Cherchez la femme,
alebo
za všetkým hľadaj ženu.
Je tomu už pekných pár rokov,čo moja krajšia polovička usúdila,že manželské radovánky
nemôžu byť také jednotvárne.Vraj sa treba viac sústrediť na duchovno.Osvedčená taktika
skúseného ženáča radí vyčkať,čo z toho vzíde.Po niekoľkých dňoch padlo slovo scrabble.V
tom čase práve môj syn stružlikal v garáži nejaké malé štvorčeky.Vraj chce prekvapiť svoju
frajerku.Kým dokončil svoje dielo,zničil mi všetko náradie a vymenil frajerku.Aby nemusel
zháňať frajerku so slabosťou pre scrabble,venoval veľdielo svojim rodičom .A bolo
rozhodnuté…
Urputné domáce súboje vôbec nenasvedčovali,že hrajú dve osoby žijúce roky vo vcelku
harmonickom manželstve.Postupne sme sa začínali cítiť pomerne veľmajstrovsky a
prichádzalo nutkanie overiť si naše “majstrovstvo” aj s niekym iným.Hranie na nete v tom
čase bolo ešte utópiou.Práve vtedy v niektorom časopise priniesli rozhovor s vtedajším
predsedom Spolku Petrom.Získať kontakt nebol pre moju polovičku problém.Jediným
Košičanom,ktorý sa vtedy zúčastňoval turnajov bol
Edo.
Ďalší telefonát už znamenal dohodu na najbližšiu sobotu.Nesmiem zabudnúť,že aj Edova
manželka Evka bola hráčkou,ktorá sa sporadicky zúčastňovala turnajov.Veľmi skoro sme
zistili,že naše pravidlá sa líšia od tých oficiálnych a naše majstrovstvo stačí tak nanajvýš na
majstrovstvá našej rodiny.Mal som pocit,že by sa aj patrilo skončiť.Slovíčka,o ktorých som
ani netušil ,že sú slovenské sa predsa nebudem učiť.Omyl.Edo bol propagátor a agitátor.
Keď u niekoho zaňuchal aspoň minimálny záujem,už ho nepustil.Jeho predstava,každý kto
má hlavu na krku a aspoň jednu ruku funkčnú,aby mohol vyťahovať písmenká z
vrecúška,bola nákazlivá.Začal organizovať propagačné turnaje.Hneď prvý,na ktorom som sa
zúčastnil bol nezabudnuteľný,Okrem záujemcov,prizval aj tlač.Prišli priatelia z
Prešova,prišiel aj predseda Spolku,ktorý mal ku Košiciam blízko a prišlo aj zopár
novicov.Vcelku vydarený turnaj.Až na posledné kolo.Pri stole som sa stretol s
Tomášom.Vyzeral,že ešte ani do školy nechodí. Chodil.Súboj najmenšieho s
najväčším.Najmladšieho s najstarším.Treba lepší motív pre novinárov,aby skončili pri našom
stole?Ani to nemohlo skončiť inak.Dosť príkladov ponúka aj história.Najznámejší je snáď
súboj Dávida a Goliáša…
Novinári tam neboli zbytočne.V pondelok bola vo vcelku čítanom denníku uverejnená
fotografia aj s príslušným textom.Ešte som to netušil,keď mi v práci ráno zazvonil telefón.
Očakával som bežný pracovný rozhovor.Nekonal sa.
“Ty starý ….Necháš sa strápňovať malými deckami?”Moji obchodní partneri si s veľkým
potešením rýpali do mňa.Slová,ktoré v scrabble neplatia,takmer prepálili telefónne vedenie.
Každá “sranda”trvá tri dni.Aj táto postupne strácala na svojej intenzite a my sme ctili naše
scrabblové piatky.Po ďalšom turnaji k nám pribudli Dušan a Boris.V šestici sme zvádzali
ťažké súboje,ktoré končievali hlboko po polnoci.Účasť na turnajoch bola samozrejmá,ba
vďaka Edovi aj “povinná”.Až prišiel turnaj vo Veľkom Krtíši.V júni 2006.Cestou domov sme
sa bavili,spievali,jednoducho správna nálada.V pondelok po sobotňajšom turnaji sme hrali s
Hedou našu pravidelnú partiu pri popoludňajšej káve.Počas partie mi pípol mobil.Otvoril som
správu a neveril som vlastným očiam.Krátky,ale veľmi smutný text.”Edo zomrel”.

Tu by ten príbeh mal aj skončiť.Snáď len krátky dovetok.Nedávno uplynulo desať rokov od
tejto udalosti.Pri tejto príležitosti sa mi vynorili spomienky na hráča,propagátora našej
obľúbenej hry a najmä dobrého priateľa .Tak som si povedal,že nemôže byť na škodu
pripomenúť si ľudí,ktorí sa zaslúžili o propagáciu tejto hry.Aj vďaka nim stále ctíme jednudve partie denne.Neuškodia,naopak,potešia.
-gazda-

