
 

Tož tak si listuju kopýtkem v poznámkovém bločku a 
zjišťuju, kdy jsem vám naposledy podávala zprávu. Som sa 
totiž zapomněla v lese, kde na ňa pořád pokukujú zprava 
praváčky, zleva kozáčky, až jsem si musela na kožúšek 
vyrobit košíček. Tož pořád přebíhám od křočku ke košíčku, 
musím sa zhýbvať a moje neonové pazúrky sú fčudu.  

Tož tak v pátek ogaři a cérky začali pobíhať po lese a shánět 
klacky, prý že musí vyrobiť nosítka pro maróda či co. Dostali 
k tomu kus provazu a zbytek museli vytuniť sami. Nosítka 
měla udržať člena týmu, kterého museli nésť určitou 
vzdálenost – to vám zas byla podívaná. Nejenže na svých 
lehátkonosítkách smyčili člena týmu, ale aj se hecli, že 
ponesú samotného Rambossese. To mělo prověřit kvalitu 
jejich práce, jelikož farao není žádné ořezávátko. Přežila pouze 
dva… myslím nosítka. Tak sa mi to zalíbilo, že som si tajně 
obešla všechny přístřešky a na každom som si chvilku 
poležela. Stálo ňa to čtyry veršíčky a za tu dobu mi jistě 
uteklo spoustu informací. Masteršéfové se opět ukázali 
a navařili k obědu kfalitní zelí s bramborovými knedlíky (dám 
dělovou ránu bumbumbumbum).  

Po obědě se dohrávaly turnaje v ringu a piškforkách. To vám 
povím – to je adrenalin a nervy na špagátku. Holt ale někdo 
prohrať musí…  



A taky som si fšimla, že kromě hřibú tu rostou 4 pyramidy 
v barvách kmenů. Tož z toho súdim, že si to nakupujú za 
denáry, které získajú za vyhrané bojovky a další aktivity. 

Začíná to tu vypadať jako v Údolí Králů. Už nám tu chybí 
akorát svinga (čti: sviňa). Ovšem když si tak trajtkám 
v rajtkách tábořištěm s načesaným kožúškom 
a přeblejsknutýma neonovýma pazúrkama slitá 
dežodorantem, mám pocit, že jich tu žije celé stádo… papírek 
sem, rolka tam. Nejvíce sa to pozná, když děcka vyplení 
bufet U Lamy… 

Tož sa den sedřel a ja som přitáhla další obrovský koš húb – 
asi som závislá…  

V sobotu si ogaři a cérky zakřepčili po probuzení na makarénu 
a jen co si nacpali brúška, museli chudáci na pochod, aby 
nalezli jakýsi pouštní kámen. Vůbec nechápu, proč sa vláčili 
do tábora s melúnama.  

Asi to nebylo zas tak jednoduché, vypadali jacísi splaveni. A 
tak sa za odměnu šli vyšplúchať do bazéna ve Vlachovicích. 

V příběhu sme sa dozvěděli, že Izraelci zázrakem přešli Rudé 
moře a dostali se na púšť. Ale to se jim moc nelíbilo a začali 
mamrať. Děcka se to velmi rychle učí, sú šikovní. Musím 
konstatovať, že se za těch 3ooo roků nic nezměnilo. Jak se 
setmělo, museli ogaři a cérky podstúpiť noční pochod po mojej 
lúčce, ktorú s oblibou vypásám. Na lúčce pobíhala jakási 
divná světélkující stvoření připomínající postižené sfětlušky 
v mega size XXXXXXXXXL. Děcka měli za úkol si 
zapamatovať slova umístěná na světelných tyčkách 
a světlušky je při tom rozptylovaly. Zvládli to bravurně.  



A už tu máme uplakanú nedělu, po týdnu tu začlo pršať – 
což mi nevadí – opeť porostú húby. Děcka dostali důvěru 
a měli pro faraona složiť oslavnou píseň. Tož dozvěděl se 
zajímavé věci. Musím uznať, že v mnohých dříme talent 
básníků a zdařilých pěvců. Faraon byl polichocen, nosek měl 
nahoru. Ukázal, že není dršgrešla a rozdal jim po pár 
denároch.  

Poté faraon povolal mudrcov a zázračnou technologiou sme si 
na filmovém plátně prožili celý příběh o putování Izraele.  

Rozmáhá sa tu jakýsi krkobol a 2 otroci museli opustiť své 
pracovní skupiny. Už teď sa nám po nich velmi stýská.  

Aj, už je dneska, idú spať. 

 

Vaša lama  (co ji dochází chlama) 

 


