Juraj a Zuzanka
Je piatok 12teho marca a ja som práve vyhral v Skrebli. Moju Drahú
som porazil a som so sebou spokojný. Prehrávam už len 894 : 899.
Skreblu hráme 4, alebo 5 rokov, na tom sa vlastne vôbec nevieme
zhodnúť, ale určite vieme, že to bol Vianočný darček a že odvtedy máme
zábavnejší život. Aby bolo jasné, milujeme bicykel a les a turistiku a more
a dobré jedlo a pokoj a 4 až 5 rokov aj Skreblu.
Ja viem, že sa to píše Scrabble, ale ja mám s ňou bližší vzťah, tak ju
volám tak, ako píšem, Skrebla.
Neviem ako to máte vy, ale dajme si pár informácii, ktoré máme asi
spoločné s ostatnými Skreblistami. Nedávno som sa od mojej nove
kámošky Evy dozvedel, že máme "podradnú" Skreblu. Tú, kde je " Ĺ " za 9
bodov a " Ú " za 3 body. Proste nejakú, kde je to celé trošku inak
číslované a aj iný počet písmen. Najprv som bol rozladený, ale je to
vlastne jedno.
My máme Q a W mimo zeleného mešca, aj vy? Jedna hra trvá u nás cca
60 minút, aj u vás? Moja drahá je rozvážna a ja strácam nervy, aj u vás je
to tak?
Tu sa na chvíľku zastavím. Ja viem, že je to blbosť, ale občas mám pocit,
že ten zelený mešec je živý. Ako inak si mám vysvetliť, že keď si polovicu
hry šanujem ( toto slovo sme ešte v hre nepoužili) V a Z, pretože čakám
na "ä" , a po ich použití do hry mi to "ä" nakoniec príde !
Alebo mám od začiatku hry dve O, potom tri O a nakoniec mám štyri O
! Tri N a tri V! Prečo? Ako je možné, že prvých 10 kôl hry mám samé
spoluhlásky, alebo samohlásky?
Pretože Skrebla je živá, mrcha jedna. To, ako sa ku mne správa, nie je
normálne. Hanbím sa, ale naposledy to odniesol mobil a výmena skla za
70 eur, ach.
Už 4 krát sme obťahovali písmená zelenou fixkou, pretože nielen pri " É "
je vždy problém s viditeľnosťou dĺžňa ( v našej hre je toto slovo za 22
bodov, fajne).
Máme radi Ď, Ŕ, Ň a X a J a Ý sú celkom protivné. Zvlášť, keď mám obe J
a bez samohlásky, peklo))
Aj keď som už 11 krát povedal, že Skreblu nechcem ani vidieť, mám ju
rád...potvoru zelenú. Napriek tomu, že pre niekoho je to "blbá" hra s
písmenkami, nikdy nie je rovnaká a to je na nej asi najkrajšie.
Doma, na dovolenke, ráno, večer, kedykoľvek má moja Drahá krásnu
iskru v oku, a nielen vtedy, keď sa spýta, "dáme Skreblu".
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