Milí priatelia,
môj príbeh sa začal netradične. Dnes je to presne desať rokov, čo som zostala sama /nie
však doslovne/... Odišiel odo mňa manžel. Odišiel tam, odkiaľ niet viac návratu... Zostali mi
síce deti aj vnúčatá, ktoré nadovšetko milujem, ale ... Spomienky začnú prúdiť jedna za
druhou ... ; myšlienky brázdia po šedých chodníčkoch mozgovej kôry jedna po druhej ... No
a jedna z tých myšlienok zablúdila aj na začiatok môjho závisláckeho záujmu o SCRABBLE.
Raz večer - ako skoro každý večer - som sedela pri počítači v detskej izbe. Pustený televízor
mi robil spoločníka. Vtedy prišiel domov môj syn s kamarátkou Martinkou. Tá sa ma spýtala,
že čo to hrám – mala som spustené karty – no čo, druhé som nevedela hrať, chichi. A ona,
že niečo pre mňa objavila a iste sa mi to bude páčiť. A tak 25.02.2007 sa začal môj
závislácky život na herni. Táto hra ma začala baviť i keď som záhoráčka a nie som veru
zdatná slovenčinárka /čítaj zdatná v gramatike jazyka slovenského/; prepadla som odvtedy
tomuto „športu“ tak, ako mnohí z vás.
Ubiehali rôčky a ja som sa trocha zdokonalila, keď ma raz v herni v odkazoch oslovila Majka
Blažková, či by som si neprišla vyskúšať SCRABBLE aj na živo. Neodolala som jej ponuke
a zúčastnila som sa na podujatí Ruslana II. Zapáčilo sa mi to a Majka nemala ťažkú úlohu
dlho ma presviedčať, aby sme to skúsili na kvalifikačnom turnaji v Banskej Bystrici. Môj prvý
turnaj sa samozrejme skončil posledným miestom , ale vôbec mi to nevadilo. Tešilo ma,
že som vyhrala aspoň jednu partiu . Ale ešte viac ma fascinovala tá atmosféra a úžasní
ľudia, s ktorými som sa na turnaji v Bystrici zoznámila. Dodnes mi tá atmosféra zostane
zapísaná v mojej mysli. Prvý rok som nevynechala žiaden turnaj a dodnes veru iba niekoľko.
Spoznala som neskutočne veľa príjemných ľudí, priateľov, ktorých mám úprimne rada
a spoluhráčov takisto závislých na pre mňa najkrajšej hre SCRABBLE.
Dnes som o 8 rokov staršia - nie múdrejšia , ale stále závislejšia a stále sa tešiaca na každý
jeden turnaj, ktorého sa môžem zúčastniť.
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