Už dlhšie nad tým rozmýšľam, či napísať môj príbeh o scrabble. Hm, nová súprava Scrabble je
celkom zaujímavá motivácia , i keď...posúďte sami.
Podľa mena ma pozná každý z vás, som na mnohých turnajoch, zväčša prídem na poslednú chvíľu.
A pritom si to vôbec neplánujem. Zrazu sa tam objavím, netuším, ako sa premiestňujem.
Pozerám , ako sa medzi sebou vítajú hráči, objatie, pusa na líce , smiech a úsmevy od ucha k uchu.
Radosť zo stretnutia nikto neskrýva. A ja ? Ako kôl v plote. Žiadna pusa, stisk ruky, ani kalíšťok na
privítanie...
Ako by som sa opísal ? Zrejme sa to ani nedá, pre niekoho som veľký blondín s čiernou topánkou,
pre iného malý veľký muž. Pre ľudí bez fantázie neviditeľný, pre všetkých nepočuteľný..
Vždy, keď sa pred začatím kola ozve moje meno, ponáhľam sa k miestu , na ktorom by som mal
hrať. Mám to jednoduché, vždy je za posledným očíslovaným stolom. V lepšom prípade je tam stôl
aj so scrablovnicou, v horšom ani stôl. Sadnem a čakám, stojím a čakám.. úplne zbytočne, nikdy
nikto nepríde..darmo pristúpim k môjmu súperovi, súperke a vyzývam ich ku hre. Nevidia,
nepočujú, len si mädlia ruky a v duchu sa tešia, že majú aspoň jednu výhru. Prečo výhru, veď ja
som sa tam za tie roky pozerania spoza chrbtov len tých najlepších všeličomu priučil. Tí totiž so
mnou hrať nikdy nebudú. Poznám ich taktiku, slová, o ktorých sa mojim potenciálnym súperom ani
len nesníva. Neraz som sa nezdržal a vyhŕkol slová, ktoré by sa mali vyložiť. Nahlas ! A napodiv,
akoby ma dotyčný počul ,vyskladal to moje slovo.Priznám sa aj k tomu, že pri niektorých ťahoch
som pučil oči sťa na záchode po trojdňovej zápche. Mohol dať ťah s piatimi písmenkami a vyložil
jedno jediné. Avšak ďalším ťahom bingo. Nebudem vám klamať, dobrá škola to bola. A naučil som
sa všímať si mimiku a reč tela hráča, po čase som vedel bez toho, aby som sa mu pozrel na
písmenká, čo má v zásobníku. Nie, nevedel som presne aké písmenká, ale iba to, či dobré alebo zlé.
Samozrejme, overujem si prvotný úsudok a v poslednom čase sa mýlim len pri hráčoch s kamennou
tvárou. Navonok pôsobia, ako by ich hra nebavila, ba až nudila ale keď zaostríte na krčnú tepnu ,
pulzuje jedna radosť, prietok, za ktorý by sa nehanbil ani Dunaj .Tým najlepším hráčom sa podľa
mňa o slovíčkach a scrablovnici sníva každú noc, ich sny sú o tom, kde čo a ako mali položiť,
dodatočne im príde na um, že z tých písmen v zásobníku sa dalo spraviť bingo. Hm, každý človek
sa bojí slepoty, ale my scrabblisti občas trpíme, napriek tomu, že vidíme celkom ostro, takzvanou
scrabble slepotou. Zlá správa je, že s týmto vám žiadny lekár nepomôže. Dobrá správa je , ak tou
slepotou trpí práve ten váš protihráč.
Mne to môže byť aj tak jedno. Nikdy si nezahrám a tak píšem aspoň tento môj príbeh, aby ste
vedeli, že aj ja patrím k vám, do veľkej rodiny scrablistov. Vždy prídem rád, ako posledný párny
hráč a budem si vychutnávať tú neuveriteľnú atmosféru, ktorá sa tam vytvára sama od seba. Vlastne
nie, tvoria ju ľudia svojím pozitívnym myslením, priateľstvom, ktoré medzi nimi vládne,
porozumením, vzájomnou pomocou a nezištnosťou.
(S)lovu zdar a scrabblu zvlášť !!
Tu sa končil môj príbeh, ktorý však z dôvodov tu neuvádzateľných ostal v ,, šuflíku,, . Avšak, stalo
sa niečo, čo ja považujem za zázrak a ja sa so svojou radosťou, eufóriou a šťastím musím podeliť s
vami všetkými, bez výnimky.
Zrazu, z ničoho nič som sa ocitol v Podhájskej..asi sa premiestňujem pri vyslovení kombinácie slov
turnaj, Scrabble a bye . Bolo mi jasné, že si nezahrám ako vždy..okrem scrabble si však, ako som už
spomínal, vychutnávam atmosféru, ktorá medzi scrablistami vládne. Tú vycítim svojím v poradí
desiatym zmyslom, ak by niekto chcel vedieť o tých deviatich , osobite na požiadanie vysvetlím.
Zas odbáčam a preto dávam spiatočku... naspäť k tej atmosfére. Úplne iná ako na bežnom turnaji ,
uvoľnená, každý scrabblista sa usmieval a ten úsmev nebol strojený ako niekedy na oficiálnych
svadobných fotografiách, tieto vychádzali z duše, cez oči, pretože ak sa oči smejú , všetko je v

pohode.. a ani netreba ísť na Pohodu.
Po Podhájskej už neplatí, že si s tými silnými hráčmi nikdy nezahrám. Mojimi súpermi boli esá,
mená to zvučné a dokonca som si dal námahu a zistil som si, že som si to rozdal s Jarom - majstrom
Slovenska z rokov 2008,2012 aj 2013, majsterkou Vierkou z roku 2012 a aj s hráčmi, ktorí už stáli
na debni, s hráčmi, ktorí to s písmenkami vedia... Majka, Ivka, Ivetka, Slavo a dve Eriky.
No a prichádzam vlastne k jadru, cez obchádzky, niekde som však počul, že všetky cesty vedú ku
scrabble, a hoci to som to necitoval úplne doslova, je to tak .
Po vyhlásení začiatku kola som si ako zvyčajne sadol k stolu a ..... hráčka prišla !!!! Dáška,
Švadlenka,delegátka s úsmevom, láskavým slovom , pochopením, so zmyslom pre humor a mohol
by som tu o nej básniť ešte aspoň cez dve strany. Ale načo písať o tom, čo každý vie..Vyťahovala
písmenká aj za mňa, ona jediná ma počula, aké slovíčka jej šepkám, aby za mňa vyskladala na
scrablovnicu, dokonca počula, že som dal námietku a ako férová hráčka vstala od stola a
prečuchtala sa k EL SIŇOVI, aby slovíčko overila. Kto nebol vtedy v tej miestnosti, to asi
nepochopí , ale ten rehot , keď Dáška polohlasne poznamenala, že som dal námietku, určite bolo
počuť v Liptovskom Hrádku. Smiať sa hromadne a nahlas počas hry práve prebiehajúceho kola
...nie, to tu ešte nebolo. Vyvrcholením však bolo, keď sa od EL SIŇA vracala s klesnutou hlavou a
so smútkom v hlase prezradila nám všetkým, že tá námietka bola oprávnená. Nie som si istý, či sa
na všetkých stoloch zastavili hodiny, ale niektorí hráči nasledujúcich pár minút nemohli chytiť
písmenká do rúk, pretože sa držali za bruchá...čo im bolo také smiešne? Námietky sa dávajú bežne
bez ohľadu na ich oprávnenosť a nikto sa nesmeje...potreboval by som, aby mi to niekto
objasnil...verím, že sa tu taký nájde..
.Nie, nezapísal som si svoju prvú hysterickú výhru, ale to nie to je podstatné ...chcem len povedať,
teda napísať, že sny sa plnia .. tak veľmi som si chcel zahrať , tak ozajstne , veril som tomu a stalo
sa. A toto platí aj v živote, ak naozaj veríme, že sa náš sen splní, nech je to čokoľvek, odpoveď
príde ...
Váš happy scrabble kamarát

