Stanoviště F8/A
V čakárni sa každé ráno zhromaždia davy pacientov. Prvý deň ich príde takmer dvesto, a sú naozaj divní, veď posúďte sami.
Ich cieľom vôbec nie je vyliečiť sa z nejakej choroby, v skutočnosti prichádzajú už skoro dva týždne deň čo deň do čakárne
nejakú tú chorobu chytiť! Vôbec sa nedržia rád lekárov, miesto rekonvalescencie sa namáhajú ako blázni, v čakárni sa
predbiehajú a tlačia dopredu. A to všetko len preto, že ak chytia tú správnu chorobu, získajú vo svojej komunite rešpekt a
slávu. Dokonca im záleží na tom, akú chorobu chytia, nemôže to byť len tak hocijaký bežný zápal pľúc: stoja len o veľmi
špecifické choroby, ktoré sú také vzácne, že každú má vždy naraz len jediný človek na celej Zemi! Je to veľmi prestížna
záležitosť, akonáhle totiž chorobu dostane iný pacient, ten predchádzajúci ako zázrakom vyzdravie.
Jednou z chorôb, ktoré sa pacienti v čakárni snažia jeden od druhého chytiť, sú osýpky. Prejavujú sa, ako inak, výraznými
červenými bodkami na tele pacienta. Kto však chce osýpky, musí mieriť vysoko. Teda, vysoko musia mieriť všetci, ale osýpky
dostane len ten, kto je v tom naozaj dobrý. Počas tohtoročnej epidémie si ich vystriedali už štyria, najdlhšie bol vyhádzaný
Toms.
Mimochodom, pre dokreslenie absurdnosti celého podujatia ešte spomeňme, že choroby často chytajú pacienti za
všemožnej pomoci kamarátov spolupacientov, ktorí sa pre úspech blížneho často neváhajú obetovať. Chorobu získa len
jeden, no tešia sa všetci.
Ďalšou zaujímavou chorobou je biela nemoc. Tú nemôže chytiť hocikto. Výskumy ukázali, že biela nemoc postihuje výlučne
mladých ľudí, ostatní proste majú smolu. Preto si aj túto chorobu vymenilo za celý čas stávený v čakárni len trio pacientov a
posledných pár dní ňou trpí Pierre.
Niektorí pacienti čakáreň voľky-nevoľky musia opustiť: doktor ich za ich pomalosť proste vyhodí a povie im, nech sa už ďalší
deň nevracajú. Aj si pacient v tej tlačenici zlomí nohu, má tiež smolu: zranenia sa tu na rozdiel od chorôb vôbec necenia.
Vysoko žiadanou chorobou v tejto komunite je aj zelený zákal. Aby ste ho chytili, musíte sa ponáhľať vtedy a tam, kedy a
kde je to treba. Úplne najlepšie je, keď sa každý deň do dverí napcháte medzi prvými. Pozor na lakte a poklopy, lebo potom
fakt nula bodov! Peter si odniesol zelený zákal z čakárne už druhý deň a choroba sa ukázala byť chronickou, má ju doteraz.
Jeden z pacientov je vždy gay, tento rok to padlo na Petra. Ten sa jediný nemusí báť, že ho o jeho výnimočnosť niekto z
pacientov oberie: všetci už dávno vedia, že homosexualita nie je žiadna choroba a nemožno ju dostať v tejto čakárni.
Najväčším ternom ale je, keď chytíte žltačku. O tom vtedy všetci hovoria, je to skoro až na zbláznenie. Žltačka na
počudovanie nesúvisí s hygienou v čakárni, dostane ju jednoducho ten, kto je vo všeobecnosti najviac vpredu.
Najkomplikovanejším prípadom v čakárni bol zatiaľ Fernando, ktorý už v prvý deň mv čakárni chytil až tri choroby. Len
vďaka obetavému úsiliu lekárov sa rýchlo zotavil zo žltačky aj zeleného zákalu a o čosi neskôr zvíťazil aj nad bielou
nemocou.
Už vám teda musí byť jasné, kto dnes s akou chorobou prišiel čakárne!

Homosexualita: _ _ _ _ _ X _ _ _ _
Zelený zákal: _ _ X _ _ _ _ _ _ _
Osýpky: _ _ _ _ _ _ _ _ X _ _ _ _ _ _ _ _
Žltačka: _ _ X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Biela nemoc: _ _ _ _ _ _ _ _ X _ _ _

