
 

Tož vám mňa ta banda pěkně proháňa, sú celá splavená. Eště 
že mám v kožušku poznámkový bloček a do něho si dělám 
záznamy o tom, co sa tu provádí. Nemožu vám to fšecko 
prozradiť, protože su omezená diskrétní zónou. 

V úterý tak vykukujem zpoza stromu a vidím, jak sa ogaři 
a cérky hrnú k mojí oblíbené lúčce. Začali to tam rozrývať 
jako divoká prasata, cosi vyhrabávať a než som sa stačila 
připlížiť, utíkali kamsi s čímsi v rukách. No nic, pravím si,  
musím na to chytře. Toš som dělala, jako že sa napásam a po 
očku som sledovala, co to tam majstrujú. Spravovali jakousi 
rozflákanou keramickou nádobu a museli z teho rozluštiť 
šifru. Dalo jim to zabrať, pravda, ale musím uznať, že sú 
šikovní. A tož kolem oběda sa tu objevil jakýsi chlápek, 
kterého som později identifikovala jako jistého Romana 
Povalu, který má za sebou drogovou minulost a tak svým 
příběhem ogary a cérky velmi zaujal. I já som poslouchala 
s otevřenou tlamou a musela som uznať, že je to zkušený 
člověk, co aj robi přednášky na školách. Povídal, že ho 
z drogové závislosti vytáhl Bůh a od té doby všem říká, že 
Bůh může pomoci i jim. Tož tak sa to dobře poslúchalo, že sa 
děckám ani nechtělo na odpolední bojovku, kterú si však 
náležitě užili. Hráli na schovku a já mám pocit, že i na to, 
kolik kdo zlapá klíšťat. Tož a tak sa ten Roman zdržel až 



do večera a jak nám tak na lúce povídal o tom, jak Mojžíš 
uviděl hořící keř, který neshořel, tož sa mu za dupú rozhořel 
křok. Tož som zas zírala s otevřenú tlamú. To sú triky! 
Udělalo to dojem. 

Tož si představte, co ta banda na mňa vymyslela. Idú si to 
ráno čistiť chrup a nablýskať kopýtka, abych u popásání 
vypadala elegantně, a čo nevidím. Děcka si to rázujú směr 
Valašské Klobúky s baťůžkami na zádech a mňa se to 
neřeklo. Protestuji! Než som sa z šoku vzpamatovala, byli 
v čudu. Naštěstí som jednej cérce propašovala do kožúšku 
štěnicu, a tak som věděla, že si to štrádujú rovnou ku 
Čertovým skalám. Dala sim si RedBull, ktorý dává křídla 
a co naplat, frčela som za nimi. Zastihla som ich, jak si 
sútěžujú na lúčce a na střídačku lozijú s Lojzou a Danielem 
po tych šutrách. Jelikož nejsú terénkoza, ale lama, tahle 
disciplína pro mňa není. Děcka majú Lamí obdiv, že to zvládly. 
Tož som si lehla do stínku a sotva som si dala dva veršíčky, 
už zase byli v tahu. Ti mi dávajú! Šla som po pachu 
a zastihla sem jich tábořiť u Pulčinských skal. Sú to 
blázni. Nastavěli si tam přístřešky, opékli párky a šli 
obdivovat krásu Pulčinských skal. Noc byla dobrodružná, 
všichni byli naskládaní vedle sebe a jejich nadšení ze spaní 
pod hvězdami neustávalo. Já bych to po tom segedínu, co do 
sebe u Čertovek nasoukali, dobrovolně nepodstoupila. Ale kdo 
chce kam, pomozme mu tam, že. Divím se, že plachta 
neodletěla... Tož ráno se zase sbalili a odfrčeli rovnou 
zpátky do tábora, kde pro nich masterchefové připravili 
luxusní zeleninovou polévku a rizoto. Sotva kapku nasbírali 
sily, připravili pro nich vedúcí pod vedením Daniela 
celosvětově známou Spartan Race. Tož přátelé – byla to 
teda jízda! Estli chcete vědět, co to bylo za zábavu, 



vygúglitě si to. Efekt byl stejný – byli jako čuňata ☺. 
Některých som po návratu nepoznávala. Boli celí zablacení, 
jako by si dělali bahenní zábal. Třeba se podívat, jestli 
omládli a jestli ano, musím to taky zkusiť. Snad už teď 
zvolní tempo, páč s takovým mě brzo uštvou a budú sa tak 
akorát popásať v ZOO nebo v restauraci U Klokana. Po 
důkladné hygieně, při které zacpali záchody a vyčerpali 
všechnu vodu na sprchování, se z posledních sil odšourali 
k táboráku, u kterého jsme pokračovali v příběhu, kde faraon 
konečně Izraelce propustil z Egypta.  Fšeci nesmírně unaveni 
sa zachumlali do spacáčků a spinkali až do rána. Aby si taky 
nějakou legraci užili i junioři, vedoucí si pro ně připravili hec 
hru s Jelly Beans s příchutěmi jako např. staré ponožky, 
zkažené vajco, psí žrádlo, zvratky, dětské pleny a tomu 
podobné hnusy. Eště že sú lama, jinak bych se cítila jako 
čuňa ☺. Smrdělo jim z pusy jako velbloudovi eště dlouho… 
Kdo to vymýšlá??? Ale nutno uznať, že to byla sranda. Idu 
na trávu (zelenú trávu ☺). 

 

Vaša lama  (ať žije chlama) 


