
„Cztery piki skurczybyki” ... Przygody z myszką 
 

Gramy w turnieju na zapis maksymalny systemem SAYC i w założeniach „obie po” 

mamy otworzyć licytację z następującym przydziałem krupa:  

♠AK92 – ♥KD732 – ♦DW53 - ♣ ---.  

Otwieramy jedno kier, z lewej pas, od partnera jedno pik  - nienawistny skrzydłowy  

z prawej flanki licytuje 3 trefl! Teraz my? 

 

Tylko 15 „Miltonów” ale karta całkiem niebrzydka a i punktów przeliczeniowych 

teraz nam nieco przybyło. 

Końcówka chyba idzie ale... Co nam szkodzi spróbować „splintera”?.  

Wiem - brakuje nam co najmniej waleta kier, ale kursor myszki aż rwie się do 

kwadracika z symbolem 4♣ takie „en passant”. (Zapomniałem dodać, że trzy 

pozostałe miejsca przy stole zajmują Roboty BBO!).  Kliknęliśmy ten śliczny 

kwadracik z czterema koniczynkami (na szczęście!)  i dalsza licytacja miała 

następujący przebieg: 

 

N E S W 

1 ♥ Pas 1 ♠ 3 ♣ 

4 ♣ Pas 4 NT pas 

5 ♥ Pas 6 ♠ Pasy.... 

 

Odpowiedź  pięć kier, to dwa asy z pięciu bez damy pik. Troszkę nam żal, że akurat 

nie gramy „Blackwoodem Kantara” gdzie odpowiedź  6 trefl pokazuje dwie wartości  

z pięciu (uzgodnione piki) i renons trefl (karta jak na dłoni!), ale i tak z uwagi na 

nasze lekkie (?) przelicytowanie, jesteśmy zadowoleni z ostatecznego kontraktu. 

Pierwszy wist asem trefl i możemy obejrzeć wszystkie walory, które mamy do 

dyspozycji w rozgrywce. 

         ♠ AK92 

         ♥ KD732 

♦ DW53 

♣ --- 

 

♠ DW87543           

♥ 6                          

♦ 2                          

♣ DW65     

 

Tak wiem, jest źle. Może nawet bardzo źle, tym bardziej, że jajeczka są symbolem 

Świąt Wielkanocnych a my akurat mamy zimę ... i nieco inne święta. Robot-komputer 

przydzielił nam nie dwie a „pięć wartości” i mamy teraz poważny problem.  

Można kliknąć myszką na kwadracik „exit” – ale może inni też będą mieli „podobną 

decyzję?” i licytacją będzie miała analogiczny przebieg?  



Gramy dalej bo to pierwsze rozdanie z kilku, a zainwestowaliśmy całe 0.29 $  

których szkoda nam tak szybko stracić. 

Aby całkowicie zaciemnić obraz rozdania, natychmiast po przebiciu asa trefl dwójką 

pik, gramy króla kier! „E” bierze asem (od „W” walet kier”!!!) i gra ??? w kiera!!! 

Jak mawiał kapitan Kloss „nie ze mną te numery Brunner”. Bezpiecznie przebijamy 

kiera damą pik, od „W” jakiś tam trefl (się GRA!). Ściągamy waleta pik – piki 

podzieliły się jeden -  jeden! No to teraz skrupulatnie liczymy nasze lewy.  

Siedem pikowych, kierowa, treflowa na waleta lub damę - wyrobiona przebitką  

w dziadku (impas atutowy!) plus dwie dodatkowe przebitki treflowe, co razem  

z wyrzuceniem dwójki karo na damę kier - daje nam liczonych 12 lew!  

No to jedziemy!  

WALET TREFL – od „W” małe czyli ... to ta nasza dwunasta lewa!  

Z dziadka coś tam ... „E” bierze królem i w końcu wistując w karo, odbiera lewę  

w karach. Bez dwóch. 

 

Niesprawiedliwości stało się zadość. Komputerowa myszka poszarzała i jako że to 

północ Wigilii odezwała się ludzkim głosem „może taki „master - touch” by się 

zaordynowało?” Najpierw małego trefla przebić pikiem, (może spadnie król!) potem 

wyrzucić karo na damę kier. Przebić karo i dopiero teraz (jeżeli król trefl nie spadnie) 

– zagrać waleta trefl na impas atutowy... 

 

Całe, autentyczne rozdanie przedstawiało się tak: 

 

             ♠ AK92 

         ♥ KD732 

♦ DW53 

♣ --- 

♠ 10    ♠ 6 

♥ W    ♥ A109854 

♦ A1076   ♦ K984 

♣ A1097432   ♣ K8 

 

♠ DW87543           

♥ 6                          

♦ 2                          

♣ DW65    

 

PS. Z aforyzmów  wschodu: „Trzy razy pomyśl, potem zrób a czyn twój wyda owoce” 

czego i Wam życzę w nadchodzącym 2020 roku – ROKU MYSZY. 

z.s. 


