


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMD 2016
Kolektiv autorů

 



Domov
akai 
Fandom: 
One piece
Drabble: 

Zpod mohutného stromu pozoroval neklidné moře.
Vlna narazila na útesy pod ním a on si ke rtům přiložil flašku rumu.
Pamatoval si, jaký byl pocit stát na lodi za takovéhoto počasí. Houpavý pocit jako by se ho zmocňoval i teď, přestože pod ním byla jenom pevná země.
Když zavřel oči, mohl skoro předstírat, že se posledních padesát let nestalo a on stále křižuje moře s pirátským králem.
Jenomže pak oči otevřel a místo otevřeného moře spatřil ostrov, svůj nový domov.
A na obličeji ucítil kapku.
Se zachmuřeným výrazem si pomyslel, že to musí být rozlitý rum.
Další vlna, další lok.

Závěrečná poznámka: 

Já OP neviděla víc jak dva roky snad... nechápu, co mě napadlo o něm psát. Fuu... (Ale stejně je to nejlepší anime, aby bylo jasno.) (A tady jde o
Rayleigho, aby bylo jasno.)

Téma: 
DMD č. 20. pro 20. 4. 2016. Téma: Pláčí námořníci rum?
 



Kytka
Amaranta 
Fandom: 
Originální
Drabble: 

Byl jsem se ženou na výletě v lesích kolem Hořejší Lhoty. Žádnou předtuchu jsem neměl, žádný z místních nás nevaroval před nebezpečnou končinou. I
kdyby, nejspíš bychom mysleli, že si z nás tropí blázny, nebo je blázen sám. Našli jsme palouk, sevřený tmavězeleným lesem. Rostly zde podivné kytky
zvící dospělého člověka. Obdivovali jsme je, mojí ženě tváře hořely zapadajícím sluncem. Pak si zula boty, udělala pár kroků, jakoby zkoušela, kde je
nejlepší hlína, a strnula.
Je tam pořád, stále víc podobná těm velkým kytkám a míň lidem. Nemluví. Chodím za ní, abych jí připomínal, kdo je. Dokud ji ještě poznám.

Téma: 
DMD č. 6. pro 6. 4. 2016. Téma: Nejsem žádná květinka

 



Olympiáda
Ampér 
Fandom: 
Řecká mytologie
Utajený
Drabble: 

„Co je to za výmysl,“ řekla Afrodita. „Olympijské hry na Olympu, kdo to kdy slyšel. Třeba Hefaistos nemůže běhat!“

„Aspoň se trochu přiblížíme smrtelníkům,“ ozval se za ní Diův hlas. „Je připraveno i sportoviště, jen se všichni podívejte ven.“

Oči všech, kteří se dívali z oken Olympu na nový stadion, byly náhle oslepeny asi desetivteřinovým zábleskem ostrého světla, navíc doprovázeným
silným hlukem.
Cesta paprsku končila na novém sportovišti, kam se celé osazenstvo Olympu hned rozběhlo.

Uprostřed trávníku stála vysoká postava v červeném plášti, s dlouhými vlasy a hrdým výrazem, která pronesla: „Tak tady je první soutěž. Kdo uzvedne
tohle kladivo?“

Téma: 
DMD č. 7. pro 7. 4. 2016. Téma: Záblesk
Neviditelný fandom: 
Avengers

 



Dokonalé neštěstí
Amy 
Úvodní poznámka: 

Přemýšleli jste někdy, jak by vypadalo postapo á la Mary Sue? Pokud ano, tady jedno máte!

Fandom: 
Budoucnost
Drabble: 

Slunce na obloze dávno vyhaslo a nad kdysi úrodnou zemí se rozprostřela temnota.

Mary Sue zůstala osamocená. Toulala se krajinou a pokoušela se najít další přeživší.

Nakonec to vzdala a rozhodla se, že se radši bude kochat svou krásou. Byla přece dokonalá! V srdcovitě vykrojené tváři jí seděly hluboké modré oči,
líbezné rty a drobný nosík. Štíhlou postavu korunovaly nohy dlouhé až od zadku dolů. Na zem jí spadaly vlnité husté zlaté kadeře.

Nic z toho jí ale nepomohlo, když zjistila, že nezbyl nikdo, kdo by se jí mohl obdivovat. Mary Sue tragicky vzlykla a vrazila si pilníček do oka.

Téma: 
DMD č. 18. pro 18. 4. 2016. Téma: Tak umírá Mary Sue

 



Poslední valčík
Ancient Coffee
Úvodní poznámka: 

Tancem to začalo a tancem to skončí.

Fandom: 
Na krásném modrém Dunaji
Drabble: 

Hudba doznívala, jak hudebníci zavírali víčka. Za několik hodin se město probudí. Zatím je neobvyklé ticho, skoro jde slyšet šumění řeky. Ale možná je
to jenom tichounké bublání ve sklenicích od šampusu.
Jako poslední tančí Alexandr a Aneta, zlehka se pohupujíce po parketu. Od okna je pozoruje soudce Sternbach a pro jednou nehodlá mizet.
„Tak se vám to podařilo,“ vynoří se ze stínů pomaloučku mizející noci hlas hraběnky. „Máte všechno. Závidím vám, milý příteli.“ Usměje se a políbí ho
na tvář. Pak odpluje, jako se předtím objevila.
Valčík utichne a tanečníci zamíří za ženichem. Protože každý pořádný příběh končí svatbou.

Závěrečná poznámka: 

Mí drazí čtenáři,

bylo mi tady s vámi krásně. Je to poprvé, co jsem se pustila do takového podniku - totiž psaní souvislého příběhu na pokračování. Ještě navíc s
omezením tématem.

Měla jsem slabší chvilky, v těch nejslabších jsem nenapsala vůbec nic, za což se omlouvám všem, ale především Tenny, která mi byla neskutečnou
podporou a oporou, komentovala poctivě každé drabble a mé postavy někdy milovala (a snad je bude milovat i nadále, třeba příští rok) snad ještě
víc než já. Zjistila jsem, že jeden oddaný čtenář opravdu stačí a to vrchovatě a čekání na pravidelný feedback byl pro mě každodenní radostí.

Takže děkuji Tenny a všem svým neméně milovaným čtenářům za komentáře a kačenky. Jste skvělí a miluju vás! Snad zase příští rok a na pikniku!

Dobrou noc :).

Téma: 
DMD č. 30. pro 30. 4. 2016. Téma: A teď spát

 



Konzervu nakonec dostal
Andrew Martinaq 
Fandom: 
Ze života
Drabble: 

Posledních pár dní bylo senzačních.
Nejdřív vykouklo sluníčko.
Pak táta dotáhl velkou hromadu třísek. Moony si na nich ustlal, voněly stejně jako les, ve kterém žil jako malé koťátko.
V pátek byl celý den sám, ale zato přijela máma. Byl rád, na rozdíl od táty si s ním ráda hraje na myšičku.
V sobotu řešili něco s nějakým džinem, prý odkud to slovo pochází, zatímco na ně mňoukal, že chce konzervu.
Nevšímali si ho.
Snažil se jim to pak říct celou noc, ale nechápali to.
"Tak chytré kočky, a nerozumí tak jednoduché věci," myslel si.
Ale tu konzervu nakonec dostal.

Téma: 
DMD č. 10. pro 10. 4. 2016. Téma: Etymologie slova džin

 



Mnoho přísah
angie77
Fandom: 
Píseň ledu a ohně
Drabble: 

Byla to čest? Osud? Pomsta otcových nepřátel?

Nikdy o tom nepřemýšlel. Nosil zlatou zbroj a bílý plášť. Nosil je s hrdostí. Potom však začaly problémy.

Příliš mnoho přísah, příliš mnoho slov… Co když otec ubližuje nevinným? Když král chce zabít otce? Když zákony jsou špatné? Když tvoje sestra…

Co když zlaté zbroji přebývá jedna rukavice?

Chybějící ruka nebo žena považující se za rytíře? Kdo ho změnil víc?

Učil se být novým člověkem. Neschovávat se za své jméno. Nebyl Lannnister, který vždy platí své dluhy. Nebyl ani králokat. Byl Jaime.

Levou rukou uchopil svůj nový meč. V ocelové zbroji vypadal jinak.

Téma: 
DMD č. 4. pro 4. 4. 2016. Téma: Oděl se do oceli

 



Diktátor
Aplír
Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní - bez nároku na bod

Fandom: 
Originální
Historie
Drabble: 

Líbil se mu lesk oceli. Chtěl zářit jako ona a druhé oslňovat.

Imponovala mu její tvrdost. Jako ona byl tvrdý a neústupný.

Byl nadšený, že je pružná a dá se ohýbat. Vyžadoval, aby všichni před ním byli stále ohnutí a shrbení.

Byl chorobně podezíravý. Bál se zrady a smrti. Jako ocel měl vysoký bod tavení. Jeho obavy ne a ne roztát.

Obdivoval ostrost oceli. Ostřím hněvu důsledně likvidoval ze svého okolí nepohodlné a ty, kteří se mu znelíbili. Po statisících. Nikdo nikde si nebyl
jistý životem.

Nemohl se odít ocelí, tak se alespoň zahalil do přídomku Stalin – muž z ocele.

Téma: 
DMD č. 4. pro 4. 4. 2016. Téma: Oděl se do oceli

 



Maminka a nakladatel mají vždycky pravdu
Arenga 
Fandom: 
Krutá realita
Drabble: 

Sebejistě usedla proti svému nakladateli.
Poklepal na rukopis a hned první větou jí setřel úsměv ze rtů: „Augusto, jsem zklamaný! Od autorky vašeho formátu bych čekal… víc.“
„Víc čeho?“
„Hlavní hrdinka, ta… Chloe, je až příliš dokonalá. Ženám takové primadony lezou na nervy – no, vlastně i chlapům, jestli to chcete vědět. Ale nevadí!
Prostě ji na konci zabijete a bude.“
„Zabít?“ vydechla. „Ale… měla chuděra tak nešťastný osud, její dětství v sirotčinci…“
„Zabijte ji! Nejlépe nějak násilně. Co třeba autonehoda?“ zamnul si ruce. „To by bylo parádní! Narazí čelně do stromu a bude po ní! Bude to další
bestseler, uvidíte!“

Téma: 
DMD č. 18. pro 18. 4. 2016. Téma: Tak umírá Mary Sue

 



Host do domu, Bůh do domu
Arengil 
Fandom: 
Utajený
Drabble: 

Hostitelé přicházejí a odcházejí...
Ale tam uvnitř stále probíhá oboustranně výhodný, obohacující vztah, který můžeme bez nadsázky označit za závislý - přinejmenším z pozice hostitele,
jehož okouzlující profil zdobí pruh nepravidelných teček připomínajících pozemskou formu života zvanou levhart.

Dobrý hostitel si odpustí řeči o hostu a rybě, přestože oba mohou žít v nádrži a patrně jsou i stejně slizcí.

Jakými slovy lze popsat tu velebnou nádheru, když vám do břicha voperovávají přítele a pomocníka, jenž vám otevře bránu k vědění a telepatii...
Protože teď už nejste dva, ale jen jedna jediná dokonalá bytost!

Trill a jeho symbiont. Může být něco lepšího?

Téma: 
DMD č. 16. pro 16. 4. 2016. Téma: Dokonalý hostitel
Neviditelný fandom: 
Star Trek

 



Se zlatou liškou ve znaku
Aries 
Úvodní poznámka: 
Ilustrace

Drable pro Amarantu

Fandom: 
Budeč
Budeč: Liškomág Evžen
Drabble: 

Žil kdysi muž jménem Bohodar, přezdívaný Liška, protože byl zrzavý, že až tmu rozháněl. Jeho nepřátelé tvrdili, že se dovede v lišku proměnit a
mocnými kouzly a čarami vládne, avšak důkazu žádného neměli.
Bohodar náležel k družině knížete Přemysla, jemuž prokázal mnohé cenné služby. Byv korunován králem českým, Přemysl se Bohodarovi odměnil
územím nedaleko Prahy.
Bohodar zde založil osadu. Když zvěděli liškomágové o místě, kde mohou v míru a klidu žít, aniž by se nepřátelství od obyčejných lidí obávat museli,
přicházeli a zůstávali. Měli mnoho synů a dcer a jejich městečko utěšeně vzkvétalo.
Tak byly pod královskou ochranou založeny Lysolaje.

Téma: 
DMD Bonus č. 8 pro 27. 4. 2016. Téma: Laskavá invaze (Pověst)

 



Jan a Jan
Aveva
Fandom: 
Historie
Drabble: 

Jako výraz vděčnosti za porod, který nakonec přežila matka i dítě, věnovali rodiče místnímu kostelu nový zvon. Jmenoval se stejně jako jejich chlapec.
Jan.
Jak začal rozum brát, byl malý Jan na svého jmenovce pyšný. Žádný ze zvonů v širokém okolí neměl tak zvučný a čistý hlas.
Když začala Velká válka, Jana odvedli. A Jan ho nedlouho poté následoval.
Jednoho Jana přetavila krev prolitá na bojištích. Druhého Jana výheň.
A přece. Něco se nemění. Chvíli předtím, než Jana zasáhl šrapnel z roztrhnuvšího se, špatně odlitého, kanónu, uslyšel znovu zvuk svého zvonu.
Jan a Jan. Spojeni v narození i ve smrti.

Téma: 
Téma č. 00 pro 27. 3. 2016: Až přiletí zvony

 



Jak to bylo doopravdy
 

Azereth 
Úvodní poznámka: 

Doufám, že takováhle ptákovina ještě nikoho nenapadla... :D

Fandom: 
Pohádky
Drabble: 

V té láhvi jsem ležel a pochrupoval skoro celou věčnost, než ji někdo odšpuntoval.
A k mé neskonalé radosti to byl nějaký čtyřletý capart.
"Čehož si žádáš?"
Hleděl na mě vyloženě nechápavě.
"Můžu ti splnit přání..." zkusil jsem to znovu.
Rozzářily se mu oči a začal vypočítávat: "Vebloud, žilafa a moc papu!"
Nebyl jsem si jistý, co myslí slovem papu, proto jsem vzal všechno jídlo.
Tak se s tím tahám a nadávám: "Sakra, to je dřina! Dřina všech DŘIN!!!"
"Aladinku, co to tam máš?" dorazila mezitím jeho máti.
"Džina všech džin!"
No a vysvětlujte jim pak, že se jmenuju Abdul!

Téma: 
DMD č. 10. pro 10. 4. 2016. Téma: Etymologie slova džin

 



Nikdo mi neškodí víc
Aziz
Fandom: 
Historie
Jan Hus
Drabble: 

Vrznutí dveří, nejisté přešlápnutí. “Jene?” Tak vzdálené rozbouřeným vlnám koncilu.
“Chtěl jsem se ti vyzpovídat,” špitl Jan. Příboj emocí.
“Nechtěl jsem, aby to takhle skončilo,” přiznal Štěpán. Přesto za ten proud, který je oba strhává, každého jinam, může jen on.
Mlčeli.
Pak Jan znova promluvil: “Štěpáne, omlouvám se, jestliže jsem řekl nějaké hanlivé slovo, že jsem tě zval Vymýšlečem. Můžeš mi odpustit?”

Štěpán nevěděl, kdo z nich se rozplakal první, ale když se objali, bylo to jedno.
Štěpán se topil v záplavě slov. Nedokázal říct jediné.
Každý sám, mezi divokými vlnami.

Slzy druhého je oba pálí víc než ty vlastní.

Závěrečná poznámka: 

Téma je tam docela volně, tak snad je vidět.

 



Popoludnie v Sussexe
BC_Brynn 
Fandom: 
Neil Gaiman
Sherlock Holmes
Drabble: 

Moje včely boli britské – zdvorilé a konzervatívne. Masku som nosil z jediného dôvodu: ich dôkladne odvedená práca si zaslúžila rovnakú mieru
profesionality z mojej strany.

Keď som začul svoje meno, bez váhania som masku zodvihol.

Watson sa blížil chodníčkom k úľom. Kráčal sebaisto, palicu viac niesol než sa o ňu opieral. V pravej ruke držal toast s medom. Z náprsného vrecka
jeho košele trčal rožtek papiera. Oči mu žiarili nadšením.

„Telegram,“ oslovil som ho. „Scotland Yard, samozrejme. Londýn?“

Pokrútil hlavou. „Úžasné.“

Prevzal som toast a zahryzol doň. Môj doktor fascinovane sledoval ako zo mňa opadli roky.

„Hra, drahý Watson, začala.“

Závěrečná poznámka: 

Drabble chce byť zo sveta poviedky Neila Gaimana The Case of Death and Honey.

Nasleduje.
Téma: 
DMD č. 1. pro 1. 4. 2016. Téma: Nejsme na to už moc staří?
 



Pouštní růže
Bilkis
Úvodní poznámka: 

Nesoutěžní drabble.

Zařazeno do eknihy DMD 2016.

Fandom: 
Historie
Originální
Drabble: 

Jedna teorie praví, že jsem dítětem vody a slunce. Že chladné noci, kdy voda na poušti vzlíná směrem k povrchu, jsou mou matkou, a horké dny, kdy se
vypařuje, jsou mým otcem. Jsem na světě díky nim, nebo díky něčemu úplně jinému?

Druhá teorie, vlastně pověst, tvrdí, že jsou mými rodiči krev a slzy starých obyvatel tohoto kontinentu, kteří museli ustoupit bílým mužům. Krev a slzy,
které prolili, když opouštěli a oplakávali svůj starý domov. Proto mám barvu staré krve, nebo krve smíchané se slzami.

Říkají mi pouštní růže, protože připomínám právě tuto květinu. Ale jsem kámen. A mám paměť.

Závěrečná poznámka: 

Myšlena je barytová pouštní růže, která je typická pro americkou Oklahomu. Někdy se jí také říká Cherokee Rose.

Téma: 
DMD č. 6. pro 6. 4. 2016. Téma: Nejsem žádná květinka

 



Yggdrasil
Birute 
Úvodní poznámka: 

Odin obětoval jedno oko, aby se mohl napít ze studně poznání, a to byl teprve začátek...

Fandom: 
Severská mytologie
Drabble: 

Přestal počítat dny a noci. Jeho mysl se rozevřela bolestí vycházející zpod žeber a jeho krev se spojila s krví stromu.
V jednu chvíli, v tisících okamžicích přišla smrt.
Upřela na něj oko ze studně, jehož barva byla neskutečně povědomá.
Viděl oko orla na vršku stromu světa.
Kouzelné oči ženy krásné jako sám život, zalité zlatými slzami.
Oko vlka, který pohltil slunce.
Mžouravý pohled synka, jehož poprvé sevřel v náručí.
Různobarevné duhovky dívky v šeru podzemí.
Oči lidí, skřítků, álfů, obrů, zrůd, zvířat, rostlin, bohů.
Náhle se na něj všechny upřely a on se s výkřikem probudil u kořenů světa.

Závěrečná poznámka: 

Vím, že jsem visel
ve větrném stromu
devět dlouhých nocí,
oštěpem proklát
v oběť Ódinovi, sám sobě samému,
na onom stromě,
o němž nikdo neví,
z kterých kořenů roste.

(Hávamál - Výroky Vysokého)

Téma: 
DMD č. 8. pro 8. 4. 2016. Téma: Vidoucí oko

 



A zabolela dálka bez ozvěny když začal padat sníh
Carmen 
Fandom: 
Ze života
Drabble: 

Venku pořád nesněží a ulice jsou slizké rozteklou břečkou.
Bolí ho kyčel, vezme si hůl. Zase špatně dýchá (Prášek!). Vyrazí na autobus.
Cestou koupí chlebíčky, sestry se budou křenit, copak vám tu nechutná, ale co!
Taková dlouhá štreka.
„Včera jsme ji přece převáželi,“ říká sestra povýšeně.
Jenže to zařídil její syn, nic neřekl, nic nevím; papír na sebe nemáme.
Jde na autobus a na další, pak kus pěšky, holka, co já už se za tebou naběhal...
Vyjde zadýchaně schody.

Sestra zamrzne vprostřed věty.
„Ale...,“ běží pro pana doktora.
Rozuměl.
Tak už za tebou, Marunko, víckrát nepoběžím–
Svět zakryl závoj vloček.

Závěrečná poznámka: 

(Prastrýček z loňského pábitelského drabblete. Sešli se spolu nakonec a napořád po dvou letech letos v lednu...)
Název je půjčený a upravený ze Skácelovy Zimní.

Téma: 
DMD č. 19. pro 19. 4. 2016. Téma: Mnoho pohybu pro nic

 



Mýtus a migrantky
Champbacca 
Úvodní poznámka: 

To prej se stalo!

Fandom: 
Realita
Drabble: 

Bylo jich stejně jako jezdců z Apokalypsy, ale jejich příchod byl podstatně vítanější.
První třímala otěže bezejmenného oře, u pasu jí visely dva planoucí meče a následovala ji jednotka pozoruhodně si podobných bratrů ve zbrani. Druhá
si v sedle holštýnského koně spokojeně četla jakousi historickou knihu, třetí měla koně dva, bílé, a ti táhli kočár, který vyvolával předsudky i city. Čtvrtá
je doháněla na nadpřirozeně chlupatém poníkovi.
Mohlo to vypadat jako invaze, neboť svou přesilou kolonizovaly dosud nedotčené kouty onoho světa, ovšem nepadl jediný výstřel a nikdo si nestěžoval.
Místní by nakonec možná byli rádi, kdyby zůstaly ještě trochu déle.

Závěrečná poznámka: 

Veškerá karikace je čistě žánrová a autor by za ni neměl být bit.

A ostatně soudím, že by Jediland měl být aktualizován a že jestli bude letos někdo remcat, jak nemá v květnu kde psát drabbly, měl by si z těch čtyř vzít
příklad.

Téma: 
DMD Bonus č. 8 pro 27. 4. 2016. Téma: Laskavá invaze (Pověst)

 



Rozhovor v pouzdře
Chrudoš Brkosla... 
Úvodní poznámka: 

Kdyby tak pastelky uměly mluvit...

Fandom: 
Šoustek-Šuk-Tydlitát
Drabble: 

"Snad už nás táta Tadeáš brzy ořeže," těší se Zelená.
"Snad, já mám špičku přímo zlomenou," přidává se Modrá.
"Holky, viděly jste Tabitiny pastelky? Ani jedna není tak ožužlaná jako my. To je strašné s tím Tobiášem," praví Oranžová.
"Já už jsem kvůli tomu seříznutá a je ze mě téměř špaček. Asi mě brzo vyhodí," hořekuje Červená.
"To víš, pána si nevybereš," smutně konstatuje Fialová.
"Ano, některé dítě je k nám šetrné, jiné je přímo trapič," přidává se Žlutá.
"Tak tak, máme těžkou službu," zaskuhrá Černá.
Náhle se pouzdro otevírá.
"Sláva, Tadeáš s ořezávátkem je tu!" zvolají natěšené pastelky unisono.

Téma: 
DMD č. 14. pro 14. 4. 2016. Téma: Pastelky

 



Černé vrby a topoly
Dain 
Fandom: 
Staré řecké báje a pověsti
Drabble: 

Háj černých topolů a vrb pokrývá břeh. Je tu věčné přítmí, mrtvolné ticho, ani lísteček se nepohne.

Ticho přerušuje zvuk bosých nohou a občasné zabečení. Nohy se po chvíli zastavují, ruce vyhrabávají jamku.

Svist nože. Záblesk karmínově rudé. Kapky, pramínky, potůčky se slévají v jamce.

Netrvá dlouho a objevuje se první, pak další. A další. Desítky. Všechny víří ve spletitém tanci okolo jamky plné chladnoucí krve.

Některé z nich zná. Své padlé druhy. Své přátele. Se slzami v očích poznává svou matku. Tolik touží s ní promluvit. Nesmí. Zatím. Musí nejdřív najít
jiný stín. Ten jediný, který mu může pomoci.

Téma: 
DMD č. 25. pro 25. 4. 2016. Téma: Tanec stínů

 



Ochranné zaklínadlo
Danae 
Úvodní poznámka: 
...ale mohla by to být i Budeč ;)
Pro Rebelku, jejíž báječné náhodné drabble bylo nepřímou inspirací.
Fandom: 
Originální
Drabble: 

Jsou to jedny z nejstarších ochranných zaklínadel známých lidstvu. Jejich magickou podstatu vnímají děti intuitivně, kouzelníci intenzivně. Zdánlivě
odsunuté do pohrdaného prostoru dětských her, přirozeně vedou účastníky k tomu, aby vytvořili magický kruh. Disponují zlomky posvátných textů (aber,
faber, domine), obcují s živly(plave mýdlo po Vltavě), magickými květy (říkají mu petrklíč), zvířaty živlů (ryba) a duchovními silami (čert vyletěl).
Především však nabízejí takzvanou falešnou smrt. Vybranou osobu na čas skryjí silám zla, které ji po tu dobu pokládají za mrtvou. Každé vyhození z
kola ven prodlužuje život minimálně o měsíc. Proto se kouzelníci rádi rozpočítávají až do vysokého stáří.

Téma: 
DMD č. 5. pro 5. 4. 2016. Téma: Ten musí jít z kola ven

 



Untitled Self Portrait
Dangerous 
Úvodní poznámka: 

Pro všechny, kteří mají rádi Lego Movie.

Fandom: 
Lego příběh
Drabble: 

Lightness
My parents
Eternal holidays
More holidays!
The opposite of darkness!
White dwarf
Curtains open
On the roof
Middle of the day
Polished windows
White dress
White lemonade
Lightness
My parents
Totally broke…

“Argh! That’s so lame!” Batman head desked and pulled at the hem of his white lacy dress. His white fluffy ears hit the floor. Mum’s going to be mad
when they’re dirty. Again.
There it came. From the inside. And he cried.
“I can’t do this anymore!”
He tore up the first sheet of paper and started another…

Darkness
No parents
Continued darkness
More darkness
Get it?

Závěrečná poznámka: 
A tady je originální song a zde je celý text.
Téma: 
DMD č. 15. pro 15. 4. 2016. Téma: Hrdinovi trapní příbuzní

 



Radost bez konce
Doktor 
Fandom: 
Letopisy Narnie
Drabble: 

V mládí jsem byl zaskočen Radostí, ale ztratila se mi.
"Napiš mi knížku," řekl Lev.
Napsal jsem jich hned sedm. V té době jsem už miloval ženu jménem Joy.
"Zde je tvá Radost," řekl Lev.
Než jsme se stačili vzít, onemocněla rakovinou. Dostali jsme krásné čtyři roky k dobru, ale pak Radost opět odešla.
Kdy zase, Lve?
"Už brzy," slíbil.
Avšak až po trpkých třech letech řekl: "Brzy je teď."
V té chvíli se stará kulatá Země rozvinula jako koberec a přimkla se k Nové Narnii. Z vrcholků hor mávali Joy a Pevensovi.
"Tak už konečně běž," usmál se Lev.

Závěrečná poznámka: 

Za mírný podvod (není to tak docela o Narnii) se čtenářům omlouvám.

Téma: 
DMD č. 28. pro 28. 4. 2016. Téma: Prosím vás pane pošlete mě až na konec světa!

 



Noční služba
durdinář 
Fandom: 
Ze života (nikoliv mého)
Drabble: 

„Haló, tady IT!“
„Nejde internet“, konstatoval hlas v telefonu.
„Kdo nejde?“, nechápal rozespalý Ron.
„Taková ta liška na zeměkouli“, odpověděla žena na druhé straně.
„Můžete být konkrétnější?“
„Otevře to jen tabulku `program nenalezen’ a strašně to chrastí.“
„Tohle teď nevyřešíme po telefonu slečno, pošlu vám tam ráno technika. Vaše ID?“
„Chřestová, Ludmila, 3428“
Ron zavěsil telefon a položil jej na noční stolek... který tam nebyl. Místo toho se po chvíli ozvalo jen třesknutí. V tom se plně probudil a uvědomil si, že
je zavěšený ve spacím pytli nad propastí. Asi neměl brát službu na telefonu, když zrovna leze po skalách.

Téma: 
DMD č. 23. pro 23. 4. 2016. Téma: Nad propastí

 



Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a uprchni do Egypta
ef77 
Fandom: 
Bible
Drabble: 

Jeho sny nepřesahovaly obzor tesařské dílny. Obsahovaly klidný domov, ženu, děti, rodinný život. Dny krájené tak snadno, jako se dláto zanořuje do
dřeva, aby z něj vytesalo krásný, účelný tvar.
Látku tkanou prostou touhou rozpárala její slova. Ta další, andělská, snová, ji roztrhala na cáry.
Odpustil a snažil se i pochopit. Ale do nových přediv představ se, nechtěně, vloudila i drobná nitka pochybností, zklamání, odtažení.
Zmizela na slámě, s její bolestí a prvním nádechem a výkřikem dítěte. Nahradila ji láska bez otázek, potřeba ochraňovat, vydat se pro ně, třeba na konec
světa.
Když do snu promluvil anděl, neváhal ani chvíli.

Téma: 
DMD č. 28. pro 28. 4. 2016. Téma: Prosím vás pane pošlete mě až na konec světa!

 



Sportovní den v Záchranné stanici záporných postav
Eillen 
Úvodní poznámka: 

NESOUTĚŽNÍ

Velice se omlouvám za vykradení fandomu a jeho brutální znehodnocení. Ale ta myšlenka musela ven... Přijmu jakýkoliv trest.

Fandom: 
Záchranná stanice záporných postav
Drabble: 

Po dlouhé době přišel nový leták ohledně správného postupu při rehabilitaci našich dočasných hostů. Téma dnešního dne mělo znít - Ve zdravém těle
zdravý duch.

Sauron přimhouřil své oko, ve kterém se zaleskly děsivé plameny.

Santer si procvičil běh na krátkou trať a ve vteřině se někam vypařil.

Vlk pronesl, že radši nic neslyšel a už se naběhal až dost a dál se věnoval dopolednímu spánku.

Ježibaba se rozhodla nahradit činky lopatou a že prý si mám sednout.

To všechno bych ještě zvládl. Ale že se na mě Voldemort USMÁL!? Raději jsem zahodil leták do ohně a šel dobrovolně posilovat beerceps.

Závěrečná poznámka: 

Posilování beercepsů je asi nejstarší známý cvik. Já se s tímto výrazem poprvé setkala se starou partou, která si říkala Sdružení Velmi Inteligentních
Nebo Silně Trénovaných Vožralých Občanů - zkráceně SVINSTVO.

Téma: 
DMD č. 19. pro 19. 4. 2016. Téma: Mnoho pohybu pro nic

 
Kde se stala chyba
eliade 
Fandom: 
Bible
Drabble: 

Homo sapiens měl být nejrozumnějším tvorem planety, kultivovaným ochráncem slabších, korunou stvoření.
To, co Bůh spatřil na monitoru po provedení další z mnoha simulací, ovšem tuto ideu nepřipomínalo ani zdaleka. Dokud programoval rostliny a
živočichy, bylo to snadné. Stačilo si počkat na správný okamžik a pak zavést do některého genomu patřičnou mutaci.
Bůh si promnul oči. „Ježíši!“
„Zase bereš jméno Boží nadarmo, tati?“
„Kdyby aspoň deadline nebyl už zítra… Šest dní je zoufale málo.“
„Potřebuješ si odpočinout… Už jsi na tomhle superpočítači hrál Wormsy?“
„A ty zase pokoušíš Hospodina, synu!“
„Nech zatím pracovat tetičku Evoluci, pár náhod světu jenom prospěje…“

Téma: 
DMD č. 2. pro 2. 4. 2016. Téma: Les náhod

 



Nezapomínat si hrát
Elrond 
Fandom: 
Silmarillion
Alternativní realita (AU)
Drabble: 

„Věnuj se snídani, Celegorme,“ řekl varovně Fëanor.
Celegorm odložil kobercovku a opřel si meč o židli.
„Já to stejně nechápu. To nemůžeš mít zájmy jako jiní kluci z dobrých rodin? Třeba golf nebo polo. Vážně musíš běhat po lese s klackem a hrát si na
rytíře? Kolik ti je?“
„Třicet, tati. Baví mě to a Huana taky.“
„Chápal bych to, kdyby ti bylo deset. Lidi, co tam jezdí, nejsou normální. Ponižuješ se před nimi! Navlékáš se do kusu plechu.“ Máchl vidličkou směrem
k brnění. „Ožíráš se a bůhví co ještě.“
„Hm,“ zamručel Celegorm. Pobral si věci a odjel na LARP.

Téma: 
DMD č. 4. pro 4. 4. 2016. Téma: Oděl se do oceli

 



Fůra sena
Esclarte 
Úvodní poznámka: 

Letos máme mimo jiné i rok Hieronyma Bosche (500. výročí úmrtí). takže aslespoň malá inspirace...

Fandom: 
výtvarné umění
Drabble: 

Obrovská fůra sena jede ve středu.
A k ní se blíží lidé, celé davy. Jsou mezi nimi ti nejmocnější, vládcové, hodnostáři, duchovní. Všichni si z ní chtějí něco urvat.
Pod vozem už vypuká vřava. Někteří se ho snaží zdolat se žebříky, jiní zvedají holé ruce. Někteří se rvou, další končí pod koly.
Jen málo lidí si ničeho nevšímá a žijí si v poklidu své životy.
Na vrchu vozu vidíme zdánlivé šťastlivce, kteří se jen oddávají radostem. Nevidí smějícího se démona ani anděla, který se za ně modlí.
Jeden jediný to celé plahočení a hamounění pozoruje shora. Kdoví, co si myslí.

Závěrečná poznámka: 
Jedná se o ústřední část Boschova triptychu Fůra sena.
Obě krajní části ukazují, kde to všechno vzalo původ (stvoření Adama a první hřích) a kam to vede (peklo).
Téma: 
DMD č. 19. pro 19. 4. 2016. Téma: Mnoho pohybu pro nic

 



Milá návštěva
Galadion 
Fandom: 
Saturnin
Drabble: 

„Saturnine, dobrý večer.“
„Dobrý večer, pane. Dovoluji si upozornit, že teta Kateřina spí v pokoji pro hosty.“
„Teta Kateřina!?“
„Ano, přijela dnes odpoledne, pane.“
„Vy jste ji pustil dovnitř?“
„Samozřejmě.“
„Nebyl jste na ni zase ošklivý?“
„Nikoliv, pane. Připravil jsem pro ni příjemný večer.“
„Co ona na to?“
„Nejprve byla trochu podezřívavá a říkala něco o kouři bez ohýnku a krámu jakéhosi pána. Pak ale dostala Burgundské, dušené ledvinky a ke kávě
kremrole.“
„To ji uklidnilo?“
„Zajisté, pak řekla, že host do domu je Bůh do domu a usnula.“
„Díky bohu za to.“
„Také nám došly prášky na spaní, pane.“

Téma: 
DMD č. 16. pro 16. 4. 2016. Téma: Dokonalý hostitel

 



Muchomůrky
galahad 
Úvodní poznámka: 

Je tam Marigold, takže je to od 15 let.

Fandom: 
Zaklínač
Drabble: 

"Nechoď tam, Marigolde!" varoval ho Geralt.
Marigold vstoupil do muchomůrkového kruhu. Zaklínač si povzdechl.

O hodinu později bard stále ještě tancoval s nahou vílou.
"Je k zulíbání, ale už mě to přestává bavit! Udělej něco," křičel udýchaně Marigold.
Rozbiju ochranu kruhu a vytáhnu ho, uvažoval zaklínač. Zkusím znamení Aard, to většinou pomůže.
Znamení se odrazilo. Ani stříbrem se do kruhu nijak nemohl dostat.
"Musíš si zatím poradit sám. Snad mě ještě něco napadne."
Marigold ještě chvíli tancoval a pak vílu chytil za prsa. Ta mu dala facku, vyhodila ho z kruhu a zmizela.
"No jo, tohle vždycky funguje," poznamenal smutně.

Téma: 
DMD č. 5. pro 5. 4. 2016. Téma: Ten musí jít z kola ven

 



Náhodný příběh
Gary Stu 
Fandom: 
Doctor Who
Drabble: 

„Ano?“ Doktor se vynořil ze zamyšlení a potutelně se usmál na Ace, která
nedůvěřivě sledovala procesí dřevin.

„Klid, to je jenom Les Náhod.“

„Cože?“

Doktor si povzdechl.

„Podle legendy zde mocný kouzelník bojoval proti jednomu z mnoha Starých
Bohů. Samotná polarita multivesmíru se neustále obracela a veškeré bytí
bylo mnohokrát na hraně zániku. Když byl Starý Bůh zahnán, zbylá magie
náhodou oživila celý tento háj.“

„Tím kouzelníkem jsi...“

„Pššt,“ Doktor jí spiklenecky cvrnknul do nosu.

„Profesore, co tu děláme teď?“

„Jsme tu přece náhodou.“

„Konečně,“ zamumlal, když se v dáli rudě zablesklo.

„Podej mi tu výbušninu, co nemáš v batohu...“

Téma: 
DMD č. 2. pro 2. 4. 2016. Téma: Les náhod

 



Do tmy
Gwendolína 
Úvodní poznámka: 

Pro striggu, protože jsem u toho tu flétnu poslouchala a proto, že jsme obě zastydlé puberťačky.

Fandom: 
Harry Potter
Drabble: 

Je to rychlejší a snažší než usínání...

Protože usínání už vůbec není snadné.
Cítíš v něm mozkomorův dech, studené vlhké kameny, šepot mrtvých přátel.
Usínání bolí.
Není ani rychlé. Dlouhé hodiny zíráš do stropu, nasloucháš ozvěnám starých hovorů, počítáš své viny.
Spánek také není snadný. Když nakonec přijde, odháníš ho od sebe s křikem, zalitý studeným potem.
Ani alkohol není snadný. Vytahuje všechny staré rány. Alkohol bolí.
Spánek po něm možná přijde rychle a snadno, ale neléčí. Nechává tě s hlavou plnou ostrých střepů, protože nic není ostřejší než výčitky.

Tohle je jiné.
Umírání nebolí.
A James a Lily čekají.

Téma: 
DMD č. 30. pro 30. 4. 2016. Téma: A teď spát

 



Koňkubinát
Hippopotamie 
Úvodní poznámka: 

Stalo se někdy asi v roce 1947.

Fandom: 
Ze života
Drabble: 

Holčička se vrátila ze školy celá uplakaná.
"Tatínku, sestra Cecílie povídala, že prý žiješ v tom ... kuňko ... koňkubinátu ..."
Matka se u dřezu tázavě napřímila. "Jakže?" Otec, pán k šedesátce, rozhodně nevypadal jako žádný donchuán, ona jej však měla velmi ráda. Jakémukoli
ohrožení byla ochotna čelit přímo a všemi dostupnými zbraněmi, což byly momentálně vidlička a hadr.
Otec se zachmuřil. "Co si jen o mne myslí, v mém věku ..." Pak se rozesmál. "Asi už chápu. To měla určitě výhrady, že jsme se s maminkou kdysi vzali
na radnici a ne v kostele."

A tak tehdy moji maminku odhlásili z hodin náboženství.

Téma: 
DMD č. 1. pro 1. 4. 2016. Téma: Nejsme na to už moc staří?

 



Mairon
Iantouch 
Úvodní poznámka: 

Mám těch OTP nějak víc, jsem si uvědomil...

Fandom: 
Silmarillion
Drabble: 

Kov radostně zvonil. Tavené stříbro zářilo a hřálo, výbuchy jisker zlatily tvář. Mairon shodil rukavice a předloktím setřel pot z čela. Zálibně pohlédl na
své dílo.
Jeho pán Aulë procházel kovárnou. Stačilo by přikývnutí, náznak úsměvu, vlídné slovo, cokoliv, co by Mairona utvrdilo v tom, že za něco stojí. Zůstal
však nepovšimnut. Vzal šperk a vztekle jej mrštil do ohně.
„Já vidím, co v tobě je,“ chlácholil ho Melkor. Černé hedvábí jeho vlasů se konejšivě vlnilo a lechtalo na nahých zádech. „Aulë ti nikdy nedá šanci, ale
já ano.“
Po zkáze Stromů Mairon nezaváhal. Oblékl zbroj. A přijal jméno Sauron.

Téma: 
DMD č. 4. pro 4. 4. 2016. Téma: Oděl se do oceli

 



Věčná bitva
ioannina 
Úvodní poznámka: 

Za zimního slunovratu, kdy slunce jen tak blikne na obzoru a pak se nad hradem rozklene noc dlouhá dva dny, v čas, kdy jsou příšery z jiných světů
nejsilnější a brány mezi světy nejslabší, se všichni bjørkhallenští a všichni jejich hosté shromáždí v refektáři, zapálí velký krb a zahájí hlídku. Oni
uvnitř a Mistr Mandaly jediný venku. A aby nikdo neusnul, vyprávějí si příběhy.
V určitou chvíli se mistr hvězd nakloní k mistrovi paměti, ten vstane a řekne:
„Pojďte, už je čas.“
Projdou pak mlčky hradem až k oltáři Všech bohů. A tam mistr paměti vypráví poslední příběh celé noci.

Fandom: 
Bjørkhallen
Drabble: 

Uběhl rok světa a slunce, jiskra věčného ohně žhnoucí v ledové lebce, bylo unavené a nemělo už sílu vystoupat na oblohu. Kleslo tedy za svět a padalo
dál a dál, do říše ledu, kam odcházejí mrtví. Bylo tak slaboučké, že nedokázalo ani ten led rozpustit, ani tu říši prozářit. Nořilo se do mrákot, kde mrzne
dech a srdce se zastavují, padalo nejdříve mezi stíny lidí, pak zvířat a nakonec stromů.
A dole, mezi kořeny největšího ze stromů, už zcela chladné a vyhaslé, propadlo do říše ohně.
Tam se naplnilo čerstvým plamenem a s novou nadějí vystoupalo nad náš chladnoucí svět.

Závěrečná poznámka: 

„Pohleďte!“ zvolá v tu chvíli mistr hvězd.
A opravdu, nad jižním obzorem se z říše ohně právě vynořuje mladé slunce.
Tehdy se ke svým vrátí Mistr Mandaly a řekne: „Naše hlídka skončila.“
A unavení lidé jdou do svých příbytků, mnozí z nich klopýtají, rodiče nesou své děti, mladí podpírají starce.

Téma: 
DMD Bonus č. 8 pro 27. 4. 2016. Téma: Laskavá invaze (Pověst)

 



Večeře
Jeremy 
Fandom: 
Hannibal
Drabble: 

Will pozoroval Hannibala, jak elegantně chodí od pultu k pultu v kuchyni. Tam něco nakrájel, tam zamíchal hrnec, sundaval a nandaval si chňapky, občas
utřel ruce do zástěry a jen letmo se na něj co chvíli pousmál a olízl si horní ret. Will se na něj díval upřeně, a jeho hostitel nevypadal, že by ho to jakkoli
znervozňovalo. Na chvíli se zastavil, rozhlédl se, a nakonec sundal pokličku z jednoho hrnce, vyzkoušel měkkost pokrmu, spokojeně zamručel a nabídl
ochutnat Willovi. Pofoukal lžíci, natáhl se přes pult a dal jí Willovi do úst. Ať už to bylo cokoli, bylo to excelentní.

Téma: 
DMD č. 16. pro 16. 4. 2016. Téma: Dokonalý hostitel

 



Pokoj
Karin Schecter 
Fandom: 
Originální
Drabble: 

Červená, fialová, zelená, žlutá, modrá, růžová, oranžová, černá.
Jsou tu všechny. Ještě to pro jistotu překontroluji.
Červená, fialová, zelená, žlutá, modrá, růžová, oranžová, černá.
Každá z nich má svoje místo.
Vedle nich mám modrý budík. Zrovna ukazuje 14:35. Úplně vlevo u okraje stolu nechávám papíry. Přerovnám je ještě jednou, kdyby nějaký list
přesahoval.
To je všechno. Knihovna je uspořádaná perfektně? Neměla bych ji přerovnat ještě jednou? Na posteli mám nějaký sklad, ten tam být nemá.
Tak, už je pryč. Ve skříni je oblečení roztříděné podle barev.
Ještě bych měla přepočítat pastelky.
Červená, fialová, zelená, žlutá, modrá, oranžová, černá. Jedna chybí.

Téma: 
DMD č. 14. pro 14. 4. 2016. Téma: Pastelky

 



Dnes naposled
KattyV 
Úvodní poznámka: 

Že v cirkuse nejsou námořníci? Snad ani ne, ale v hamburské přístavní krčmě U námořníkovy nevěsty se námořníkem stává každý.

Fandom: 
Cirkus Humberto
Drabble: 

V hospodě U námořníkovy nevěsty zažili osmičkáři nemálo radosti. Vždyť právě tady se prvně potkal Anton s Kerholcem. Tady si plácli, že se otec i syn
přidají k cirkusu. U nevěsty zapili první Vaškovo vystoupení na grošované Mary. Vosátko tu potkal jednookého seržána Lebedu, co ho lákal za
dobrodružstvím do Mexica. Málem o svého kumpána přišli. Zůstal a později právě tady vyfoukl Kerholcovi tu černou krasavici. Kerholec mu odpustil,
vždyť místo ní získal svou půvabnou ženu – krasojezdkyni Alici. Oslavili zde velkolepou svatbu.

Teď tady seděli naposledy. Zpíjeli se rumem do němoty a krvavých slz.
Cirkus Humberto dnes zažil poslední aplaus.

Závěrečná poznámka: 

Tohle drabble mi dalo opravdu hodně práce. Měla jsem před očima scénu, kdy seržán Lebeda láká Vosátka do Mexika. Ale slzy ne a ne přijít.
Nakonec zůstala Námořníkova nevěsta a všichni osmičkáři. Slzy se dostavily samy.
Pro ty, kteří si už to tak docela nepamatují. Díky neschopnosti ředitele Berwitze cirkus zkrachoval. Vašek s manželkou, synem Petříkem a pár dalšími se
přesunou do Prahy, kde jméno Humberto převezme tamní Varieté. Jméno tedy přece jen žije dál, cirkus skončil.

Téma: 
DMD č. 20. pro 20. 4. 2016. Téma: Pláčí námořníci rum?

 



V předvečer
Kleio 
Fandom: 
Proměna
Drabble: 

Z obývacího pokoje se linulo týrání houslových strun. Doplňováno bylo pravidelnými ranami matčina hmoždíře, stloukala ořechy, a celkovou kakofonii
scény skvěle doplňovalo otcovo chrápání. Místy proud výdechu nadzvedl noviny, jimiž měl přikryt obličej, a bylo tak možno zahlédnout jeho upocenou
tvář.
Poklidný večer přerušil příchod syna. Již ode dveří s povadlým úsměvem shledal, že ani dnes není pro něho připravena teplá večeře. Ani žádná jiná.
Zamlkle přisedl ke stolu doufaje, že matka přinese připravené jídlo z kuchyně, či snad dá pokyn posluhovačce.
Nestalo se.
Řehoř naštvaně odešel do svého pokoje. Snad abych se z toho zbláznil, pomyslel si před usnutím.

Téma: 
DMD č. 15. pro 15. 4. 2016. Téma: Hrdinovi trapní příbuzní

 



Vanitas vanitatum
Kumiko 
Fandom: 
Originální
Drabble: 

Seděla na náplavce, bosé nohy ponořené v chladivé vodě. Kolem ní teplá letní noc, blížila se třetí hodina ranní. Poslední hosté byli pryč.
Oslavy osmnáctých narozenin jsou zlo. Musíte se postarat o všechny své přátele, urovnávat spory, neustále se usmívat. Nakonec nejste oslavencem,
ale pouze hostitelem.

Ušklíbla se.
Měla bych být šťastná. Přesto se mi do očí derou slzy. Jsem dospělá. Volná! Můžu si dělat, co chci. Už mi nikdo nemá co poroučet! Avšak...
Náhle zatoužila po jediném - skočit do temné Vltavy. Zmizet pod hladinou. Navždy.

Vyskočila a oklepala se.
Měla bych jít domů. Ostatně, zítra píšeme test z chemie.

Závěrečná poznámka: 

Další záludné téma. Tváří se jako neškodné, ale nápad nikde.

Téma: 
DMD č. 12. pro 12. 4. 2016. Téma: Cena dospělosti

 



Spisovatelé jsou plaší tvorové
Layla TB 
Fandom: 
Originální
Drabble: 

A nyní se přesuneme do místní kavárny. Vzduch zde zaplňuje aroma čerstvě upražené kávy a jablečného koláče. Obsluha je dnes zvláště usměvavá.
Když prohlédnete skrze kouř z vroucích hrnků kávy, v rohu místnosti naleznete zástupce druhu, který se jeví vysokou křehkostí. Povšimněte si
zmuchlaných kousků papíru, kterými vycpává své doupě.
Jídelníček takového spisovatele je různý. Tento jedinec si pochutnává na šálku bylinného čaje. Zřejmě není dost úspěšný na to, aby si dovolil dezert.
Všiml si nás. Vyplašeně schovává manuskripty a dává se na odchod.
"Jděte do prdele s tou kamerou! Otravujte někoho jiného."
Po zaplacení mizí na ulici mezi davy.

Závěrečná poznámka: 

Čekala jsem na vhodné téma už nějakou chvíli. Snad tam ta levná kořist vidět je. Pokud se mi budou hodit další témata, napíšu další "dokumentární" o
podobných plachých stvořeních.
Nápad přišel po poslechu Q&A směřovaných na Neila Gaimana a Amandu Palmer, kde se vyjádřil o sobě jako o plachém stvoření, které potřebuje
takový živel jako je Amanda po svém boku.

Téma: 
DMD č. 11. pro 11. 4. 2016. Téma: Levná kořist

 



Introvertně otevírám sama sebe
Layla TB dne 21. Duben 2016 - 17:55.
Fandom: 
Originální
Drabble: 

Bořím zdi.
Postavila jsem si je kolem sama.
Z písku na pískovišti, kam sousedé chodili venčit psy. Z všeobecného vzdělání, které nám bylo servírováno na plátu s poznámkou: "Proč si nedáš,
hlupáku? To je pro tebe dobrý." Ale vysvětlení, proč je to tak prospěšné, se nedostává. Z názorů, dohadů a polemik pronesených nad nedělním obědem u
babičky.
Z hovorů zaslechnutých v jídelně. Ve třídě. Na ulici.
Slabé jsou základy zdí, kde se dostává pouze od jiných.
Stavím si proto klec. Tenké rámy mojí výchovy a průzory k pozorování okolního světa.
Žasnu.
Snad jednou budu létat.
Snad jednou zůstanou otevřené dveře.

Závěrečná poznámka: 
V loni se mi podařilo se samotnou nápadově vykrást drabbletem, které by se na tohle téma hodilo. Tak rozvíjím nápad. Volně navazující na
toto:http://sosaci.net/dmd/node/14860 (Boření hranic)
Prosím, brát z rezervou.
Téma: 
DMD č. 21. pro 21. 4. 2016. Téma: Fascinován zpět ve své kleci

 



Via lucis
Lee 
Úvodní poznámka: 

Věnuji svým profesorům, obzvláště profesorce filosofie a profesoru občanky.

Fandom: 
Filozofie
Drabble: 

Stíny toho dne tančily zběsileji než obvykle. Zíral na ně vyděšeně, protože jejich nepokojem se celý jeho život otřásal.
Přitiskl se zády na kámen a okovy zachřestily.
Náhle mu stín větší než jiné zakryl výhled a on se strachy rozklepal.
Neviditelná ruka rozbila okovy a zvedla jej na nohy. Neuměl chodit, nikdy se ani nepostavil, proto jej stín nakonec vzal na ramena a nesl.
Chtěl se bránit, ale neuměl mluvit a jeho zmítání neznámý nedbal.
Náhle jej pustil. Tvrdě dopadl na měkkou zem. Nebyla z kamene.
Zvedl hlavu a ihned ji schoval do dlaní.
"To je slunce," řekl bývalý stín.

Závěrečná poznámka: 

Podobenství o jeskyni mi vždycky přišlo fascinující.

Téma: 
DMD č. 25. pro 25. 4. 2016. Téma: Tanec stínů

 



Poslední
Lejdynka 
Úvodní poznámka: 

(ono to má dokonce svůj vlastní fandom! očividně nejsem jediný blázen s podobnými nápady :O )
Teda doufám, že nevadí, že jsem obrátila pořadí... nějak jsem si pořádně nepřečetla zadání.

Fandom: 
Bible
Historie
Drabble: 

Jel bílý kolem, toho ukrutného roku,
kdy mřeli lidé jako mouchy v medu.
Na zádech šípy. Když míjel stoku,
vystřelil rázem do samého středu.

Jel rudý kolem, toho ukrutného roku,
kdy lidstvo slepé kolemjdoucí bilo.
Plášť lesklý krví, a v polostínu kroků
král Jakub konal, dokonal své dílo.

Jel černý kolem, toho ukrutného roku,
kdy došly brambory, obilí i půda.
Měl v ruce váhy, a zpíval třetí sloku,
vychrtlo Irsko, zachechtala se zrůda.

Ten čtvrtý zatím se zdržel kdes na cestě,
a sice škodí, však nepolyká světa.
Koníčka sivého až nechá kovat v městě,
padne a zhyne i závěrečná věta.

Závěrečná poznámka: 

1665-6. Londýnský mor.
1668 - 1746. Jakobitské povstání.
1845-49. Velký irský hladomor.
Současnost.
A kdyby to někdo nepoznal, jsou to čtyři jezdci Apokalypsy.

Téma: 
DMD č. 13. pro 13. 4. 2016. Téma: Šli tři šli dva šel jeden...

 



Alkoholy
Liall 
Úvodní poznámka: 

Něco trošku z jiného soudku. :)

Fandom: 
Krutá realita
Drabble: 

Pokoušel se utéct od všeho toho pokušení, které mu bary ve velkých městech nabízely. Už dlouhou dobu v sobě neměl ani kapku lihoviny a nechtěl to
měnit. Bylo to pro něj jako vězení agrese a neurvalosti, když se napil.
Zhluboka dýchal a pohledem propaloval konec ulice pokušení. Spěchal, jeho nohy se blížily ke konci čím dál větší rychlostí. A pak, jako by měly vlastní
hlavu, prudce zahnuly doprava a vedly svého pána do hospody.
Jazyk také neposlouchal, prosil o sklenku whisky, poté něčeho tvrdšího.
A mozek byl fascinován tím, co se to děje, zpět ve své vlastní kleci bolestného zapomnění.

Závěrečná poznámka: 

„I wish I could have quit you. I wish I never missed you.“ - Hollywood Undead

Téma: 
DMD č. 21. pro 21. 4. 2016. Téma: Fascinován zpět ve své kleci

 



Noční směna
Lodní šroub 
Úvodní poznámka: 

Drabble k letošnímu smutnému výročí.
Říká se, že histor(iograf)ie je hledání pravdy. Reálně je spíš hledáním kusých faktů a vztahů mezi nimi, se spoustou neznámých a nejistot, protože
historie je o lidech a lidské paměti jakékoli formy, vy jste taky člověk a i když se snažíte oprostit od prekoncepcí a interpretací, sami ze sebe a z
vlastního kontextu nevystoupíte.
Ráda hledám fakta. Je to pro mě jednodušší. Tolik nekompletních nebo protichůdných informací, jako o příčinách havárie z 26.4.1986 na Černobylu 4,
aby jeden pohledal. O následných hodinách, dnech, měsících, letech se taky dovíte protichůdné věci, ale fakta se dají poskládat do navazujícího celku.
Jen čísla se liší. Někdy hodně. Občas vyplynou na světlo nové informace, když se pootevře poklička.
Za účelem psaní tohoto drabblete a z vrozeného perfekcionismu jsem sestavila časovou osu konkrétního příslušníka noční směny. Ačkoliv už mám
rešerši a hledání informací už pár let za sebou a teoreticky informace "rozchozené", nebylo vůbec lehké se k tomu vracet.

Varování: akutní radiační syndrom bez cenzury

Fandom: 
Historie
Drabble: 

Vstát v deset večer.
Kafe.
Dát pusu spícím dětem.
Doběhnout autobus.
Dorazit na čtyřku.
Nezívat.
Vyrazit z kolegy Miliardu let před koncem světa.
Kafe. Kafekafekafe. Nepolít pult.
Típnout cigáro.
Zvednout výkon. Novovoroněž hlásí výpadek.
Zjistit, jestli útočí imperialisti nebo mimozemšťané.
Nezírat.
Nejít domů.
Otevřít ručně ventil.
Druhý.
Vyplivnout krev.
Dobrodit se k třetímu ventilu.
Nepozvracet čtvrtý. Tlačit do něj otékajícíma rukama.
Dýchat, dýchat, dýchat přes naběhlý jazyk.
Nesahat na popáleniny.
Nechat se odvézt do nemocnice.
Čekat, až zaberou léky proti bolestem.
Nesahat na svlékající se kůži.

Přehodit bílým prostěradlem.
Připravit prostěradla pro další dva. Do zítřka to mají za sebou.

Závěrečná poznámka: 

Na paměť A. Akimova, L. Toptunova a celé noční směny 26.4.1986 na Černobylu 4. Drtivá většina z nich zemřela o 2-3 týdny později.

Historická poznámka: Drabble je poskládáno z několika kusovitých narací a seříznuto Occamovou břitvou (viz 10. řádek, informace pochází z JE
Černobyl z 90. let), takže neruším za správnost. Řádek 7 je zcela autorská licence (populární sci-fi v té době), řádek 11 parafráze jednoho svědectví
(patrně přeživšího příslušníka noční směny A. Juvčenka).

Technická poznámka k tématu: Ruční otevírání ventilů chladícího okruhu za účelem zaplavení reaktoru vodou za dané situace nebylo prakticky k ničemu.

Vědecká poznámka: Příznaky odpovídají akutní otravě radiací (6-10 Sv), nastupují do hodiny po expozici (vypozorované pravidlo: zvracení do půl
hodiny znamená jistou smrt), jsou doprovázeny vnitřním krvácením, zničením kostní dřeně a těžkým poškozením tkání. Akutní fáze trvá cca 48 hodin.
Následuje latentní fáze se ztrátou vlasů a horní vrstvy kůže, poklesem leukocytů a vysokým rizikem infekcí. Úmrtnost je téměř 100% po 14 dnech.

Téma: 
Autorův výběr 2016



 



Smrtijedi jedou
Luciuska 
Fandom: 
Harry Potter
Drabble: 

Smrtijed – obecné označení pro stoupence Temného pána (viz také lord Voldemort, Tom Rojvol Raddle, Ten jehož jméno nesmíme vyslovit, Hadí
ksicht). Vyznačují se silně neestetickým tetováním na levém předloktí (viz také Temné znamení), stádovitostí (viz také Svolávání), potřebou metat život
ohrožující kletby (viz také Neodpustitelné), pocitem nadřazenosti vůči tzv. mudlorozeným a mudlovským šmejdům (viz také Hermiona Grangerová) a
odporem ke krvezrádcům (viz také Weasleyovi). Pubertu obvykle tráví v podzemí (viz také Zmijozel, Zmijozelská společenská místnost). Nemají
rádi Nebelvíry a zejména Harryho Pottera (viz také Chlapec, který přežil). Někteří z nich dokázali překročit vlastní stín (viz také Severus Snape,
Lucius Malfoy).

Téma: 
DMD Bonus č. 6 pro 21. 4. 2016. Téma: Encyklopedický záznam

 



Sonet 17.4.
Macalaurë 
Fandom: 
Silmarillion
Drabble: 

Přísahej, bratře můj, slova jsou vyřčena,
ve vzduchu zlo a pláč a smůla z pochodní.
V příboji víří krev, copak to znamená?
To my jsme požárem, to my jsme povodní.

Neptej se, bratře můj, kam lodě poplují,
ve vzduchu zlo a pláč a smůla z pochodní.
V příboji popel je, plameny stravují
to, co jsme zcizili, soucitu nehodní.

Ne, neplač, bratře můj, pro otce, pro vraha,
ve vzduchu zlo a pláč a smůla z pochodní.
Pouta svá rozvázat; třeba je odvaha
dospět a zřeknout se v krajině východní.

Jednou jsi přísahal, slyš, srdce tluce,
do smrti budeš mít svázané ruce.

Téma: 
DMD č. 17. pro 17. 4. 2016. Téma: Svázané ruce

 



Dort a hvězdy
mamut 
Fandom: 
Ze života
Drabble: 

Kdo by to měl vědět líp než já. Nakrojený dort s pěkně kulatou cifrou.
Můj.
Gratulanti se hrnou ze všech stran. Zdravice a kytice střídají cinkající sklenice.
Každý se usmívá a každý vypráví nějakou tu zaručeně veselou příhodu z mého života.
Zodpovědně se proplétám od jednoho k druhému, rozdávám úsměvy a přijímám komplimenty.
Jak se den mění na večer, hosté si mezi sebou čím dál víc notují.
„Nejsi unavená?“ špitne mi do ucha můj muž. „Můžeme je tu nechat a schovat se za stodolou.“
Dva přerostlí puberťáci se potichu vykradou do měsíčního ticha.
Na hvězdy nebudeme nikdy staří.
Naše hvězdy.

Téma: 
DMD č. 1. pro 1. 4. 2016. Téma: Nejsme na to už moc staří?

 



Přístav Bullerbyn
Mantisa 
Fandom: 
Děti z Bullerbynu
Drabble: 

Lasse řekl, že námořníci pláčou rum, Bosse opáčil, že ne, a tak Lasse svolal všechny do stodoly, že to dokáže. „Pokud chcete hojivé námořnické slzy
okusit,“ kázal Lasse, „musíte začít u sebe.“
Myslela jsem na končící léto, na Lasseho, který brzy odjede na internát a opustí Bullerbyn… V krku se mi sevřelo.
„Nestírej je,“ šeptl Lasse a zamíchal do mých slz několik kapek rumu. Chutnalo to trochu slaně a trochu hořce. Potom Lasse řekl, abychom si lehli na
záda. Všechno se jemně pohupovalo a kolébalo. Lasse slíbil, že Bullerbyn vždycky bude naším přístavem a já se budoucnosti najednou tolik nebála.

Téma: 
DMD č. 20. pro 20. 4. 2016. Téma: Pláčí námořníci rum?

 



Rozloučení s hrdinkou
Marek 
Fandom: 
Originální
Drabble: 

Vážení kamarádi, přátelé,

sešli jsme se dnes zde, abychom se rozloučili s naší kamarádkou, přítelkyní, manželkou a milenkou. Byla jedinečná. Byla dokonalá. Zvládla vše na
světě, co si přála. Byla naše hrdinka a máme ji rádi. Jednou jsem ji viděl krýt chlapečka před střelbou. Holým hrudníkem! Je pravda, že ji poté
zažalovali za veřejné pohoršení, ale zachránila život. Podruhé se jí povedlo zachránit topícího se delfína. Jindy zase pomohla odnaučit kouřit chladící
věž Temelína. Myslím si, že my všichni bychom na ni měli vzpomínat s láskou a úctou jaká jí náleží, protože na tomto místě právě umírá naše Mary Sue.

Téma: 
DMD č. 18. pro 18. 4. 2016. Téma: Tak umírá Mary Sue

 



Bajza jako Bajza
Martian 
Úvodní poznámka: 

Vybráno, protože je takové doopravdy poláčkovské…

Fandom: 
Bylo nás pět (Karel Poláček)
Autorův výběr 2016
Drabble: 

Pan Fajst jest pokladníkem na penzi. Má spoustu času a proto otravuje a donáší na nás do školy. Pročež jsme mu přísahali strašlivou pomstu.

Letos o vánocích k nám přijel na návštěvu brácha Láďa, co se učí na příručího až v Teplicích. Mluvil hlubokým hlasem, ptal se mě, jak prospívám, a
koukal mi do sešitů.
Ale já beztak věděl, že by nejraději kul pomstu s náma, jenže nemůže, anóbrž už je dospělý.

Pročež když jsme panu Fajstovi psali na dveře neslušný nápis, Ladislav stál na rohu, pokuřoval sváteční viržinko a dával bedlivý pozor, aby nás při tom
psaní nikdo nenačapal.

***
Téma: 
Autorův výběr 2016

 



Svatba, na kterou taky došlo
may fowl 
Úvodní poznámka: 

Nahrazuji téma 15 - Hrdinovi trapní příbuzní.

Fandom: 
Saturnin
Drabble: 

Barbora měla roztomilý bílý klobouček a mně se zachvěla kolena, když se blížila. Skoro jako tenkrát na tenisovém kurtu, když jsem ji prvně zaujal svým
svižným, byť ještě technicky nevytříbeným odpalem. Nemohl jsem uvěřit, že tomu již byly dva roky.
Teprve když jsem Barboru vedl od oltáře, povšiml jsem si dvou neblaze známých tváři v davu. Teta Kateřina mrkáním zaháněla neexistující slzy a
křečovitě ždímala Miloušovo rámě.
Pochopitelně za námi po obřadu přicupitala, aby nám s plačtivým výrazem připomněla, že je snadno se oženiti, ale těžko rozženiti.
Odněkud se vynořil můj svědek a jal se jí osušovat suchý obličej kapesníkem.

Téma: 
DMD Bonus č. 5 pro 17. 4. 2016.

 



Bylo mu dvacet...
Melosira

Fandom: 

T.

Drabble: 

Bylo mu dvacet a cítil se na patnáct.
Byl mladší královský syn – lehkovážný a nezodpovědný – přesně takový, jakým ho navzdory všem výčitkám chtěli v skrytu duše mít, aby v budoucnu
neohrozil svého staršího bratra a mír v království. Byl se svým bezstarostným údělem spokojen. Jenom občas ho v noční temnotě přepadla lítost, že po
něm nezůstane nic kromě pár levobočků, o jejichž královské krvi se nikdo nesmí dovědět. Ale pokaždé ji okamžitě zahnal. Klidný život byl pro něj
lákavější než věhlas.
Všechno změnila jedna válka a dvě rány mečem. Najednou byl král.
Bylo mu dvacet a cítil se na padesát.

Závěrečná poznámka: 

Dospělost se neměří věkem, ale zodpovědností.

Téma: 

DMD č. 12. pro 12. 4. 2016. Téma: Cena dospělosti

 



Modrá je naděje
mila_jj 

Úvodní poznámka: 

zřejmě někdy kolem 1880, Cambridge

Fandom: 

Věda ve sto slovech

Drabble: 

"Tatí, a proč je obloha modrá?"
"Proto, Bobby, že jsi ji vymaloval modrou pastelkou. Kdybys ji vymaloval červenou pastelkou, bude červená."
"Obloha je červená večer, já maluju poledne. Kostelní hodiny mají ručičky na dvanáctce, vidíš? Proč je obloha v poledne modrá, tatí?"
John William Strutt, třetí baron Rayleigh, odložil unaveně pero.
"Nevím, Roberte. Patrně to bude souviset s rozptylem světla na částicích srovnatelně velikých s vlnovou délkou dopadajícího záření. Zkouším to
spočítat už dlouho a nedaří se mi to."
Dvě malé ručičky odložily výkres a pastelky a objaly otce kolem krku.
"Nebuď smutný, tatínku, já ti s tím počítáním pomůžu."

Závěrečná poznámka: 

Robert John Strutt, čtvrtý baron Rayleigh (1875 – 1947), dokončil práci svého otce, Johna Williama Strutta, třetího barona Rayleigho (1842 – 1919),
která se týkala teorie rozptylu světla na velmi malých částicích. Touto teorií lze vysvětlit jak to, proč je obloha v poledne modrá a večer červená, tak
například i rozptyl elektronů v pevných látkách anebo ztráty světla rozptylem v optických vláknech.

Téma: 

DMD č. 14. pro 14. 4. 2016. Téma: Pastelky

 



Slunečné ráno
Mordomor 

Fandom: 

Originální

Drabble: 

Bylo to seznámení naslepo. Doslova.
On vysoký švihák s těžkým cylindrem, ona zavalitá s mohutným nosem.
Její přítomnost ucítil okamžitě. Stál pod hvězdami, vychutnávaje samotu, otevřen nekonečné propasti života. Znenadání přinesl mrazivý závan větru její
vůni, stín bytí a slova oděná stydlivou něhou. Poslal jí na oplátku tři sněhové vločky, každou jinou, každou vypravující o něm. A ona přijala. Lačně pili
nektar radosti z přítomnosti toho druhého.
Ráno zahnalo svit hvězd a proměnilo sněhové vločky v kapičky vody. Čas se nachýlil a oba sněhuláci stékali k sobě, až se setkali. Po něm zbyl jen
plechový kastrol, po ní tlustá mrkev.

Téma: 

DMD č. 3. pro 3. 4. 2016. Téma: Anonymní seznamka

 



Je čas jít spát
Neferet 

Fandom: 

Originální

Drabble: 

"Procestovali jsme spolu celý svět. Poznám lásku, když jí vidím."
"Mýlíš se."
"Řekni... když jdeš večer spát, komu patří tvá poslední vzpomínka? Na koho celý den myslíš?"

Přemýšlela nad jeho slovy dlouho.
Ani po těch letech nemůže pochopit, jak to všechno věděl.
Jak si tím mohl být tak jistý.

"Nemůžeš usnout?"
"Ne... já... vzpomínala jsem."
"Kolikrát ti mám říkat, že je nesmysl hrabat se v minulosti?"
"Nemůžu si pomoc."

Veselý, bezstarostný smích.
Teplá hřejivá náruč.
Jemné pohlazení na tváři.

"Hloupé dráče... teď už spi. Potřebuješ spoustu síly, aby to naše mrně pořádně vyrostlo."

Spokojené zamručení.
Má pravdu.
Je čas spát.

Závěrečná poznámka: 

Navazuje na Ani nápad

P.S. Chtěla bych všem moc poděkovat za všechny kachničky a komentáře. Udělaly mi moc velkou radost a pomohly mi psát dál :-)

Téma: 

DMD č. 30. pro 30. 4. 2016. Téma: A teď spát

 



Představ si hodiny
nettiex 

Fandom: 

Doctor Who

Drabble: 

Kdyby měl někomu vysvětlit svou existenci, udělal by to možná takhle: ciferník s dvanácti čísly. Každé jiným písmem, některá menší, některá větší...
Pestrá i střídmě černošedá. Vyrytá, namalovaná, kovová, plastová… kombinace, kterou sestavil snad génius a snad blázen; věčná, ještě nenarozená a
přesto dávno pryč.
Určitě by se zmínil o vteřinových ručičkách – prchavých společnících, pro funkci hodin možná ne nezbytných, ale přesto něčím, co z nich udělalo…
něco víc. Objevovaly se, mizely, běžely a vláčely se a kráčely časem s ním a on je za to miloval.
A povídal by dál a vzpomínal a –

Minuty doběhly a jedenáctá hodina odbila.

Závěrečná poznámka: 

A Ten...

Téma: 

DMD č. 5. pro 5. 4. 2016. Téma: Ten musí jít z kola ven

 



Koule křišťálová černá
neviathiel

Úvodní poznámka: 

Souvisí volně s vánoční povídkou Město a hvězdy
Fandom: 

Budeč

Drabble: 

Koule křišťálová černá

Artefakt používaný v černé magii. Slouží k uskladnění magické síly. Použit místo osobní magie čaroděje, absorbuje zpětný magický náraz. Vyrobeny v
počtu sedmi (dle některých zdrojů až dvanácti) dávno ztraceným postupem ve 13. století. Vzhledem se od běžné křišťálové koule liší pouze barevností.
Aktivaci může provést pouze mág mimo úrovně o převažující destruktivní (nepřesně též černé) povaze osobní magie. Manipulace bez ochranných
pomůcek může způsobit trvalou ztrátu magické síly, kóma až smrt. V současnosti se všechny exempláře nacházejí v soukromých sbírkách. K poslednímu
známému případu aktivity došlo v roce 1857 ve Vídni (tzv. případ nevyjasněného úmrtí lupičů).

Téma: 

DMD Bonus č. 6 pro 21. 4. 2016. Téma: Encyklopedický záznam

 



Rumová dívka
Nildon

Úvodní poznámka: 

Nebojte není do název koktejlu, i když by z něj zajímavě.

Fandom: 

Originální

Drabble: 

„Je jako husa, co snáší zlatý vejce.“
„Je to ještě dítě. Podívej se, jak je vyděšená.“
„To je mi jedno, udělá z nás boháče.“
„Si sadista, trápit malou holku pro trochu rumu.“
„Trochu říkáš, za dva dny nabulela dva sudy. Je jako Niagara. Dost keců, podej vědro.“
Hnědé slzy stékaly po dívčině tváři. Snažila se vymyslet, jak utéct. V tom dostala nápad. Námořníci ochutnají vlastní medicínu.
Zatímco se hádali, popadla láhev rumu. Vyskočila a udeřila. Tomu hodnému ji rozbila o hlavu, tomu zlému zabořila skleněné střepy do očí.
„Teď si plač rum sám!“ vykřikla a utíkala, co jí nohy stačily.

Téma: 

DMD č. 20. pro 20. 4. 2016. Téma: Pláčí námořníci rum?

 



Ve jménu lilie
Owes

Fandom: 

Harry Potter

Drabble: 

Byl první, kdo dorazil k troskám jejich domu.
Byl první, kdo vešel přes práh a spatřil jejich mrtvá těla.
První, kdo se rozplakal.
„Musíš pryč,“ řekl Brumbál, kterého sám přivolal. „Každou chvíli se tu objeví lidé z ministerstva. Nesmí tě najít. O chlapce se postaráme.“
Byl jediný, koho nezajímal chlapec, který zůstal naživu.
Byl jediný, komu kouzlo lásky trhalo duši na kusy.
Jediný, kdo chtěl umřít.
Brumbál vyprostil mrtvou z jeho náruče a násilím ho odvlekl ven, odkud se společně přemístili.
Ten večer Severus oblékl zbroj s erbem lilie, přijal meč a přibouchl hledí přilby.
Ze špeha se stal válečník.

Téma: 

DMD č. 4. pro 4. 4. 2016. Téma: Oděl se do oceli

 



Cesta do Písku
PanVrchni

Úvodní poznámka: 

První pokus o tematický drabble.

Fandom: 

Dobrý voják Švejk

Drabble: 

Závodčí byl tak opilý, že ztratil pojem, kde je. Domnívaje se, že je stále na četnické stanici, počal hostinského oslovovat „pane vachmajstr“. Švejk s
hostinským zvedli závodčího ze židle a vytáhli ho ven, kde ho trochu probral studený vítr. Závodčí se napřímil, zasalutoval proti větru a snažil se vánici
překřičet starou prušáckou písní „Ostwind wird uns nicht stoppen“.
Švejk se hostinského vyptal na cestu do Písku, dloubl závodčího pod žebra, ten hekl a takto se namáhavě vydali vpřed.
Vraceje se do tepla hostince, nabral hostinský několik polen, přiložil do kamen, a nechal celou tu zatracenou válku ve vánici za dveřmi.

Téma: 

DMD č. 13. pro 13. 4. 2016. Téma: Šli tři šli dva šel jeden...

 



První v Americe
Peggy 

Fandom: 

Historie

Drabble: 

Na maminku a sourozence se moc nepamatuju. Byla jsem ještě malá, když si mě odvedla jedna hodná paní. Učila mě spoustu věcí a mně se to ohromně
líbilo.
„Jsi moc šikovná,“ říkala mi a učila mě pořád něco nového a stále obtížnějšího.
Pak přijel jeden pán. Byl moc milý a mluvil divnou řečí, ale rozuměla jsem mu. Potřeboval, abych mu pomáhala. Dvounožci jsou vůbec dost často
bezradní, ale tenhle byl bez pomoci úplně nemožný.
Odjela jsem s ním daleko za moře.
S mojí hodnou paní založili školu pro pejsky. Ta škola se jmenuje L'Oeil qui Voit.
A já jsem Buddy.

Závěrečná poznámka: 

Hodná paní byla Dorothy Eustisová. Milý pán byl slepec Frank Morris, pro kterého Dorothy vycvičila fenku německého ovčáka Buddy, která je
považována za prvního amerického vodícího psa. Když Buddy v roce 1938 zemřela, vyšel jí dokonce nekrolog v New York Times
L'Oeil qui Voit znamená v překladu Vidoucí oko.
PS: Word počítá L'Oeil qui Voit jako 3 slova, beru to jako 3 slova i já.

Téma: 

DMD č. 8. pro 8. 4. 2016. Téma: Vidoucí oko

 



Pastelky
Peggy Tail

Úvodní poznámka: 

Z lásky k barvám

Fandom: 

Originální

Drabble: 

Pastelky
Žluté, oranžové, zelené

Pastelky
V papírovém pouzdru balené

Pastelky
Všech barev dokonalé spektrum září

Pastelky
Malovat kouzla s nimi se daří

Když jeden přijde vyčerpaný, plné srdce úzkosti
po papíru a barvách sáhne, začne kreslit ve zlosti

Jako kouzlem srdce svou tíhu ztrácí
a kouzelník zpět ke svému srdci se vrací

Vlákna bíleho papíru sytou barvu přijímají
Zjišťuje, že každý umí kouzlit
Na své dílo šťastné oči šťastně se dívají
Už ví co dělat, až zas bude v srdci blouznit

Pastelky
Zářivé, klidné i ohnivé

Pastelky
S těmi hned všechno obživne

Pastelky
Světlé i tmavé, barevné, nádherné

Pastelky
Kouzelné

Závěrečná poznámka: 

Barvy léčí.
O básních nic nevím, jen veršuji z inspirace máminou básní "Písmenka", to je zase její srdce léčba.

Téma: 

DMD č. 14. pro 14. 4. 2016. Téma: Pastelky

 



Zo života drabblisty
peva

Úvodní poznámka: 

BJB, pretože zvyšné nápady proste do tej stovky neosekám a neosekám!

Fandom: 

Krutá realita

Drabble: 

"Mám to!" preťal vzduch radostný výkrik, následovaný pádom stoličky a osoby, čo sa na nej hojdala.
"Som nadšený." odpovedal jej polovičiak sucho, zviechajúc sa zo zeme. "Myslíš, že by si ma mohla nabudúce varovať?"
"Nápad, sa nedostaví na len tak na požiadanie, drahý." poučovala ho vznešene a zúrivo začala búšiť do klávesnice.
"Je to záblesk v temnote, rytier v žiarivej zbroji, zaháňajíc chmury drabblistove!" básnila. "Hrdina, objavší sa v hodine..éé.." rýchly mrk mrk na hodiny.
"deviatej." dokončila spokojne.
"Aha." chápavo prikývol. "A čo je toto?" ukázal na hromadu popísaných, zmačkaných, roztrhaných papierikov, ktorými bola obklopená.
"Trapní príbuzní!" odvetila dôstojne.

Téma: 

DMD č. 15. pro 15. 4. 2016. Téma: Hrdinovi trapní příbuzní

 



Mejdanus interuptus
Profesor 

Fandom: 

Profesor von Drak

Drabble: 

"Scapula, clavicula, kost stehenní..."
Vrz! Skříp! Prásk! Třísk!
"Patella, humerus, klouby ramenní!
Táh! Skříp! Vrz! Prsk!
Klouby hlezenní...
Os sacrum pod křížem se nalézá!
U souseda!
Vrz! Prásk! Třísk! Táh!
Raz, dva, tři. Klap...
Nemáš, proč se bát...
Vždyť byls chlap!"

Říkačka se rozléhala sbírkami doprovázená vrzáním, skřípáním a klapáním, ze kterého vstávaly návštěvníkům sbírek vlasy na hlavě. Správce sbírek
zůstával v klidu. Dokud se neozvalo tříštění skla.

"A dost!" zařval a vběhl do mraku kostí. "Ty vitríny jsme leštili týden!"
Kosti ustrnuly uprostřed pohybu.
"Seskládáte se sami!" vrčel Daniel. "Běda, jestli nebude mít všechny kosti svoje! Zkontroluju si to!"

Závěrečná poznámka: 

Dnes raději vysvětluji. Téma skrývá vířivý mejdan kostlivců, který Daniel von Drak přerušil z moci správce školních sbírek, a tak se hýbaly pro nic
(Kýžená zábava nikde.). Dá se najít i v marném leštění vitrín.

Téma: 

DMD č. 19. pro 19. 4. 2016. Téma: Mnoho pohybu pro nic

 



Až budu velká...
Queen24

Úvodní poznámka: 

Mě to prostě tak nějak napadlo a nechtělo opustit no...

Fandom: 

Originální

Drabble: 

,,No tak, ještě trochu."
Polkne sousto.
,,Az budu velká, budu mít veeelký auto! Jako táta. Lenolt."
,,Renault. Super, tak jez."
,,Já nechci..."
,,Ale chceš. Ham!"
Poslušně polkne.
,,A budu nosit podatky jako ty, mami?"
,,Podpatky. Jasně. Tak ham."

O 60 let později.

Žena, něco přes 60, vystoupila ze stříbrného renaultu a vydala se přes nádvoří. Podpatky klapaly na dlažbě. Zastihla je v parku na lavičce. Sestřička se
usmála. ,,Nechám vás o samotě. Akorát, dnes zase nechce moc jíst..." Vzala si od ní jogurt. ,,Zkusím to. Děkuji."

Sedla si vedle ní. Stará paní se rozzářila. ,,Vás odněkud znám!"
,,Nejspíš. Tak ham."

Téma: 

DMD č. 24. pro 24. 4. 2016. Téma: Ham

 



Záblesk
Rebelka

Úvodní poznámka: 

Poslouchala jsem při psaní tohle: https://www.youtube.com/watch?v=YCblGxZZX6Y. Tak kdybyste třeba chtěli...
Fandom: 

Harry Potter

Drabble: 

Když mu brali duši, její tvar zanechal v těle nepatrný otisk. Kdo to mohl tušit, že?
Proto někdy uprostřed temnoty
(jako záblesk)
vystoupí vzpomínka na otce a na svět, jaký byl předtím. Na okamžik vyplní prázdnou schránku, vytvoří most mezi kdysi a teď a přinutí ho doufat.
Občas se nechá nachytat a cítí...
(co vlastně?)
...tehdy natáhne ruku, obrazy mu proklouznou mezi prsty, vzdalují se, on řve a řve, možná nahlas, možná jenom uvnitř.

„Nepřipadá ti, že se nějak třepe?“
„Dostal mozkomorův polibek, teď už necítí nic.“
„Jak to můžeš vědět?“
„Kdyby jo... tak by bylo všechno úplně v prdeli.“

Téma: 

DMD č. 7. pro 7. 4. 2016. Téma: Záblesk

 



Kterak se naplnilo Sibyllino proroctví
Regi 

Fandom: 

Harry Potter

Drabble: 

„Zvíře oděné do oceli přiletí do Bradavic a způsobí mnoho zlého.“ Sibylla Trelawneyová zamrkala, a svým obvyklým hlasem dodala: „Promiňte, na
chvíli jsem usnula.“
Sborovnou proběhlo zachvění. Další temné proroctví…

„Přectavte si, ta Sibylla měla recht. Todle přinesla sova jednomu mudlovskýmu prvňákovi. Von to ztratil na schodech, a jak se to koulelo a dělalo
kravál, vyděsilo to Filchovu kočku, kočka vrazila do brnění, brnění do Filche, Filch do kýblu s vodou, na tý rozlitý vodě uklouz a praštil se do hlavy. A
za celou tu šlamastyku může todle.“ Hagrid rozevřel dlaň a všichni uviděli… Konzervu s nápisem Pork Luncheon Meat.

Téma: 

DMD č. 4. pro 4. 4. 2016. Téma: Oděl se do oceli

 



Síla víry
Reverend Barnaby

Fandom: 

Městečko Phoenix

Drabble: 

Ten cirkus stál nekřesťanský prachy, ale Annie nás nakonec uprosila.
Ještě dlouho po skončení představení jsme ji nemohli odtrhnout od mříží s ochočenou opicí. Když se nám to konečně podařilo, pověsila se na hrazdu a
odmítala slézt.
Za rok přijeli znovu. Trávila u nich každičkej den, dokonce s nima jednou povečeřela. Říkala, že ji principál Paolo naučil chodit po provaze.
Když jsem odpoledne mířil do saloonu, zrovna nad kaňonem natahovali lano. Blázni, pomyslel jsem si.
Hodinu nato do výčepu vběhl hrobník Saxon.
„Barnaby, nebudete věřit! Annie kráčí vzduchem jako Ježíš po vodě!“
Věřil jsem.
Málem jsem se tím pivem utopil.

Téma: 

DMD č. 23. pro 23. 4. 2016. Téma: Nad propastí

 



Spear of Praetoria Ep. 6: Poučení o warpu
Sammael

Úvodní poznámka: 

Omlouvám se, že v hlavní roli je zase navigátorka, ale holt ty témata po sobě letos nějak vyšly... :-)

Fandom: 

Warhammer 40000

Drabble: 

Cestování warpem je extrémně nebezpečná záležitost. Loď pluje po proudech nereality, které by ji okamžitě roztrhaly, nebýt ochrany Gellerova pole.
Pouze navigátoři svým třetím „warpovým okem“ jimi dokáží bezpečně vést loď k cíli.

Warpem právě proplouvala i Spear of Praetoria. Navigátorka Viliama řídila loď ze svého křesla, a jen občasný záškub ve tváři prozrazoval, jakým
vypětím prochází.

Náhle se před lodí zjevil mohutný warpový predátor, který ji hrozil celou spolknout.

Navigátorka na něj upřela své krví podlité warpové oko a pravila hrozivě: „Mám premenstruační syndrom. Jdi mi z cesty!“

Predátor rázem zmizel, a po zbytek plavby už loď nic neobtěžovalo.

Téma: 

DMD č. 6. pro 6. 4. 2016. Téma: Nejsem žádná květinka

 



Hvězdná obloha
Saphira 

Úvodní poznámka: 

Díky za tak krásné téma na závěr DMD, které mě inspirovalo ještě k jednomu Vincentovskému drabblátku.
K poslechu.
Fandom: 

Vincent van Gogh

Historické RPF

Drabble: 

Nemohl spát. Zíral do tmy a hlavou se mu honily neuspořádané myšlenky jako chuchvalce prachu. Na podlahu jeho pokoje oknem dopadaly měsíční
paprsky. Zvedl se a šel se podívat na noční oblohu.
Byla to nádhera. Na nebi se rozsvěcely hvězdy jako lampiony puštěné nad vodou po větru, který kolem nich proudil v odstínech tmavé modři a žluti.
Nekonečné víry nekonečných galaxií.
Uchvácen výjevem postavil na stojan čisté plátno a začal horečně malovat.
Začalo pomalu svítat, když svůj obraz dokončoval. Lampiony zhasínaly v atmosféře a měsíc nahradilo v nebeské stráži slunce.
Vincent ulehl na lůžko plný spokojenosti.
Usínal s klidnou hlavou.

Téma: 

DMD č. 30. pro 30. 4. 2016. Téma: A teď spát

 



Ashayam
Scully

Úvodní poznámka: 

Varování: Je to tak romantický, že vás z toho budou bolet zuby.

Fandom: 

Star Trek

Drabble: 

Slunce zapadalo za obzor a nebe se zbarvilo růžovým oparem. Celá scenérie se rozechvěle odrážela v mořské hladině. Racci poletovali oblohou a
křičeli.
Jim byl šťastný. Vzal Spocka za ruku, byli sami. Společně kráčeli na boso pláží a mezi nimi panovalo příjemné ticho. Moře líně omývalo pláž, po které
pavoukovitě běhali drobní mořští tvorečci, kteří v písku zanechávali své stopy, jež vzápětí smyla voda.
Zastavili se. Spock se dvěma prsty dotkl Jimovy ruky a ten jeho gesto napodobil. Vulkánský polibek.
Kde se jejich prsty dotýkaly, cítil jemné chvění.
Taluhk nash-veh k'dular.
Jimovi ta slova rezonovala v hlavě.
„Já tebe taky.“

Závěrečná poznámka: 

Taluhk nash-veh k'dular ve vulkánštině znamená miluji tě.

Téma: 

DMD č. 9. pro 9. 4. 2016. Téma: Stopy korýšů

 



S. K. Neumann půjčil cosi ulici i městu, poslyšte jak lze si najít k
témuž cíli cestu
Skřítě 

Fandom: 

Ze života

Drabble: 

Když ukážeš sprosté gesto, víš, kam cesta vede,
na konci je jedno město, ošklivé a šedé.
Oděné v oceli pošmourné oblohy,
ztracené pro lidi, neznámé pro bohy.
Šeď činžáků propůjčuje tomu městu mrtvý ráz,
k obydlím je strmý kopec, dolů od nich příkrý sráz.
Vzdorně přesto tohle město schizofrenní letory,
skryté krásy hrdě nosí posměváčkům navzdory.
Údolím se říčka vine, břehy kopců omývá,
skrz koruny statných stromů sluníčko se usmívá.
Ve studánkách zurčí voda, ptáci pějí trylky,
v té krajině zalesněné strávíš krásné chvilky.
Peklo se tu snoubí s rájem, Adam hledá Evu,
krásné je být zasvěceným do tohoto jevu.

Závěrečná poznámka: 

S. K. Neumann napsal svou Knihu lesů, vod a strání inspirován lesy kolem Adamova - rodného města mojí maličkosti. Ačkoli je tohle město
zatracováno všemi, kdo jím projíždějí vlakem a znají ho jen jako šedivou šmouhu v jinak rozmazané krajině, pro mě je navždy vzácným drahokamem,
který se blyští tím vším krásným a příjemným, co lze v těchto končinách zažít, ať už je to procházka s přáteli, sběr hub, bylin a lesních plodů, návštěva
jeskyní, lesních památníků a studánek nebo sportovní vyžití. Zkrátka a dobře, říkejte si co chcete, rodná hrouda je rodná hrouda a dírou po granátu ji
přede mnou nazývejte jen s patřičným respektem či láskou :-)

Téma: 

DMD č. 4. pro 4. 4. 2016. Téma: Oděl se do oceli

 



Cesty náhody jsou nevyzpytatelné
Smrtijedka

Úvodní poznámka: 

Když nevíš, k velikému přiviň tomu tam se Pottřisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.

Fandom: 

Harry Potter

Drabble: 

„Úplná náhoda, přísahám! Šel jsem se projít, náhodou jsem došel ke skleníkům. Bylo otevřeno, tak jsem nakoukl dovnitř a zdálo se mi, že tam někdo je.
Tak jsem vešel, abych to prošetřil – jsem přece prefekt!“
„A pak jsi kolem rozházel všechny sazenice a formulí, kterou jsem tě včera učil, jsi vypěstoval prales?“
„Náhoda, Náměsíčníku, je nevyzpytatelná,“ pronesl James tak procítěně, jak mu to poloha visícího hlavou dolů ze stromu dovolovala.
„Nech mě hádat,“ řekl Remus tónem trpícího kumpána. „Chtěls Lily uprostřed listopadu vypěstovat růže a nevěděl jsi, jak sazenice růží vypadají.“
„Možná,“ zaúpěl Dvanácterák konečně. „Teď už mě dostaneš dolů?“

Téma: 

DMD č. 2. pro 2. 4. 2016. Téma: Les náhod

 



Igrûn: Nazgûlové si ani nevšimnou
Sothis Blue

Úvodní poznámka: 

Naprostá většina toho, co jsem v DMD 2016 psala, je série, jejíž hrdinkou a vypravěčkou je skřetka Igrûn, kapitánka mordorské armády. Pokud mám ze
všech čtyřiatřicíti dílů vybrat jeden, který považuju za reprezentativní i povedený, bude to ten na téma Vidoucí oko.

Fandom: 

Igrûn (ze Středozemě)

Drabble: 

Jugháš má krásné oči. Hebké, jiskřivé a černé jako propast.
Jako před každou bitvou úpěnlivě doufám, že do nich nehledím naposled.

Jiní už pijí za duše padlých. Mne zajímá jedno: jestli se vrátil.
Nakonec ho najdu. Ještě čeká na ošetření.
Složí ruce do tvaru Oka a přiloží si je k tváři. Prázdný důlek je rudý lepkavou krví.
„To je ono! Na barad-dûrský trůn s tebou!"
„Nazgûlové si ani nevšimnou, že se něco změnilo."
„Ale já si všimnu, jak se uleví celé zemi." Posadím se a přitáhnu ho k sobě, ať se opře.
Hladí mě po předloktích.
Jugháš má překrásné ruce.

Závěrečná poznámka: 

Vím, že na DMD není zvykem komentovat kriticky, ale přesto mě vesměs kladné ohlasy na polemicky laděnou fanfiction k dílu mistra Tolkiena mile
překvapily.
(A víte, co mě celý měsíc strašně štvalo? Diakritika. Jaktože na české klávesnici není stříška, no?)

Téma: 

Autorův výběr 2016

 



Šla
Tenny

Fandom: 

Originální

Drabble: 

Šla, vyzbrojena pouze svým hlasem a odhodláním.
Do boje.
Do boje proti těm, co drželi naleštěné pušky, na tváři nosili arogantní úšklebky.
Kéž by slova dokázala odvrátit kulky, změnit kurz, kam směřuje svět.
Ale když vám drží hlaveň u hlavy, jak můžete být klidní? Jak můžete předstírat, že je vše v pořádku?
Křičela. Bude křičet, dokud se neotřesou základy světa, dokud světlo neprorazí tmu, dokud kulky nenajdou svůj cíl.
Sedmkráte vystřelili. Sedmkráte zasáhli.
Když jí život vytékal z žil, ptali se jí: "Mělo to smysl?"
"Pokud jsem svými slovy zachránila byť jednoho člověka, změnila jen jeden život... Mělo to smysl."

Téma: 

DMD č. 22. pro 22. 4. 2016. Téma: Sedm kulí

 



Dopisy
Terda

Úvodní poznámka: 

Děkuji Blance za nápovědu. Pomohla mi srovnat myšlenky.

Fandom: 

Skřivánek

Drabble: 

Hardyho pohřbili do mělkého hrobu. Další, co nepřežili noc, uložili vedle něj. Řada neoznačených rovů hleděla k moři. Vyhlížely naději, která
nepřicházela.
Frances seděla za stolem. Před sebou dva archy papíru. Dva dopisy. Jeden Hardyho otci. Druhý pro admirála. Slova se jí vzpírala. Zvenčí se ozývaly
hlasy dražby. Neprovázelo ji obvyklé handrkování. Ceny padaly nízko. Vdovy po mrtvých dostanou jen chabou útěchu. Myšlenky se rozutekly. Odložila
brk a vyšla ze stanu.
Sullivan nečekal, že přijde. Uctivě se dotkl čela.
„Nechte toho salutování. Radši mi pojďte pomoct,“ zavrčela.
Sullivan se zarazil. Těžko se přiznává, že na všechno nestačíte.
„Jste sečtělý.“
Přikývl.

Závěrečná poznámka: 

Nevím, jestli se za smrt Mary Sue dá považovat i to, že si nějaká postava přizná, že všecko sama nezvládne, ale lepší řešení nepřišlo... Pokud mi to
nebude uznáno, pochopím to.

Téma: 

DMD č. 18. pro 18. 4. 2016. Téma: Tak umírá Mary Sue

 



Žádný rozdíl
Tess

Úvodní poznámka: 

Liam Mořeplavec je pořád ve frontě. Tohle chtělo být napsáno.

Fandom: 

Království ostrovů

Drabble: 

No a co že je konec světa. Nenechala se tím nijak ovlivňovat ve své rutině. Byl tu pes, který potřeboval proběhnout, domácnost, o kterou bylo nutné se
postarat.
No a co že je válka. Svět se nezastaví, pořád je zapotřebí pracovat, žít.
Fronta se blížila, ale ona se nebála. Zvěsti o neobyčejných obráncích dorazily až do její vesnice.
Teď dorazili i obránci.
Dnešní noc prý byla obzvláště tmavá, tvrdili.
Potřebovali průvodce.
Ona znala v okolí každý kámen.
„Není vidět ani na krok,“ stěžoval si jeden.
„To nevadí,“ řekla. Její vodicí pes vstal a protáhl se.
Byl čas jít se proběhnout.

Téma: 

DMD č. 8. pro 8. 4. 2016. Téma: Vidoucí oko

 



O modrých očích
tif.eret 

Fandom: 

Originální

Drabble: 

„Má moc pěkné modré oči. Jeden by se v nich utopil.“ Kočka sedící na zdi si obdiv kolemjdoucích užívala.
Hajný procházel okolo a pevněji sevřel pušku. Jen počkej, potvoro, však já tě dostanu.
Kočka seskočila ze zdi a zamířila do lesa. Hajnému zasvítily oči.
Večerní hospoda nezvykle ožila. Hajného celý den neviděli a jeho nepřítomnost ve výčepu byla divná. „Šel do lesa hned ráno. Co když spadl do toho
zatopeného lomu?“ „To snad ne, přece se tam vyzná...“ „Počkáme do rána a pak ho půjdeme hledat.“
Kočka na okně jakoby se usmívala. V jejích očích se odrážela modř vodní hladiny.

Téma: 

DMD č. 2. pro 2. 4. 2016. Téma: Les náhod

 



Plechová invaze
Tinka

Úvodní poznámka: 

Protože mi Young Avengers zatraceně chybí :)
PS: America je jméno postavy

Fandom: 

Marvel Comics

Drabble: 

America vyskočila a popadla doombota za anténku. Švihla jím o zeď a splácnutou kouli šrotu kopla mezi roboty, kteří právě přilétali.
"Koukej vypadnout, šmejde!" zařvala na Dooma. Jeho obličej se šklebil z reklamních displayů, jež lemovaly celou ulici.
"To by mi při územním rozšiřování Latverie ale nijak nepomohlo, slečno Chavezová," odpověděl kovovým hlasem záporák a stisknutím několika tlačítek
na své klávesnici poslal útočníkům posily. "Ta tvoje květinka měla víc rozumu, když hned na začátku zbaběle utekla před mojí nezastavitelnou -"
Dooma kdosi zezadu praštil cihlou.
"Konec keců, plechovko," řekla Kate a omráčeného padoucha vyklopila z křesla, aby mohla k ovládací konzoli.

Téma: 

DMD č. 6. pro 6. 4. 2016. Téma: Nejsem žádná květinka

 



Tragédova tragédinečka
Tirik

Fandom: 

Živantní směšiště jevota

Drabble: 

„Oči, oči, očička, nejlíp vidí kočička!
Čelo, čelo, čílko, šup tam, násobilko!
Počkej, počkej chviličku, uhnětu tě, rohlíčku!“
„Proboha, co to meleš, tragéde?“
„Principálek mě pověřínkoval vystoupeníčkem pro dětičky,“ sdělil namol zpitý tragéd.
„Musí to být slušnínkové a vychovávankové. Tak se učínkuju povídánky pro děťulánky… abych raníčko předstoupinkal před ty milunky a miláčíčky a
pěkňoučce jim povykládínkal, aby neměly traumíčko,“ mlel tragéd svou.
„Copak principál neví, že tragéd děti nesnáší?“ optal se kulisák.
„Děti,“ odfrkl satirik. „Dyk je to osmá třída! Víš, kam ho s těma básničkama pošlou? V nejlepším případě na kraj světa. V tom horším… do konečníčku
světíčka.“

Téma: 

DMD č. 28. pro 28. 4. 2016. Téma: Prosím vás pane pošlete mě až na konec světa!

 



Krasavice patentní
Tora

Fandom: 

Hotel U devíti koček

Drabble: 

Žárlili jsme všichni.
Byla nadpozemsky krásná. Bílý nadýchaný obláček, srst přímo volala po pohlazení.
Zářivě zelené oči na nás shlížely s pohrdáním, jako by říkaly: „Cože jste? Taky kočky? No to snad ne, že by i TOHLE mohly být kočky?“
Jistojistě se pohybovala plavně a neslyšně, po schodech by určitě nedupala jako stádo slonů.
Prostě nedostižná kočičí kráska.
Nedalo se na to koukat.
První to nevydržel Tobiáš, vyskočil na vršek kuchyňské linky a shodil krasavici na zem.
Tam jsme se na ni vrhli my ostatní a za chvíli z ní zůstala jen hromada smetí.
Domácí posléze jen polkla: „Můj kalendář!“

Téma: 

DMD č. 18. pro 18. 4. 2016. Téma: Tak umírá Mary Sue

 



Kesjep a Akčičok
Tyfónek 

Úvodní poznámka: 

Autor chodí do 3.A.

Fandom: 

Povídání o pejskovi a kočičce

Drabble: 

Jednou si pejsek a kočička četli knížku o duchách. Najednou „křach!“, „bum!“ nahoře na půdě. Pejsek se tam šel podívat. Nic tam neviděl. Ale když mu
kočička posvítila baterkou, viděl tam tajemný stín. A zavolal: „Pomóc! Tajemný stín!“ Kočička se podívala a řekla: „Opravdu tam je. Ale já naštěstí
vím, jak ten stín porazit.“ Pejsek si tipl: „Vyhodíme pojistky?“ „Ne, použijeme ten tanec, co byl v té knížce.“ Tak to zkusili. Bylo tam napsáno: „Kesjep
a Akčičok.“ „Není ti to nějak povědomý?“ řekl pejsek. „Vůbec ne,“ řekla kočička. A opakovali to pětkrát. Tak to říkali. Potom, když rozsvítili, stín
mizel.

Závěrečná poznámka: 

Pozn.: Stín byl pejskův stín.

Téma: 

DMD č. 25. pro 25. 4. 2016. Téma: Tanec stínů

 



Stáří je věc názoru
Yuki Kaze-san

Fandom: 

Doctor Who

Drabble: 

„Nejsme na to už moc staří?“
„Na co jako?“
„No přece na všechno to lítání, skákání přes kdeco, přelézání plotů, běhání lidožravým lesem a to nemluvě o…“
„Poslední byla nehoda!“
„Nehoda? Ty říkáš, že ta hra na schovávanou se Cybermeny byla nehoda? Mohla jsem umřít!“
„A neumřela. Tak jaký je problém?“
„Ty! Všechno bereš, až moc lehce, co když jednou opravdu zemřu?“
„Tak uznám tvoji pravdu, stačí?“
„Ne.“
„Podívej, Sarah Jane, já žiju moc dlouho, abych si se svými nepřáteli hrál dětské hry.“
„Ty mizernej necitelnej senilní dědku! Já ti ukážu jak nebýt na věci moc starý!“
„Moje řeč, holka!“

Téma: 

DMD č. 1. pro 1. 4. 2016. Téma: Nejsme na to už moc staří?

 



Shledání
Zuzka

Fandom: 

Elizabeth Gaskell: Cranford

Drabble: 

Možná si všichni kolem mysleli, že je prostě jen stará dáma. V duchu zůstala napořád děvčátkem. Opuštěnou malou sestřičkou, které bratr jednou poslal
indický mušelín na svatební šaty.
Nikdy je neoblékla.

Teď se musela starat sama o sebe. Obchod ji vlastně bavil. Když zrovna nebyli zákazníci, zahloubala se do vzpomínek na dětství na faře, snila o
Peterovi, jak hanbou utekl na moře.
Nezaslechla zvonek.

"Čtvrt libry cukrátek, prosím."
Stál tam. Opálený, vrásčitý, zářivý. Usmíval se.
Objala ho a nechtěla pustit. Plakali oba. Políbila hnědou tvář a vědoucně se usmála.
"Copak, Matty?"
"To nic. Slyšela jsem takovou pověru. Není to pravda."

Závěrečná poznámka: 

Tak. Obešla jsem všechny ochlastovský nápady a dokonce jsem se trefila do stovky. Yay!

Téma: 

DMD č. 20. pro 20. 4. 2016. Téma: Pláčí námořníci rum?
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