
Teraz už viem, že je to Scrabble 

 

Scrabble. Vedela som, že taká hra/zábava existuje, ale netušila som, akým závažným spôsobom ma 

bude od toho leta 2013 sprevádzať. Už 4 roky. 

A taká pokojná dovolenka to mohla byť! 

Nastúpim s dcérami v Ružomberku, super vzadu je miesto. Ale tam stála čosi ako biletárka (teraz už 

viem, že je to Janka Džejdžej), a že tie miesta vzadu sú „rezervované pre nás“. Postupne sa zbierali, až 

kým sa v Bratislave nedorútili poslední ako veľká voda, ktorí o sebe dali nemálo vedieť. Najmä TEN 

jeden dával o sebe dosť vedieť. Fľaša vypitá skôr ako sa autobus pohol, ponúkal aj navôkol 

neznámym, aj šoférovi. A keď došla, recykloval ďalšiu. Celkom pekná kompánia sa tam vzadu 

poskladali, gitara, spev, smiech, a keď už boli všetci, tak sa zrazu aj nejaké to miesto uvoľnilo. A že 

„rezervované pre nás“. 

Došli sme na ostrov Vir, dostali sme nejaké ubytovanie, a táto skupina bola dosť ďaleko od nás, bude 

pokoj. Zase dali o sebe vedieť pri informáciách o ranných športových aktivitách, cvičenie vo vode s 

Richardom. To jedna z tej partie (teraz už viem, že to je Soňa), začala mrnčať, či tie ranné cvičenia 

nemôžu byť o 10., 7:30 jej bolo zavčasu. Tak TEN ju bez mihnutia oka sprdol a vysvetlil niečo o 

metabolizme a správnom naštartovaní tela. My reku že asi doktor, neskôr vysvitlo, že to železničiar, 

elektrikár. Reku super, budú to mať ďaleko, a ešte k tomu skoro, nebudú chodiť. To sme ešte 

nevedeli, že majú podaktorí z nich zaplatenú polpenziu (teraz už viem, že to boli TEN, Miro Drťo 

a jeho mamka), t. j. raňajky a večere budeme mať spolu. No veď sa nejako vyhneme. 

No nevyhli. Aj večere, aj cvičenie, aj raňajky. A stále TEN. Potom už prišiel na večeru, akože sám, aby 

si mohol ku nám prisadnúť. Vyliezlo z neho, že je akýsi predseda to tej kompánie, ale že už len 

mesiac, že 6 rokov bolo aj dosť. A že nech si prídeme s nimi zahrať a tak nás začal lanáriť. To staršia 

z mojich dcér sa aj niečo ozvala a povedala, tak aj ju sprdol, že správne po slovensky je to takto 

a takto. Ani večeru nedojedla. 

Vybrali sa s nami aj na výlet do Zadaru, prvá reštaurácia, a už tam TEN sedel pri pive spolu s ďalším 

(teraz už viem, že je to Slavo). Potom sa pridali aj na výlet po ostrovoch k jazeru Mir, kde od nich išli 

ešte okrem TENtoho aj ďalší 3 (teraz už viem, že to bol Ivan B s rodičmi). 

Moja najstaršia sa tam pri nich v baráku aj zastavila, že stále hrajú, celkom zábava, že hrala, dvaja 

dokola, ani nevytiahla písmená a vravia je „máš tam bingo“. Myslela si, že to vie hrať. Už si to 

nemyslí, odvtedy to hádam ani nehrala. Neskôr som sa zastavila aj ja, usadili ma, dali písmenká, zľava, 

sprava aj zhora mi radili a TENtoho som porazila. Asi jediná som s ním ešte neprehrala, veď ani viac 

som s ním už nehrala. Ani s ním, ani s nikým iným. No a TEN sa začal zjavovať u nás, že či ideme na 

pivo. Najprv všetky, a neskôr dcéry už len mňa posielali. Tak sme sa porozprávali, občas aj dlho sme 

sa rozprávali. 

Cesta nazad prešla, v Bratislave sme sa všetci rozlúčili. 

No a ukázal sa u nás, že mi ukáže ako správne cvičiť vo fitku. A potom sa už blížili ich majstrovstvá. To 

ma zavolal, že by som došla. Tí z Viru pleštili okále, ktože to došiel. Ale aj tak to nevyhral. Nejako sme 

sa spoločne rozbehli v tom našom vzťahu. Rýchlo som pochopila jeho úchylky v Scrabble, curlingu, 

rozhodcovaní. To aj tabuľku urobil, že kedy a kde sa čo deje. Nejako si to chcel skoordinovať a stíhať. 

V zime k tomu pribudlo lyžovanie, to už začal vynechávať zimné turnaje, že kvalifikovať sa na 

majstrovstvá zvládne. 



A zrazu ma TENmôj namočil do organizovania turnajov. Najprv v Dunajskej Strede. Vystúpime z vlaku 

a taká nižšia odo mňa (teraz už viem, že je to Anka M) po predstavení mi vraví „jaj to si ty tá 

organizátorka“. Ja som o ničom nevedela, ale TENopičiak ma napísal ako organizátorku. Potom ešte 

aj v Dolnom Kubíne, kde konečne vyhral, a ešte aj v Lučatíne, kam som nakoniec nešla. Mali také 

pravidlo, že organizátor získava nejaké body, a mne za organizovanie 3 turnajov hrozilo, že sa 

kvalifikujem priamo na majstrovstvá. Ako ich poznám, tak podaktorí pod čiarou by to neprežili (teraz 

už viem, že by to boli ...). Tak kvôli mne aj pravidlá svoje radšej museli už meniť. Pre pokoj v spolku. 

Ale nezačala som s nimi hrať. Tu štatistiku urobím, tu niečo prinesiem, napečiem, ale hranie nie je 

ono. 

Na Vianoce švagriná TENtomu vraví, aby priniesol aj Scrabble. Bráško na to pustil poznámku, že to 

lepšie budeš korčuľovať na piesku ako hrať proti nemu. Alebo niečo také. 

Prišiel ďalší SrabbleCamp. Bulharsko 2015. Hrali to všade, ale už mi to nebolo čudné, už som ich 

spoznala. Skôr by mi bolo čudné, keby nehrali. Ale oni niekedy ani nehrali, aj sa bavili. Aj TENmôj, aj 

nehral, aj niekam sme vyšli, aj pohoda. 

Aj ďalšie veci ho začali zaujímať, ale niežeby z tých svojich upustil, oni sa mu postupne priliepajú. Ale 

už sa konečne začal zaujímať aj o turistiku. Takže nejaký turnaj, predĺžený víkend, kombinácia 

s turistikou alebo iným poznávaním krajov a regiónov, a ideme, spoznávame, vidíme. 

Takto objavil aj Banskú Štiavnicu. Jeden rok ju objavil, na ďalší tam už bol turnaj. Aj Michalovce 

objavil, ... 

Večer. Ideme pozerať telku. Berie so sebou iDosku. Načo mu je? Hrá na herni. Veď z toho filmu 

nemôže nič mať! Povie mi detaily, ktoré som nezaregistrovala, pretočí film nazad ukáže mi to. 

A medzitým ma pozdravuje od Evky, Zdenky, Mira, a iných, ktorých poznám. Zahrá aj s takými, 

ktorých nepozná. Tí ma nepozdravujú. 

Do práce k nám prišla nová kolegyňa. Na vianočnom večierku sa spolu rozprávali, aj na Scrabble prišla 

reč. A že kolegyňa to doma občas hrá. TENmôj však nech to prinesie, že si zahrajú. Mala som službu 

a oni dvaja v kancelárii zľahka hrali, vysvetľoval jej čo-kde-ako, aj na štvorku jej nahral, aj mu to tam 

musela položiť, keď to už má. Mám pocit, že po tomto školení s ňou doma už nik nechcel hrať. 

A iní zo spolku mi zavolajú, potrebujú poradiť, čo dať na to a to. Alebo v aute sa pýtajú. Aj sa u mňa 

v robote zastavia, keď majú cestu. Ako Jožko G. 

A príde ďalší turnaj zase dokola, ide/nejde/chce/nemôže, kalendár plný, curling, spartan, 

paralympiáda, tvrďák, lyžovanie, turistika. Už teraz vie, ktorý turnaj dá a ktorý nie. U koho prespíme 

a s kým tam pôjdeme na pivo. 

TENmôj má veľa záľub. A najväčšia? 

Teraz už viem, že je to Scrabble. 

A ja som jeho láska. 

 


