
Tož drazí, musím vám prozradiť, že sa mi v tlamě sbíhajú 
sliny a začínám zaměřovať cíl ☺. Vždycky som si myslela, že 
lamy plivajú, když sú nas…štvané, ale zkušená zdravotnica 
mi prozradila, že fšecko je jinak. Prý lamy plivajú, když 
chtějú vyjádřiť náklonnost druhej lamě. Konečně som 
pochopila, proč som taková celá separovaná. Ode dneška 
začíná nová éra a vyrobím si sliny do zásoby. Okukovala som 
okolí, ale sú tu jen krávy. Rozmýšlam, že budu museť 
změnit prostředí, snad sa na mňa taky usměje kúsok lamy! 
Není to fér, tady to mezi ogarama a cérkama jiskří a to vůbec 
po sobě neplivajú. Su z toho celá zmatená.  

A tož k věci. Při pondělku nás zrána navštívila inspekce 
z hygiény (čti: hyeny) a dámy v pěkných gumáčkách 
prolustrovaly celé tábořiště, aby se nakonec přesvědčily, že 
má Rombosses fšecko v cajku, uf. Až som z toho musela isť 
vysypať 2 kg bobků za nejbližší stromek. No a co nevidím! 
Děcka majú na oběd v taliřu něco podobného, jako sem před 
chvilú vyprodukovala. Akorát to vonělo trochu jináč. 
Nakonec som zjistila, že to byly řízky z Holandska. Jak to 
doputovalo do Egypta, je mi záhadou… 

Děcka se dneska hrabaly v jakési odpudivé břečce a světe div 
se, nakonec z toho vyleze papyrus. Nestačím sa diviť! Po 
obědě v čajovně rozebírali témata hodně na tělíčko a potom 



vyrazili na bojovku do lesa, kdě si zahráli pro změnu na 
otroky.  

A máme tady úterek. Borky s borcama si dněs hráli na 
sochaře. Dostali kus jakési cihly a museli z toho vytesať 
5 výtvorů a to vám povím, to byla umělecká díla. Dlátka, 
pilky, pilníky a kladívka sa ozývala po celom lese. Museli si 
jich označiť barvou svojeho kmene a pak jich vedúci schovali 
do vyznačeného území. Ogaři s cérkama si zahráli na hledače 
a sběratele, kdo toho více našel, samozřejmě vyhrál. 

Po obědě sa mohla děcka blýsknouť v individuálních 
disci(plínách) jako např. střelba ze vzduchovky (vochomejtla 
som se kolem a už som měla broček v kožúšku - au), šipky, 
kroket, skok přes švihadlo. Mohli si vyzkúšať odhad obsahu 
sklenic, procvičiť paměť, zavařit mozkové závity 
u hlavolamu, vyskákať sa na trampolině, zahráť si na 
botaniky atd. Celé odpoledne měli co dělat. 

Dněs som sa podívala do kalendářa a jak som zjistila, že už 
nám zbývá jen maličko do odjezdu domů, polkla som úlekem 
fšecky dosud nastřádané sliny. Mám sa co otáčať, abych si 
fšecko stihla sbaliť a ještě při tom hádzať očkom po okolí, 
aby mi nic podstatného něuniklo. Zítra budu bedlivě 
sledovať, jak si děcka budú připravovať na závěrečnú 
slavnosť pro faraóna představení. Určitě to bude velký 
zážitok a farao sa slituje a propustí vaše ogary a cérky 
domů. Tož uvidíme. Takže tak.  

Pac a pusu Vaša lama   (co ji došla chlama) 

P. S. Dúfam, že sa eště někdy potkáme s váma i děckama, 
protože mě to moc bavilo a budě sa mi stýskať. 


