
NEZHASÍNEJ 

Sedím v lavici a věřím v ranní zelený čaj, že mě nedá a já neusnu při zkoušení 
z češtiny. Slíbila jsem Kukličce článek o táboře. V hlavě mám prázdno plus surrealistické 
básníky. Už je to tak dávno. Měsíc? Asi. Článek na stránku. Jako by se dalo devět dní plných 
zážitků vměstnat do jedné stránky, do pár řádků. Zkusím to jako surrealisté a začnu s volnými 
asociacemi. 

Práce. Bylo tam hodně práce, krásné a voňavé. Po ránu čerstvé, k poledni nesnesitelně 
horké a odpoledne už únavné a bolavé. Kosa není vrtulník. S kosou se neseká, ale řeže. 
S kosou se seče, jako bys to ani useknout nechtěl, jak říká Diegův dědeček. Kosa klouže po 
ranní rose a dělá zvuk, jako když zafuníte a otočíte přitom hlavu (Diegův speciální cvik na 
ranní rozcvičku). Hlavně nekosit orchideje – ještě se nevysemenily, takže obkosit okolo: hele, 
tam je další... sek... ještě kousek blíž... sek... teď hlavně opatrně, jen pár stébel... sek... no tak 
ještě jednou a pak to vezmu rukou. Sek. NEEE! A je po orchideji. Mršky chráněné, byly 
všude. (Ale většina jich přežila :-)) 
  

Cesty na chatu s kosami a hráběmi na ramenou, kdy se nohy sotva vlečou. Pak 
vytoužený odpočinek – to čas utíkal nejrychleji. Vůbec si čas dělá, co chce, bez hodinek a 
mobilů. Snad se nám po časomíře občas zastesklo, ale orgové byli neúprosní. 

 
O volných chvílích se na potůček za chatou stály fronty. A pak hry, přemýšlení, 

reflexe. Hledání a skrývání knížek, čtení a sdílení. Odkrývání tajemství slov, váhy písmen, 
ceny knih, hloubky myšlenek. Pro ty, kdo nečetli knihu 451 stupňů Fahrenheita od 
Bradburyho, zkuste si ten příběh přečíst. My jsme si ho na Chebzí zkusili prožít. 

 
Byl to jedinečný tábor plný nezapomenutelných chvil, myšlenek, inspirace, smíchu, 

napětí a překvapení, putování, bloudění a šťastných návratů, potu smytého ledovou vodou, 
úpalů i promáčených bot. Ale hlavně skvělých lidí. Vybavuju si jejich úsměvy, intonaci hlasu, 
chvilku společného mlčení nebo pár slov pronesených třeba jen tak mezi řečí. Každý z nich 
mi dal něco malého ze sebe, něco prozradil, svěřil během dlouhých cest za prací a unavených 
návratů. A já zas svěřila kousek svého já jim. 

 
Díky, Diego, Kukličko, Tofle, Aničko, Bětko, Čápe. 
A kam pojedeme za rok? :-) 


