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Mám kamaráda, který se živí jako barista. Velmi rád jezdí na turnaje. Vyprávěl mi, že většina jejich
pravidelných účastníků je tak trochu divná. Také mi povídal o velice zvláštní věci, která se stala na
posledním utkání. Organizátoři totiž vyslali pro účastníky takové neobvyklé vozidlo s malou kajutou
pro každého hráče. Zvláštní na tom taky bylo, že nehledě na dveře či okna, všechny kajuty byly úplně
stejně orientované. Můj přítel mi dokonce detailně popsal, kde se nacházely kajuty jeho jednotlivých
protihráčů.
Mezi ním a jedinou ženskou cestující měl kajutu sběratel vzácných kovů. Ta žena prožila krušné
chvíle, neboť se jí prý celou cestu snažil sbalit dravec cestující v kajutě za tou její. Navíc ji otravoval
Severočech hlasitě pochodující nad její hlavou. Asi byl nervózní z mexického alkoholika, který cestoval zase nad ním a celou cestu zvracel. Kámoš se mi svěřil, že byl docela rád, že nad ním má kajutu
jen nějaký cizinec od rovníku, který jej nijak neruší. Vpravo vedle toho cizince měl sice kajutu jazzový
hudebník, ale toho můj kamarád vůbec neslyšel.
Přímo uprostřed vozidla měl kajutu jediný účastník, o kterém dodnes nikdo nic neví. Pan Beam
z Tennesse, který cestoval nad ním, se o něm sice snažil něco zjistit, ale nepodařilo se mu to. O to
samé se pokoušel i pan Kuželka, jehož kajuta se nacházela přímo za tím neznámým. Marně. Asi mu
vyšetřování komplikovala kruhová díra v jeho stropě, skrz kterou na něj pořád civěl Cyrilův bratr.
Kajuta Cyrilova bráchy sousedila s dvěma účastníky, které jsem doposud nezmiňoval – odpočívajícím
hudebníčkem a výčepním. Přímo mezi hudebníčkem a mexickým ožralou cestoval hledač minerálů.
Ten si stále na svého opilého souseda stěžoval, úplně stejně jako Mexičanův poslední soused, nejvíce
týmový hráč ze všech účastníků.
V jedné z levých zadních kajut trávil cestu horník. Můj kamarád s ním měl dokonce jednoho společného souseda – hlídače od malého vjezdu. Nad hlídačem cestoval zahradník specializovaný na skalky,
kterému se stala zvláštní nehoda. Když se vozidlo prudce rozjelo, prorazil do stěny své kajuty díru
hráběmi. Koukali pak na sebe s hrdým nositelem chocholky, neboť díra od hrábí vedla právě do jeho
kajuty.
Euklidův žák bydlel nejdál od elektrikáře, co to šlo. Zato mezi svými nejbližšími sousedy měl mimo
jiné i loupežníka. Uprostřed spodního patra pak trávil svou cestu pěstitel netradiční zeleniny. Hned za
ním přebýval učitel hudební výchovy, který sdílel stěnu také s elektrikářem. Další účastník bydlel přímo pod hledačem minerálů – takový malý cyp to byl. No a na potomka Vikingů zbyla poslední volná
kajuta vozidla.
Pane jo, to ten čas ale běží! Tak Vám ještě povím, jak proběhl ten turnaj.
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