ZIÓŁKA DWA RAZY POPROSZĘ...

Co za czasy nadeszły...Miałem nie pisać gdyż zdolności moje nijak się mają do
takich tuzów dziennikarstwa brydżowego jak Tadziu Biernat, Regi Sukiennik czy
Kaziu Chłobowski ale skoro już gram z Nimi w drużynie i wszedłem między wrony to
muszę... Terror ostatnio wśród brydżystów sieje Trójka zwana Komisją
Dyscyplinarną, rozdając kary zawieszenia i dyskwalifikacje i każąc pić ziółka
dorosłym ludziom, autorytet sędziego jest podważany, a czołowi zawodnicy muszą
się wspomagać ich werdyktami aby coś więcej osiągnąć /Hokus- pokus Marka
Kiepury/. Czarna rozpacz. Choć może ten pomysł z ziółkami wcale nie jest taki
głupi? Na ostatnim środowym turnieju grałem z sympatycznym partnerem Jarkiem
Dudą, który mimo moich poważnych oporów doholował nas trzy rundy pod koniec
na pierwszy stół. Tam przyszło nam się zmierzyć w trzech kolejnych rundach z
rutynowaną, doświadczoną, faworyzowaną i na poły sympatyczną parą Andrzeja i
Wita. Na poły sympatyczna nie dlatego by któryś z nich był niesympatyczny. Co to
to nie. Ale sympatyczność pary była ściśle skorelowana z osiąganymi co rozdanie
wynikami i wahała się między miłością Matki Teresy/dobry wynik/ a postawą godną
Bogusia Lindy po stracie złej kobiety/jajko/. Atmosfera przy stoliku była gęsta gdyż
już w pierwszym rozdaniu zagraliśmy jako jedyni na sali szlemika. W drugim
rozdaniu przyszły takie oto karty...

LICYTACJA :
W /Ja/

N /Wit/

E /Jarek/

S/Andrzej/

2 karo
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2 bez atu

pas

3 trefle *

pas

4 trefle*

pas

4 kier

pas...

2 karo było zaalertowane /MULTI/
2 b.a. było zaalertowane /pytanie/
3 trefle - 6+ w starszym i góra bloku /brak alertu/
4 trefle- ??? szczerze mówiąc nie wiedziałem więc zalicytowałem
praktyczne 4 kier które zakończyły licytację...

I teraz dopiero zaczęła się prawdziwa walka! Andrzej zainteresował się odzywką 4
trefle. Zgodnie z prawdą stwierdziłem że chyba nie wiem co znaczy. Na to padło
pytanie co oznacza 3 trefle. Jarek wytłumaczył. I teraz podniósł się wrzask po obu
stronach stołu. TO DLACZEGO TO NIE BYŁO ALERTOWANE???!!! PANIE
SĘDZIO!!! Przyszedł sędzia Zbyszek i obaj przeciwnicy wycelowali palce
wskazujące w pierś mojego partnera niczym Boguś Linda pistolety i zawołali wielkim
głosem na całą salę: TO ON !!! TO ON PANIE SĘDZIO !!! TO ON NIE
ZAALERTOWAŁ 3 TREFLI !!! Po czym zwrócili broń w moją stronę z krzykiem: A
TEN... A TEN NIE ZAALERTOWAŁ 4 TREFLI !!! Nasza para zrobiła się mała jak
skrzaty. Na nic tłumaczenia.
Sytuacja stawała się coraz groźniejsza, nie nabita broń mogła w każdej chwili
wypalić. Staraliśmy się z partnerem ukryć pod stolikiem ale jakie są stoliki w
Rotundzie każdy przecież wie. Na szczęście sytuację uratował sędzia Zbyszek. Jak
rasowy szeryf zarządził PROSZĘ GRAĆ i po krótkiej rozgrywce wpadłem bez jednej
dając przeciwnikom zasłużone 80%.
W końcówce turnieju ostatnie rozdanie wygrali Andrzej z Witem i oni ostatecznie
wygrali turniej, co od razu zmieniło ich postrzeganie świata oczyma miłości Matki
Teresy. Andrzej nawet poklepał mnie po ramieniu. Ciekawi mnie jednak czy
zawodnicy tej klasy muszą wywierać aż taki nacisk psychiczny na zawodników niżej
klasyfikowanych?. I czy zgodnie z zaleceniami Komisji Dyscypliny do baru w
Rotundzie zostaną wprowadzone ziółka???
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