
STARTOVNÍ

Je listopadový podvečer, zvolna se smráká a já jsem opět vyrazil na TMOU s velmi odvážným plánem projít úplně celou
posloupnost stanovišť. Nasávám atmosféru na prvním stanovišti, dohrává hymna a strhává se mela. Šifry plné
čísel, písmen a jiných útvarů kolují hektickým davem. Všude křik, vrzání tužek, šustění šifrovacích pomůcek.

Co nevidět se z vřavy vymaňují týmy a vyráží vstříc mrzké, vlhké tmě. Sleduji, kterak
tým Gé-frio utíká Coredumpu. Nezávisle na nich, na téže jedničce vykecávají Alberti s Hrošíky. 
Dle jejich laxního přístupu to asi dnes daleko nedotáhnou. Momentálně jsou ve při ohledně metafyzických vlastností rumové  
abecedy a rovnou kolují láhev. Raději se vydávám dále, možná jenom vědí, že ze startu je třeba
to nepřepálit. Na druhém stanovišti to tak ale nevypadá. Potkávám Defekt, který utekl Coredumpu - poslední
člen jim chybí, čte si ještě o Notre Dame. A na trojce se to ještě víc zamotává, vládci jsou Hrošíci, kteří též předběhli Coredump! 

Nutno říct, že jsem v tuto chvíli samým nadšením trošku zaváhal a čtverku omylem vynechal. Bylo tak nutno 
sečíst jablka s hruškami, což mě vyvedlo z konceptu. Nicméně pětka byla též dramatická: potkávám Bazingu, kteří pospávají
anebo spolu s Fenami luští křížovku z Playboye. Bazingu jsem potkal znovu na osmičce, opět byli marní. Neuměli 
odečíst cestu z mapy, jenom si hráli s kuličkama. A opět vedou ostrou diskusi, tentokrát s Gé-frio.

Dle časomíry jsem usoudil, že je pauzy čas. Odebral jsem se na třinácku, otevřel si lahváč a pokojně četl básně. Nebýt
toho, že mě vzbudili svým hlasitým halekáním přibíhající Defekti společně s Fenami, recitoval bych si možná doteď.
Jestli to udělají ještě někdy, běda jim!. S vědomím, že E±many asi dnes nepotkám a že hodiny 
jsou již ranní to balím a odcházím zkontrolovat pohodlí své postele. Cestou na vlak, která
dohromady zabrala jen chvilku, jsem ještě potkal obzvláštně veselé Alberty. Na tom by nebylo
nic divného, kdyby žoviálně nevykládali, že luští jednadvacítku! Laskavý čtenář si zajisté spočítá, že
víc dobrodružství už nebylo možno unést.


