
Tož sa vám popásám na klidných zelených egyptských 
lúčkách, zdvihněm palicu a málem ňa šlak trefíl! Valí sa 

z kopca po travnatej pěšině mezi elektrickými ohradníkmi 
modrá bugina se slezskou SPZkou a z něj s velkým kraválom 
vyskákajú jacísi ogaři a cérky. S velikým elánom a nadšením 
si to šikujú do táborovej základny. Asi si myslijú, že jich 
tam čaká cosi pěkného. Cha! Vůbec netušili, že už na nich 
netrpělivo čeká faraon Rombosses I. Chuděry, neveděli, že 
faraonovi došla levná pracovná sila. Ten ich přivítal 
s dútkami v ruce a rozdělil do pracovných skupín, nad 
kterými dohlížajú jacísi pochybní velkovezírové a regenti. Na 
chvílu ukázal kúsok dobrého srdca a dovolil jim, aby si 
naplnili brúška akousi pochutinou z faraonovy kuchyně. Aby 
se ogaři a cérky cítili jako doma, museli si pojmenovat svoje 
skupiny podle slavných předků velkého faraona Rombossese I.  

Jak si tak prežvikujem, do moich krásných ušek sa donesli 
jména jako Cheops, Ramesse, Menej a Amenhotep. 
Zapamatovala sem si to úplně přesně, pretože som jedinečná, 
bystrá a vzdělaná lama. A tež čutek zvědavá.  

A tož popojedem…  



Sotva si pro sebe našli kúsok místa na spaní, byli vyhnáni 
na krásnú slunečnú lúku a tam hodinu pobíhali s jazykom na 
vestě (někeří aj o ňho zakopávali) z jedné strany lúky na 
druhú. Při pozorování tohoto počínání sem si připadala jako 
na Wimbledonu, hlavou som si házala zleva doprava a zprava 
doleva, až sa mi krček skoro zablokoval. Chudáci po hodině 
plahočení zjistili, že ich vítajú v Egyptě. Tož na takové 
přivítání bych sa jim…….. vysmála. No potom sa zatáhla 
obloha a přivalila sa búrka a kapku to tu všecko spláchla. Ja 
som sa stihla ukryť do svoji salaše. Druhý den už byla 
obloha bez mráčku a první pracovní úkol byl, aby si 
vybudovali pro svoje pracovní skupiny přístřešky, kdě budú 
společně kutiť svoje plány. Musím uznať, že se úkolu 
zhostili dokonale. Asi aji faraonovi vytřeli zrak a poslal 
svojich vrchních architektov, aby sa inspirovali pro jeho 
stavby. No a potom zase hodinu pobíhali po lúce (asi to je 
nějaká tradice). Děcka pobíhali po planetách, kdě nakupovali 
levné suroviny na výrobu cihel a pak ich museli za draho 
prodávať. Počítal sa největší výdělek. Faraon jako nejlepšího 
byznysmena vyhlásil cérku Julču Maroszovou, která 
přinesla nejvíce do jeho kasy. Navečír sa sešli u velkého ohhňa 
a pěli, až mi to ušima stříhalo. Hitem letošní sezóny je 
písňa o tom, že chcú byť ovečkou bebebe… Proč něchcú byť 
lamou? Sú to něvzdělanci. Ale oni na to přidú a prepíšú 
zpěvníky. Cha! Očka sa mi klížijú a idu spať.  

Dobrú.        Vaša lama  (ať je chlama) 


