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Stanoviště 4 – Orgové

A: „Teďka jsem byl na srazu s aktivními orgy, škoda, že jsi tam nebyla.“

B: „Bohužel jsem musela něco dodělat, ale příště jdu určitě s tebou. Kdo tam vlastně vůbec byl?“

A: „Víš, že jsem na pamatování si jmen úplně levý, ale můžu ti je popsat, jestli chceš.“

B: „Počkej chvilku, jen si vytáhnu jejich seznam a budu si zaškrtávat ty, co tam byli.“

Vytahuje počítač.

B: „Tak jo, jsem připravena, můžeš začít vyprávět.“

A: „Nejdřív jsem se trochu lekl, jestli jsem přišel na správné místo, protože ani jeden z nich neměl to jejich klasické tričko
s hrochem. Teda ten jediný, co ho měl, si před sebou stavěl zeď z cihel – kdovíkde je vzal – takže jeho tričko moc dobře
vidět nebylo. Zato na sobě měli někteří jiné druhy zvířatek. Blondýnka na sobě měla obrázek koťátka, ale byl tam i kluk
s vlkem, nebo dokonce PraSetem. A pak tam byl takový hodně vysoký org s košilí, který si spíše na nějaké zvířátko hrál
a snažil se všechny vyděsit.“

B: „Jasně, toho znám, to je Jirka!“

A: „To nemůžu potvrdit ani vyvrátit, jména a já. . . No znáš mě.“

B: „A kdo tam teda byl dál?“

A: „To mě nejvíc pobavilo, dokonce víc než ty cihly. Vím, že na těchto akcích lidi milují Kofolu, ale jeden z nich jí tam
měl dokonce na provázku. Asi aby neutekla, nebo co. I když místo žízně jsem při pohledu na tričko jedné holky dostal
strašnou chuť na pizzu. Naštěstí tam byl org s velkým srdcem a hromadou jídla, takže jsem nezůstal o hladu. Nakonec
nejzajímavější rozhovor jsem měl s klukem, co má místo srdce procesor, a dalšími dvěma orgy, co byli na nějakých
soutěžích v zahraničí. Bavili jsme se o stavbě, přesněji stavbě atomu, což se docela hodilo, protože ten jeden ho měl
na tričku a ten druhý měl čepici jak Bořek stavitel. Obecně byli ale všichni moc fajn.“

Upřesnítko k dalšímu stanovišti: U hlavního vchodu. A nezapomeňte, že stanoviště jsou od sebe vždy vzdálena
maximálně dva a půl kilometru vzdušnou čarou.


