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l(orTluś r'iie d-wcDn
AKIE historie są nieśm:ert,elne:
o Kc.pciuszku. ktGrego saJono-
-?.gTred'spoz'c je *-cześrriej czy
póź'niej znajdują u.jście na oko..i-cznr*ch balach i rtt*'ierÓza.ją sie ko-

l.2ysinym m:ria:jann; o amery'kańsk'i.m
p,-lcybuc:e. zosta jącym miJionerem; o
ll1rlc i n!erł.otnicy. która kiedyś i Lrk
sivoje{o szczęścia dochcdzi: o tkli-wym
l:cjel.rl.ru matki z przesz}ością i cÓr-
ki po przejściech... Ale rnożna je
rv.zystk:e między ba.jki w}ożyć'

Pc n:prawdę to w życiu bywa !ńa-
ciej. Na pnzyklad jest przyjęc:e rł do.
mu znanePa chirurga, w którym uczesit'-
n.:zy n.e mniej znany reżyser. I już ta
Drcsla syt[acja kryje ogrom drarrrału
l.:jzk:ej egzysterrcji. No bo tak' reży-
ser wyraźnie n:e lubi pa.rra domu. a
p:;podyni. klórą jest żona lekarzĄ na-
łvet nle rozpozra,j€. Doktomwa też się
n:.e domyśla' kim Jst prestiżowy Bość.
có.ż z tego wyni'ka? Ano _ żona ku.
ra domowa, mąż tyran, bo nawet listy
Z]l}rosZslYCh jej nie przedstawił, n:e
mówiąc o wstgprrej korsultacji' a póż-
nle.:sze'j prczartacji c'sobirstej. Na doda-
.ic( wsz}.scy .wyrażtie siq nudzą _
przr.szli w imię robicnia ukladol'ł, w
micic:c. W te j sytuoc ji popi,jany ko-
n:atĘ leż wrłdaje się pochodzić z ,,do.
lvccóiv wdzięcaności''. Sarrrc życ!e.
A Ńźniej tak: gospodyni, czyli cia.

lo mł'ldej kobiet:l, poskładane po wy.

padiJ<u irzoz slawe med)'czrra, nistgp-
n'e pąśJu.biorre 9r?.ez wylba1wcę w wie.
ku i pmfesji doktora W:lczu,ra. .po czyrn
rv.ęzłrne .w ,,s.terylnej izo.latce dnno.
ive'go zac::sza", dbdarzcne zostaje tqs-
kncŁą a,rtyslyczną' Dz|eje się to z&
s|pretwą rgźysera. }otóry jest jajc Rott
Bul|.jler _ brutailny alcz urłrod.zicielski.
Co lekarz zr<.lbi| z cia,łem.. składa1jąa
rozb:lte sczątki w atra.hcyjną kobietę
rul .losztalt Stetanid llarpgr. to wTa,ż.
llwy meżgzyz.'ra uczynił. z jestestwen..
TV 2apedach uwoózicielskioh wprow:l.
dzlł ją jednek do śwĘtrlrn sztlrlci' cr>
bardzc .ńs.rcromił.o swdbodę zachor'łań
crbyd.'vrl}Ea i caly czas pozctali na
.payr-'pani. orr. dbejmując naltyci.łniaei
.rcle kapła.rra. poz:nshu,je za'tg'n jesłze.
jedną wyanawoyrriĘ. tym żnrli.łrszą'.
że .,rrajtnrrs zczykcxwsk ą,'.

A porriewłż mr jest {,o hiptoria dy-
jdakĘrcana. .po}<azująca zaarlgaż€ń'yanie
:Y, ,prace zawocową. które się prz€ja-
lvie w nieus1arrtnym p6zuki.łBrrju ta-
lontów (z wa$zta'tarn alctorskim' lujb
b€z) alni t€'ż nie je{ {o qpo'wi€iść prz€.
slotzona _ rypldta s!ę wą{ek przcciw.
ności losu. Prrychodzi czas na lzy.
wdTad,ana. do z:dań dramaty<'anych
dcdt'rowa doznaje wrarŻeń s}uchowych
i wychVytuje uchcr\ co tak w duszy
.*ra. oobrjózone tyrginalną symt,oli:ką
dzwonów, i cbcąc biec za g}osem powq..

lan:a. naDotyka dokto.rowa bar:ere.która cieniem legla rv poprzek opro.-.
m':en!-l-Lsj slawą drogi. Jest to bliżej
.rlieokreślorn jcdncstka chorcboiva. cośjathby przypadlcśó nóg' tro ja.k botrs.
'ter'ka zde.imuje sąp:łki albo ko/lczy o5-
lslu'giwać gości 'rra przyjęcrtu, to ilao'arlv wÓzku inrvalidzkim' a w szesnaście
dat po qpgacji n.aryet rrr,dle:e. Coź to
-'a!Cnak za p\rzesalccda wobeS prawdn_
rwego nowolanp!

ieilewizji' z a'kcerńdn ży.wej zeleni- ni-czym nadz!.ei na lrjumf prawrdei\vej
latuki. Przy nastgprrę1 pre<nierze.

. łIagdalena Jankowska

Prńs3worty Terlr im. Jutiusza os.


