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O čem sní mechanické kachny?
Nathanel
Téma č. 00 pro březen 2017: Zamávejme kachnám!
Postával na okraji střechy mrakodrapu prolezlého rzí.
Smrákalo se a červánky zalévaly město nachovým pastelem.
Odkudsi z mlžného polosvěta pod ním přicházel neonový
smog. Pomrkávající lampy oprýskaných poutačů se pokoušely
o přátelské gesto. Marně.
Byl jsem tehdy více člověkem než dnes, pomyslel si Nathaniel
a hleděl do dáli v prostoru a čase. Jizva po poslední operaci se
ještě nezahojila a optický čip vynechával.
Bylo krásné krmit holuby, ale to už je dávno pryč. Konečně
zaostřil na mizející siluety mechanických kachen. Obdivoval
snad až příliš dokonalý pohyb jejich křídel. Byl sám a byl
poslední. A proto jim mohl zašeptat tiché sbohem.
Fandom: Originální

5

Poslední večeře
myday
DMD č. 1. pro 1. 4. 2017. Zázrak zrození
Staré ruce s třasem vysypávají poslední hrstku mouky.
Zadělávají těsto. Pracují rutinně, spolehlivě, dnes jen pro
druhého. Poslední jídlo patří muži. Snad mu dodá síly do
nového dne. Pomůže přejít les a vyprosit v mlýně trochu
živobytí. Přes kručení břicha není slyšet Boha. Ani ďábel
nemá sílu pronikat do myšlenek. Ze vzpomínek se vyžít nedá,
byť by byly sebevydatnější, jak se na tenhle kraj sluší.
Barevný šátek ve vlasech vybledl v podobných dobách, jako
mládí a vrásky pod ním jsou hluboké brázdy každodennosti.
Babička smaží poslední večeři. Dává ji na okno vychladit. A
ten zmetek koblížek se odkutálí do světa.
Neviditelný fandom: Pohádky
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Pro větší slávu boží
Aveva
DMD č. 1. pro 1. 4. 2017. Zázrak zrození
Bolesti přišly dřív.
Bála se. Po právu. Při každém porodu se žena líbá se smrtí.
Až porodní bába přinesla klid. Tiché vědomí zkušenosti, které
rodičce ulehčilo ve strachu.
Dítě bylo ještě malé, prošlo snadno. Holčička. Ale bolesti
pokračovaly. Druhé dítě. Chlapec.
Dvojčata.
Vyčerpaná rodička usnula.
V očích porodní báby se zračil děs. Dvojčata. Magické bytosti.
Zázrak.
Nahoře, na posvátné planině, žije démon, kterého je třeba
usmířit.
Kdo smí odporovat čarodějům?
Odeberou matce obě děti, sešijí je k sobě hrubou nití a plačící
uloží do prohlubně v základním kameni.
Démon oběť přijme. Nad těly dvojčat vyroste kostelík.
Pro větší slávu boží.
Fandom: Budeč
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Uvnitř černých kuliček
Akumakirei
DMD č. 1. pro 1. 4. 2017. Zázrak zrození
Měl ji. (Neměl.)
Chtěl ji. (Co chtěl?)
Byla. (Žila.)
Bude!
Skočil.
Vydechli naráz. Dostal ji.
Což ona chápala. (Posté ji poprvé chytil.)
Jenže to najednou nebylo dobře. (Proč se dala?)
A oči jako kuličky plné strachu – proboha, všiml si jich kdy
vůbec? Měla se bát, byl přece strašlivý, ale ne takhle; měla
jinak, úplně jinak –
Věděla, že ji zabije.
On věděl, že má. (Musí!)
(Nemůže.) Pustil ji a zavrčel. Černé kuličky se zachvěly, pak
roztančily v porozumění. Než odešla, krátce se ho dotkla.
Raději hanbou odvrátil hlavu.
Příště ji lovil znovu.
Oba si však uvědomovali, že ji už nikdy nechytí.
Fandom: Utajený
Neviditelný fandom: Tom a Jerry
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Nábřeží
Kleio
DMD č. 2. pro 2. 4. 2017. Neruš moje kruhy
Chtěl napsat Karině, co již není živa, nemlčet, hlavně nemlčet,
když už se netoužívá. Skončil právě jeho nebezpečný věk? Co
as pochopím tam? Co se tam nerozpadá?
Rytmus tramvají a výkřiky lidských těl, už se sbíhají a hledí na
model.
Drží ho v náručí a volá o život, pomozte, pomozte. Padala
slova, on však vnímal jen řeč bez řeči. Vnímal pláč, jež padal s
deštěm slov, její pláč jež padal na jeho nečekaný hrob.
Plakala při jeho uvadání. Z těch očích hlubokých, snad
hlubších, než kdy miloval, plakala do jeho umírání. Smrt přišla
ve verši.
Však on nevěděl, on spisoval.
Fandom: Historie
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Klasická neidentifikovatelná létající akce
Smrtijedka
DMD č. 2. pro 2. 4. 2017. Neruš moje kruhy
Nehybné nebe nad americkým středozápadem. V dáli září
předpotopní, k smrti uneonovaná benzínka, vzduchem se line
vůně minulých grilovaček a svobody.
Na nebi se cosi pohne. Neony v dáli zlověstně popraskají,
vzduchem ostře prolétne zápach železa a vzácných kovů.
Ochladí se.
Z mraků se vynoří čtyři oči bez těla. Schyluje se ke klasické
neidentifikovatelné létající akci. Obilné klasy se zavlní...
„To bych nedělal, být vámi.“
Mechanické zornice zamrkaly.
„Tohle je moje pole, brzo tu budou moje kruhy. Takže
padejte.“
Světla chvíli zírala. Pak se neony rozzářily a vzduch oteplil.
Každý ufon totiž ví, že kde je Doctorovo, tam se nechodí.
Fandom: Neviditelný
Neviditelný fandom: Doctor Who
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Narušitel
Terda
DMD č. 2. pro 2. 4. 2017. Neruš moje kruhy
„Doufám, že mne poctíte svou přítomností u snídaně.“
„Zajisté, madam.“
V odpovědi nezněla jen prázdná povinnost. Za ty roky, co
spolu sloužili, se společné stolování změnilo z trpěné nutnosti
ve chvíle, kdy mohou na chvíli odložit masky. Zažili toho
příliš mnoho, než aby se i v okamžicích zdánlivého soukromí
tvářili, že nejsou přátelé.
Okny na zádi se do kajuty dralo slunce. Jídlo z talířů téměř
zmizelo, ale ještě seděli v zaujatém rozhovoru. Slovo měl
Sullivan. Frances míchala šálek čaje, až se hladina vířila.
Zamyšleně ho zvedla, když se z paluby ozvalo halekání.
Plachty na obzoru!
Čaj zůstal nedopitý. Věta nedokončena.
Fandom: Skřivánek
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Cizinec
tif.eret
DMD č. 3. pro 3. 4. 2017. Zbraň civilizovanější doby
Přišel zdaleka. Hned první večer ho ta vznešená společnost
přivítala. Usmívali se na něho, dávali mu zdvořilostní otázky
ohledně zaměstnání a života. Odpovídal jim a pozoroval jejich
vybrané chování. Chtěl mezi ně zapadnout.
Pak se to stalo. Na jednom večírku se objevila mladá žena,
manželka jednoho z nich. Krásná a příjemná, rád vyhledával
její společnost. Jednou ji přišel navštívit, když manžel nebyl
doma.
Něco se změnilo. Ne na první pohled. Už se na něho
neusmívali, a když přišel do jejich společnosti, nenápadně se
odtahovali. Cítil jejich pohrdání, zbraň, kterou chránili svůj
dokonalý svět před ním, cizincem.
Ji už nikdy neuviděl.
Fandom: Originální
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Vůně moře
Wolviecat
DMD č. 4. pro 4. 4. 2017. Makovice
Vítr přinášel od moře vůni soli.
Ze slunce zbýval jen tenký proužek nad obzorem. Ochladilo
se.
Možná by se měl vrátit. Jeho rodina už na něj čekala. Schoulil
se matce v náručí a zavřel oči.
Oheň ho pálil do tváře.
Otočil se od plamenů, ale nepomohlo to. Oheň byl pořád
jasnější.
V puse měl najednou hrozně hořko.
Iroh odměřil několik kapek tinktury do kalíšku čaje. Zbývalo jí
sotva na několik dní, a poslední dávka už přestávala účinovat.
Podepřel Zukovi hlavu, aby se mohl napít.
Za pár minut chlapec usnul.
Vítr přinášel od moře vůni soli.
Jeho rodina na něj čekala.
Fandom: Avatar: The Last Airbender (anim. seriál)
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Finnegan's Wake
Giles Rigby
DMD č. 4. pro 4. 4. 2017. Makovice
„To bychom měli,“ konstatoval Arthur Shelby a skopnul tělo
do čerstvě vykopané jámy.
Tommy jen zavrtěl hlavou.
„Neblázni, je mrtvej,“ uklidňoval ho třetí z bratrů, John.
„To byl přece už předtím.“
Mlčeli, protože Tommy měl pravdu. Byl to už čtvrtý pokus
zbavit se toho koňského handlíře.
„Třeba nebyl mrtvej dost...“
Tommy dřepěl nad hrobem a přemýšlel. Nakonec, jako
obvykle, našel řešení.
„Potřebujeme mák.“
Byla to jen stará pověra jejich cikánské babičky a to jediné, co
ještě nezkusili.
„Mák nemáme, ale tohle ho taky zdrží,“ řekl John a podal
bratrovi noviny.
Tommy je hodil dolů. Stejně ten bastard nejspíš neumí číst.
Fandom: Peaky Blinders
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Rozklad světla
Lodní šroub
DMD č. 5. pro 5. 4. 2017. Žádám vysvětlení
Odpolední procházka po břehu řeky. Každodenní rituál.
Kružnice, přímka, přímka, kružnice, úhel. Místo paruky
rozevláté vlasy stříbrné jako rtuť, upřený pohled, tiché
mumlání. Zapeklitý problém, ale už už se blíží k řešení.
Míjí ho skupina studentů. Opožděně jim opětuje pozdrav. Jsou
zvyklí.
„Hle, zde jest muž, jehož knize nikdo nerozumí,“ žertuje jeden
starší student.
Principy napsal latinsky, úsečným strohým slohem. Všichni
učenci umí latinsky, ale pořád se ptali, pořád vysvětloval,
pořád nechápali. Nakonec se ptát přestávali.
Hranol mění bílé světlo v duhu.
Když na ni hledí, rozhodne se, že příští knihu, tu o světle,
napíše jinak. V mateřském jazyce. Barevně.
Fandom: Věda ve sto slovech
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O můře a plameni
Ness
DMD č. 6. pro 6. 4. 2017. Před tím a potom
„Ublížím ti. Spálím tě.“ varoval můru na začátku plamen.
„To přece může být plameni jedno,“ odvětila smutná můra.
A plamen je jasný a zářivý a lákájící a můra třepotá, blíž tomu
jasu, blíž tomu teplu, dokud horko neolízne křídla. A můra
pozná krásu i bolest žáru, chce zůstat, ale zároveň ví, že musí
odletět, dřív, než z ní zbude jen popel a prach. Napne zbytky
křídel... a plamen se z prudkého žáru změní v konějšivé teplo,
něžně hřeje, kde dřív ničil.
„Proč?“ ptala se potom, ukrytá v jeho náručí. Oheň měl přece
můru spálit.
„Protože plameni začalo na můře záležet.“
Fandom: (Ne)realita
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Tma padá na sad
kytka
DMD č. 6. pro 6. 4. 2017. Před tím a potom
Jára čekal v sadě pod hrušní. Lokty opřené o kolena, hlavu
opřenou o lokty, myslela nejdřív, že spí. Tiše se stulila k němu
do loňské trávy.
„Přišel mi dopis od táty.“
Vzpomněla na ten, co dostal před rokem ve stejnou dobu. Na
Větrově nasaďte brambory ze zadního sklepa. Je chladno,
počkejte po Josefu. K obrázku přijde jetelina... Stokrát čtený.
Ten letošní byl jiný.
Zanechal jsem ti prokleté dědictví. Snad mi jednou odpustíš.
Kdybychom se již neviděli, pamatuj na mě v dobrém. Postarej
se o maminku a děti.
Pěst zprudka dopadla mezi drny: „Kurvy!“
A pak se jí v náručí rozplakal.
Fandom: Paměť rozdrcená na štěrk
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Raději před tím, než potom
Killman
DMD č. 6. pro 6. 4. 2017. Před tím a potom
Prchá polorozpadlou budovou bývalé továrny, jakých je na
předměstí Stormgawenu plno.
Má strach.
Strach, který přehluší drogu v jeho žilách.
Záhadný cizinec není daleko za ním.
Jeho hlas jakoby se zařízl do jeho paměťových engramů.
Přeskakuje spadlou rouru.
Uklouzne na kovových schodech do přízemí.
Zvedá se.
Kulhá ke dveřím ven.
Proč sakra nejdou otevřít?
Kroky se blíží.
Otáčí se.
Postava v dlouhém těžkém kabátu s černou helmou zakrývající
obličej.
Namířená zbraň.
„Co chcete!!! Já nic nemám!“
„Viděl jsem tě zítra znásilnit a zabít holku, pár bloků odsud.“
„Co to ...“
Zaburácela rána z plasmovky.
Krev a kusy seškvařeného masa ohodily stěnu.
Fandom: Odria
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Po bitvě
Iantouch
DMD č. 6. pro 6. 4. 2017. Před tím a potom
Zářil. Polední slunce stálo vysoko a zlatilo chladný kov jeho
přílby. Hrot kopí se leskl jako ledový plamen. Ozdobný pás
jasně modré prošívanice byl vyšívaný stříbrnou nití a hrdě nesl
královský emblém. Nadechl se. Vteřina ticha před tím, než se
ozval nelidský řev a první nárazy do štítů. Udělal krok.
„Natha mereth!“ slyšel se křičet. Pak ho pohltil beztvarý chaos
bitvy.
***
„Čau,“ zahučel a došel ke skříňce. Do montérek se převlékal s
monotónní rutinou. Vlasy omotal gumičkou a vytáhl cop zpod
firemního trika. Zběžně přehlédl krabice a hromádku faktur.
„Tak co víkend?“
„Ale jo. Měli jsme takovou akci s kámošema…“
Fandom: Ze života
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Tvou pastýřskou hůl držím pevně
Reverend Barnaby
DMD č. 6. pro 6. 4. 2017. Před tím a potom
Doby, kdy reverend Barnaby postával v kazatelně, zatímco se
malým městečkem Phoenix ozývaly výstřely pušek a kopyta
koní místních banditů vířila prach v žáru poledního slunce,
nahradila doba, kdy reverend Rino nesměle přešlapoval v
kazatelně před zástupy měšťanů, tvářících se, že kdyby byli
ještě počestnější, spletl by si je s andělským kúrem.
Přesto o jejich temných tajemstvích věděl. Znal všechna jejich
provinění, četl jejich hříšné myšlenky, viděl prázdnotu nitra,
svár v srdcích a marnivost tužeb.
Protože se jim však učil rozumět navzdory tomu, co věděl,
ovečky se vracely a naslouchaly mu.
Časy se možná změnily, ale pastýř odsud nikdy neodešel.
Fandom: Městečko Phoenix
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Lepší včerejšky
Piskor
DMD č. 6. pro 6. 4. 2017. Před tím a potom
Harryho unášel dav až k profesorské tribuně, kde mu profesor
Brumbál předal pohár vítězů. Zvedl ho nad hlavu a pak ho
předal Woodovi, dojatému k slzám. A pak nastalo další
hromadné objetí. Harry byl v té chvíli nejšťastnější osobou na
světě.
_______
Chlad pronikal čím dál hlouběji a vzpomínka se pomalu
vytrácela. Ne, nesmím přestat, pomyslel si Harry, zavřel oči a
znovu se ocitl na tribuně se svým famfrpálovým týmem.
Věděl, že buď teď, nebo už nikdy. Napřáhl hůlku, otevřel oči a
tváří v tvář mozkomorovi zařval: „Expecto patronum!” Zvedl
se nejprve bílý štít a pak z něj vyběhl zářivý dvanácterák.
Fandom: Harry Potter
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Petrovice 1950
neviathiel
DMD č. 6. pro 6. 4. 2017. Před tím a potom
Po osmačtyřicátém už nic nebylo jako dřív. Někteří souhlasili
příliš. Jiní tiše nesouhlasili. Páter nesouhlasil nahlas.
Vyslanci nové moci klepávali na dveře fary.
„Pánaboha neztratím,“ říkal jim a zavíral dveře.
„Bude vás to draho stát,“ odpovídali mu.
Přišel dopis a pátera vystrašil. Nikomu jej neukázal.
Jednoho rána všichni ve vesnici zaspali. I kostel byl ještě
zamčený. Páterovo zohavené tělo našli oběšené na okenní
klice.
Selhání srdce, stálo na úmrtním listu.
Sebevražda, uzavřeli kriminalisté.
Po vesnici se ustrašeně mlčelo, že ho zabili tři kovaní straníci.
Prvního porazilo auto.
Druhého padající strom.
Třetí se utopil v řece.
Boží mlýny někdy melou rychle.
Fandom: Historie
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Zpívej...
strigga
DMD č. 7. pro 7. 4. 2017. Bezpečnost letového provozu
Zpíval mu.
Zpíval mu, i když přes burácení motoru sám sebe neslyšel a
přes slzy a jimi zmáčené, pleskající slepence vlasů sotva
rozeznával krajinu kolem nich.
Zpíval mu, i když věděl, že to zní jako křik krkavce s těžkou
angínou.
Zpíval mu, i když se vysoko v mracích rozpršelo a on musel
kromě řízení ještě chránit ten malý uzlíček před nápory
ledového větru.
Zpíval mu, i když neznal slova. Jemu samému ukolébavky
nezpíval nikdy nikdo.
Zpíval mu, i když už úplně ochraptěl.
Když letěli nad Bristolem, Harry konečně zavřel oči.
Hagrid mu povytáhl přikrývku a tiše, skoro neslyšně, zpíval
dál.
Fandom: Utajený
Neviditelný fandom: Harry Potter
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Strasti studia
HCHO
DMD č. 7. pro 7. 4. 2017. Bezpečnost letového provozu
„Lítání, lítání.“ Mumlá si a listuje obrovskou knihou. „Á, tady
je to, dyť to mám i podtrhaný.“ Narovná se. Polohlasem čte,
jednou rukou si ukazuje v textu, na druhé vypočítává
jednotlivé body:
Čarodejnice má lítat přiměřeně vysoko, přiměřeně rychle a
hlavně koukat, kde co lítá.
„To je všechno?“ Vyděsí se. „To mi ke zkoušce nemůže
stačit!“ A začne přerovnávat a prohledávat všechny knížky.
…
Hluk padající hromady knih vzbudí havrana.
„Co je to tu za hrrůzu?!“ Rozhlíží se po světnici zarované
knihami.
„Zítra mám zkoušku a neumím lítání.“ Vzlykne Malá
čarodejnice.
„Prrosím tě, pojď se prroletět, nebo se do zítrra zblázníš!“
Fandom: Večerníček, Ze života
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Ne, dnes vás nezabijeme!
Bestie
DMD č. 7. pro 7. 4. 2017. Bezpečnost letového provozu
Na pražském letišti byl slunečný den. Posádka letu ČSA do
Frankfurtu se připravovala na nástup cestujících. První
důstojník Wünsch četl poslední zprávy o počasí ve Frankfurtu.
Vypadlo to zle, velmi zle.
„No, tak se zdá, že si tu počekáme, ale boarding zahájit
můžem,“ pověděl kapitánovi.
Jakmile se cestující usadili, oznámil jim kapitán vzniklou
situaci. Jeden pasažér si ale řekl, že je to blbost.
„Pane kapitáne, můžete mi vysvětlit, proč tu čekáme, když je
venku hezky?“
Vysvětlení, že v cílové destinaci je špatné počasí, nepomohlo.
Nakone vzpurného cestujícího konečně usadil se slovy: „My
jsme se ale rozhodli, že vás dneska nezabijeme!“
Fandom: Ze života
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Ukazujte, kam letíte
Bilkis
DMD č. 7. pro 7. 4. 2017. Bezpečnost letového provozu
Když otevřeli ježka, pochopili, že ještě neuzrála správná doba.
Létat na kole, kdo to kdy viděl?
Roku 1922 začala rokycanská firma vyrábět jízdní kola.
Chlapci, teď již muži, sportem vždy doslova žili. Rozhodli se
tedy, že vloží svou důvěru právě v tuto společnost. Létající
kola se pod vedením československých konstruktérů stala
světovým fenoménem. Jejich slávu utnula až válka. Létat
vzduchem již nebylo bezpečné. Po válce se létající kola
pomalu ale jistě znovu vrátila do vzduchu.
Lidé dokázali mnohé. Dobyli vesmír, dosáhli křehké
rovnováhy a znovu ji rozbili.
Ale kola létají dodnes, odkaz Jana Tleskače žije dál.
Ukazujte prosím, kam letíte.
Fandom: Rychlé šípy, Alternativní realita (AU)
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To bylo těsné!
Tenny
DMD č. 7. pro 7. 4. 2017. Bezpečnost letového provozu
Bral bezpečnost letového provozu velmi zodpovědně, takže
když nějaká mladá holka lítala se vznášedlem jako pominutá,
musel to rozhodně nahlásit.
„Občane, okamžitě zastavte se svým vozidlem! Porušila jste
zákon o-“
Dívka zabrzdila tak prudce, až se praštila nosem o řízení. Krev
vystříkla až na něj.
„Tak pardon,“ zahuhňala a dřív, než stačil získat její jméno,
zase odsvištěla.
Ale on to tak nenechá! Její jméno neměl, ale genetickou
informaci zadal do planetové databáze. K jeho překvapení
vyskočil na obrazovce pouze otec. Chvíli trvalo, než volání
zvedl.
„Ano?“
„Vaše dcera- uhm. Erhm. Pardon, to musí být omyl. Velmi se
omlouvám, lorde Vadere.“
Fandom: Utajený
Neviditelný fandom: Star Wars
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Ty mě následuj
Owlicious
DMD č. 8. pro 8. 4. 2017. Jsme tým
Vrátit se na začátek dávalo smysl.
Potřebovali jistotu v době, kdy se vše zdálo být ve vzduchu.
Šli za tím, kdo přednesl rozumný nápad.
V naději, že klidná noční hladina utiší rozbouřeného ducha.
Oči od prázdných sítí odbíhají k obzoru, snad doufají
zahlédnout siluetu kráčející po vodě.
Bez úspěchu se vrací ke břehu.
Dejá-vu má podobu sítě plné ryb, když ji na radu cizince
naposledy spustí.
U ohně třikrát zní vyznání zapírajícího.
Třikrát mu odpovídá pověření.
Už ostatní nepovede vlastní silou a vlastními nápady.
Čeká, až mu Mistr pošle Doprovázejícího.
Rybář se stává pastýřem, vedoucím církev ke Skále jejího
základu.
Fandom: Bible
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Když hlídá strýček
Arenga
DMD č. 8. pro 8. 4. 2017. Jsme tým
Starší sestra se švagrem dostali lístky do divadla, a tak rádi
využili Gustovy nabídky, že jim pohlídá tříletou dceru.
„Hlášek nebudu!“ ohradila se u večeře.
„Proč?“
„Nemám láda hlášek.“
„Ale hrášek a mrkvička jsou tým. Mrkvičce by v bříšku bylo
smutno.“
„Mlkvičce smutno nebude. Hlášek je zelenej. Zelený
nepapám.“
Děti se do jídla nutit nemají, tak nad tím jen mávl rukou.
Po večeři si žádala zmrzlinu.
„Nedojedlas večeři.“
Udělala na něj psí oči. „Jenom hlášek, stlejdo. Ten zelenej.“
„Zmrzlina je ale taky zelená,“ namítl vítězoslavně, když viděl,
že v mrazáku mají jen pistáciovou.
„To nevadí, zmlzlinka se v puse lozpustí.“
Fandom: Gustavova degustace
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Smlouva s čertem
Julie
DMD č. 9. pro 9. 4. 2017. Tak za kolik?
Povídá se, že jedné temné bouřlivé noci přišel do Budče čert.
Vašík ho pozval dál, ke stolu posadil a dobře pohostil. A když
vína popili, masa zakousli a ženské pomluvili, řekl čert: „Teď
se budeme bavit o obchodech.“
A začal vykládat. Rozprávěl o bohatství, moci a slávě. O
velkých armádách, nádherných palácích a pytlích zlata.
„Za to všechno chceš jen mou duši?“ zeptal se Vašík, když
čert domluvil.
„Ano.“
A tak mu Vašík svou duši dal. Obnažil ji před ním, nic
neskrýval a za nic se nestyděl. Potom se usmál.
„A co mi dáš, když si ji zase vezmu zpátky?“
Fandom: Budeč
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Na účet podniku
V.T.Marvin
DMD č. 9. pro 9. 4. 2017. Tak za kolik?
Za jemného deště se klouzal po špinavých cestách hlouběji do
centra místního slumu. „Až ke Klepetové chýši, tam najdeš
vrchol rozkoše pro tvé tělo i duši“ jak mu poradil conciérge v
hotelu. Hologramy Města nechal dávno za sebou. Cestu
osvětlovaly převážně reklamy na tvářích mai‑tou, lemujících
cestu v marné naději, že si vydělají na další dávku.
Klepetová… jak obří surrealistický nádor vyrůstala z
polyplastové slepenice slumu. Biomechanická halucinace
lesknoucí se deštěm a vzdáleným obrazem Města.
Už stojí uvnitř a ta prastará otázka náhle ztratila smysl. On,
touhy, uspokojení… rozkoš.
Jeho orgány pomalu a s orgastickou bolestí vrůstají do masy
chýše.
Fandom: Originální
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Curriculum vitae
Regi
DMD č. 9. pro 9. 4. 2017. Tak za kolik?
Máma ho opustila,
táta mu umřel,
byl tak jiný, osamělý mezi spolužáky.
Ze školy ho vyhodili a zlomili hůlku, aby ho potrestali za
něco, co neudělal.
O tom, co opravdu udělal, se ani nezmínili, takže na to časem
musel přijít sám.
A přišel.
Miloval všechno živé a platil za to.
Kolik?
To nebylo důležité. Jeho srdce všechno uneslo. Pochopilo.
Chápalo lépe než jeho mozek.
Litoval něčeho?
Proč by to dělal. Všechno co přišlo, taky odešlo. Nakonec
zůstalo jen to, co opravdu nechtěl ztratit.
Za kolik let se z chlapce stane chlap?
Není důležité, za kolik, pokud se jím doopravdy stane.
Fandom: Harry Potter

32

Ten druhý
nettiex
DMD č. 10. pro 10. 4. 2017. Zlé dvojče
Miloval běh.
Nevydrzel na jednom místě. Běžel a doufal, že tenhle pohyb
aspoň trochu uchlácholí jeho rozbouřenou krev, toužící po
vesmírných dálkách.
Po útěku.
„Doc... Johne,“ ozvalo se za ním a jeho při jejím prořeknutí
píchlo u srdce.
Ne. Píchlo ho napravo: tam, kde by měl mít druhé srdce a
neměl, protože... on nebyl on. Ne doopravdy.
„Rose?“
Slabě se usmála a vzala ho za ruku.
Pocítil příliv náklonnosti. A zmatku. A trochu nevraživosti.
Doctor Rose miloval. A Rose milovala Doctora.
Ale co on? To nedokonalé dvojče?
„Co to děláme?“ zeptal se ztraceně. Lidsky.
Chvíli mlčela.
„Snažíme se,“ odpověděla prostě.
Fandom: Doctor Who
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Matoucí vzkazy
Xantin
DMD č. 10. pro 10. 4. 2017. Zlé dvojče
V předsíni šrumec, vrznutí dveří od záchodu.
„Táta se vrací z karet,“ pravila ponuře Linkva.
„Já spím,“ vytrhla se Thea z modlitby.
„Já taky,“ vypnul péespéčko Sikar.
Apolo, pravdomluva, neděl nic, neb spal.
„Vaše tvrzení jsou sama v sobě sporná,“ sykla Linkva, „srabi!“
„Děti drahé,“ šeptal halasně Filcin, „děkuju, že jste mi poslali
téma.“
Ani nedutali, děsíce se svolání rodinné rady.
„Aby bylo jasno,“ nedbal nereakce otec, „zabírám si blijící
tramvaj!“
„Cože?“ vydechli všichni tři najednou, mimikry nemimikry.
„No, když má být zle dvojce, tak mě hned napadla tramvaj s
číslem dva!“
„Příště piš s diakritikou!“ zahučela Linkva k Sikarovi.
Fandom: Pět pokladů
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Drama za ohradou
Čarodějnice
DMD č. 10. pro 10. 4. 2017. Zlé dvojče
„Šípácí, bídácí!“ vyskočilo na Mirka Dušína Bratrstvo kočičí
pracky. Ze zálohy.
„Chceš něco, ty debilní bezmozku?“
Dlouhé Bidlo strnulo. Mirek? Nadávky? A co drží v ruce? ON
KOUŘÍ!
„Kurva drát, ty veverčí šulíne, se mnou si nezačínej,
pitomečku vylízaný!“
Z jemných úst svalnatého blonďáka se linula slova, která se
Štětináč snažil zapamatovat, aby si je pak našel ve slovníku.
„Nevejrej na mě, ty podesraná opice, nebo ti rozšlapu ciferník
na sračku!“
Bohouš se rozplakal.
„Mirku? Co se...“
„Mirku?! Ty si mě pleteš s mým zaprděným bráchou? Tak si
pamatuj, já jsem Marek! Dvojče! Ještě jednou a posbírají vás
do kompostu!“
Fandom: Opravnik oblíbených otištěných omylů
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Místo činu
Aries
DMD č. 11. pro 11. 4. 2017. Mrtví můžou živí musí
Lucerna rozpitá v noční mlze zhasne. Tma zahalí nároží.
Netřeba zvědavých očí.
Vlastní zrak nahradí jemné prsty. Pátravě bloudí napůl smytou
mapou zločinu.
Déšť ukonejšil rozjitřenou dlažbu, odplavil běsy, zahojil
bolest.
Jen zrnka písku ve spárách si stále pamatují vsakující krev,
ještě opakují nechápavé proč.
Hrstička mokrého prachu na dlani… jako by se snažil luštit
přeškrtanou stránku.
Vnímá skomírající ozvěnu chamtivosti a… zvláštní… otisk
zklamání dohánějícího k nepříčetnosti.
Dává to smysl? Co se tu u Želmíra mohlo odehrát?
Spojení vyčerpává nad snesitelnou mez.
Ukřivděná stopa smrti.
Zuřivá stopa života.
Nesrozumitelná stopa prázdnoty. Ani živé ani mrtvé.
Nic víc.
Dlažba mlčí.
Fandom: Budeč, Budeč: Liškomág Evžen
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Možnost volby
Lady Lestrade
DMD č. 11. pro 11. 4. 2017. Mrtví můžou živí musí
Harry nervózně přešlapoval uprostřed poloprázdné sborovny.
„Paní profesorko, chtěl jsem vás požádat, jestli bychom
výroční večírek nebelvírkého famfrpálového týmu mohli
uspořádat místo slavnosti v Předvečer všech svatých. Stejně z
toho bálu není nikdo nadšený.“
„Účast na této slavnosti je povinná, pane Pottere,“ řekla
McGonagallová.
„Ale Skoro bezhlavý Nik–“
„Duchové se mohou zúčastnit, ale nemusí. Na rozdíl od vás,“
utnula ho přísně.
Harry si povzdechl a zamířil ke dveřím. V tu chvíli se k němu
přitočil Snape.
„Neklesejte na mysli, pane Pottere,“ pronesl sametovým
hlasem. „Vaše do nebe volající lehkovážnost je obecně známa.
Třeba si už příští rok budete moci vybrat.“
Fandom: Harry Potter
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Ráno
Hippopotamie
DMD č. 11. pro 11. 4. 2017. Mrtví můžou živí musí
Paní Owensová se podívala na hlavičku, která oddechovala
zachumlaná v peřině na marách u zdi. Ještě před pár lety by
nevěřila, že zase bude vstávat každé ráno a že ji to bude těšit.
Že bude připravovat toast s marmeládou a nalévat mléko.
Hotovila se tehdy spát déle a déle, nezajímat se už o svět,
neprobouzet se, až … To ale netušila, že se její velké přání
může vyplnit i po smrti.
„Vstávat, Niku Owensi!“
„Mmm … proč musím vstávat a učit se,“ zakňouralo dítě.
„Proč nemůžu spát také několik dnů jako mrtví …“
„Mrtví můžou, živí musí,“ popadla jej a vytáhla z peřin.
Fandom: Kniha hřbitova (Gaiman)
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V archivech
Faob
DMD č. 11. pro 11. 4. 2017. Mrtví můžou živí musí
V havěti vět sem tam kovové profylaktické opatření, za nímž
představitelno: vyhodit, vypnout, odebrat, zamezit, zavřít.
Spousty objektů a krycích jmen, pramenů a zdrojů. Hluboké
vnitřní neřádstvo, které z řádek překapávalo pod jeho řasy.
Přes oči do hlavy, do srdce. Agenturně-důvěrnické sítě lapaly,
z každé chycené mušky nový pavouk. Hierarchický systém, v
němž jednotlivec jen ozubeným kolečkem v soukolí, hrdlořezi
plnili nařízení, neušpiněné ruce je vydávaly, nejvyšší hlavy
abstraktně vymýšlely.
Všichni nevinní, ač tolik viny.
Sem tam stopa, uřeknutí v řece zparchantělého jazyka a
myšlení. Nořit se dovnitř znamenalo nasáknout.
Týraní umírali, ponížení chtěli zapomenout.
Mrtví mohou, živí musí svědčit.
Fandom: Realita
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Šokující přiznání: Jak jsou řízeny naše
životy?
Esti Vera
DMD Bonus č. 3 pro 12. 4. 2017. Kozel zahradníkem –
Rozhovor
Vaše práce je docela zodpovědná, ne?
No, zodpovědná... Vono de vo to, jak to berete. Já se
rozhoduju prostě tak, že si hodim kostkou. Ale dyž mi je lidí
lejto, tak jim vobčas pomůžu.
A jak byste popsal své povolání třemi slovy?
Bejt Vosudem je nudný, neziskový a příšerně nedoceněný.
Podle čeho vybíráte, kam se člověk narodí?
To je jako dyž zahradník sází kytky. Prostě dáte každýho tam,
kde hezky poroste. A dyž tam není mejsto, tak ho strčíte
někam jinam.
A smrt řešíte jak?
No, to na ten plevel prostě pošlete sekačku. A nebo kozla.
Vono na tom nesejde.
Fandom: Originální
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Rybář a panna
Vinpike
DMD č. 12. pro 12. 4. 2017. Kapitální úlovek
Zasekl a cítil, že ano.
Do noci zápasil jako Jákob s andělem, pouštěl a přitahoval, až
unavil. Na břeh vytáhl s krvavými ústy, peánem šetrně
vyprostil háček. Jen do půli těla rybou, prsy špičaté, ramena
oblá, vlasy zelené. Oči únavou téměř vyhaslé.
Trochu přiklepl kamenem, na mrtvolné mimikry nedal!,
přehodil přes rameno a doma uložil do napuštěné vany.
Brzy se zotavila, krev spolykala.
Koupat se spolu nemohli, teplou vodu nesnášela.
Panenky se vybarvily šedomodře, dvorce tyrkysové.
V objetí přemýšlel, zda ji láska promění a prolomí šupinatý
pás cudnosti.
V objetí se přestal sledovat.
Jednoho dne už nevstal, místo nohou ploutev.
Fandom: Magický realismus
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Žrádlo
Amaranta
DMD č. 12. pro 12. 4. 2017. Kapitální úlovek
Řekl jsi slovo
bylo vypasené, tlusté a bílé
vydatné jak kus tuleního tuku.
Taková nežereme každý den.
Je to těžké, živit se slovy;
některá jsou jalová a řídkáto když kloudně nemáme co říct.
A potom sušíme hubu
Nebo visíme cizím u pusy
čekáme na drobty slov
co nejsou určena nám.
Pouliční křiklouni mluvící ke všem
lunatici mluvící k sobě
zamilovaní mluvící k odcházejícím zádům
ti všichni nás netušíce živí.
A jejich slova jsou někdy tak překvapivá
drobty chleba, polámané růžové lístky i sušené maso.
Plýtvají slovy, ta dobrá nepoznají;
kolikrát najdeme ta nejlepší
válet se u chodníku
úplně nedotčena.
42

Fandom: Originální
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Motivační přednáška
Peggy
DMD č. 13. pro 13. 4. 2017. Mozkobouření
„Náš servis klientům musíme apgrejdovat na vyšší levl,“
prohlásil ředitel. U několika zaměstnanců se po těch slovech
objevil skelný pohled.
„Taky náš šourům musí dostat nový luk,“ pokračovala
vyholená hlava.
Zaměstnanci mající alespoň kapku citu pro mateřský jazyk
počali cítit nevolnost, zatímco znalci jazyka Shakespearova
dostávali navíc ještě silnou kopřivku.
„Šourům musí mít skvělou imidž, která zákazníka okamžitě
zainteresuje.“
Nejeden zaměstnanec si kacířsky pomyslel, že tělesně
postiženým záleží víc na kvalitě výrobků a bezbariérovém
přístupu.
„No a teď si ještě dáme menší brejnstorming,“ pokračoval
důležitě holohlavý ředitel.
„Myslím, že ten jsme si právě dali v míře vrchovaté,“
poznamenal ředitelův zástupce.
Fandom: Ze života
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Duha prsty česaná
Profesor
DMD č. 14. pro 14. 4. 2017. Věno
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán.
A kde jsem já, tam bude i můj služebník.
--- Vstupní antifona ke mši --Přestalo pršet. Duha jako meč rozťala mraky. Poděkovala
slunci, že vysvitlo a dalo jí zazářit. Menší duhové dvojče se
dotýkalo země u nohou poutníků. Vybízelo k následování.
Den se klonil k večeru. Poutníci vyšli ze sklepa, užaslými
zraky hleděli na umytý kraj. Jejich prsty procházely duhou.
Opuštěná krajina vypadala po dešti divoce a pohádkově
zároveň. Zdálo se skoro nemožné uvěřit, že ta dojímavá krása
dostala věnem smutný osud obyvatel.
Ministrant první poslechl hlasu krajinu a vykročil dál.
Fandom: Poutníci z brdských lesů
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Kde jsou dva ve jménu mém...
Lee
DMD č. 15. pro 15. 4. 2017. První kontakt
První návštěva. Ruku svírala v pěst, ale opatrně, aby se tenká
oplatka nezlomila.
Když konečně uviděla jeho unavenou tvář, po tváři jí přeběhl
úsměv.
Natáhl se přes stůl a její ruce spočinuly v jeho. Na chvíli ztuhl,
ale rychle pochopil.
„Ahoj, miláčku,“ řekl: „jak je doma?“
Zatímco mluvila, sklonil se, aby si zavázal tkaničku.
Nepřerušila se ani na vteřinu, pátravé oči udržela na sobě. A
vyprávěla dál, dokud se mu hostie rozpouštěla v ústech.
Přišlo jí to náhle k smíchu.
Do vězení vešel nepozorovaně před zraky mnohých Bůh a kde
je moc těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou?
Fandom: Ze života
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Půjdu s tebou
Zuzka
DMD č. 15. pro 15. 4. 2017. První kontakt
„No ta je roztomilá! Isabellko, podívej, sestřička se směje.“
Drobeček v zavinovačce se křenil a maličko prskal. Salonem
se nesla zvonivá konverzace na jediné téma - sladká malá
holčička.
George tiše pročítal zápisy partií šachu. I jeho pozornost však
poutal poklad ze sousedství.
Slečna Taylorová vzhlédla.
„Georgi,“ vstala se svěřenkou v náručí a přišla blíž, „chtěl by
sis ji pochovat?“
„Já nevím,“ bál se, aby neublížil.
„Takhle, hlavičku na loket,“ pomohla mu guvernantka.
Držel ji snad až příliš opatrně, ale nikdo se nelobil. Natož ona.
Zašklebila se, chňapla mu po nose. Usmál se na ni.
„S tebou budou trable, že ano?“
Fandom: Jane Austen: Emma
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Rozdílný, a přesto stále člověk
akai
DMD č. 17. pro 17. 4. 2017. Mazanec a mazanice
Miloval Pesach, svátek patřící jenom jim. Přesto se však
neubránil závisti, když uslyšel všechny děti chlubit se, jaký
mazanec letos doma měly.
Maminka mu vysvětlovala, že by měl být na svoji rozdílnost
hrdý.
Jak těžké je však být hrdý, když jeho dílo jako jediného ze
třídy nepověsí na výstavu, protože je to podle nich jen prostá
mazanice? Když musí jít dlouhé kilometry pěšky, protože jej
řidič autobusu odmítl svézt? Nebo když se jednou uprostřed
noci vzbudí za zvuků tříštícího se skla jejich malého
obchůdku?
Malý kluk, pocházející z jiného národa než ostatní, kouká z
okna vlaku.
Konečně je mezi svými.
Fandom: Historie
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Veselé Velikonoce
Peggy Tail
DMD č. 17. pro 17. 4. 2017. Mazanec a mazanice
Mám ruce umazané od barev a na stole se chechtají
pestrokrásná vejce.
Žluté, oranžové, modré, zelené a tmavě červené.
Pět živlů, napadá mě.
Vedle vajec mazanec, venku mazanice.
Mráz, déšť, sníh a mraky šedě kontrastují se zlatou září slunce,
které prostupuje oblohou a značí pozdní odpoledne.
Vždycky, když se slunce díva zpoza rohu, dělá mi to hroznou
radost.
Zamávám mu, ono se na mě usměje.
Ptáci šílí, že prý už bylo teplo, co to má znamenat!
Velikonoce, já na to. Šílený duben, copak ho neznáte...
Mám to ráda moc a moc, jarní špit a sníh. Jako by padal pro
mě.
Fandom: Originální, Něžná realita
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Slyšte, slyšte příběh všici, o kouzelné mazanici
Skřítě
DMD č. 17. pro 17. 4. 2017. Mazanec a mazanice
Pan Mazanec měl svou dceru,
milou, hodnou, na mou věru.
Malovala obrázky jak na dítě se sluší,
mazanice naivní jimž vdechovala duši.
Výtvarnice byla skvělá,
každá tečka význam měla.
Táto, tohle, říkávala, to je moje maminka,
na obrázku byla žena krásná jako květinka.
Mazanec byl na rozpacích, kdysi ztratil ženu,
od té doby jeho život pozbyl pro něj cenu.
Několik let nepomýšlel ani trošku na holky,
jednoho dne vedl dceru jako vždycky do školky.
Když uviděl učitelku, poznal ženu z obrázku,
díky tomu znovu ožil, začal věřit na lásku.
Na kouzlo malůvky rodina věří,
visí jim dodneška nad rámem dveří.
Fandom: Originální
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310. peruť
PanVrchni
DMD č. 18. pro 18. 4. 2017. Těžko na cvičišti lehko na bojišti
„One more round!“ křičí britský seržant. „Jdi do háje,“
odsekne mu Pepa česky, „mám nalítáno víc hodin, než ty
naježděno s trakařem.“
Ale nedá se nic dělat - točíme před hangárem ve trojici další
kolečko. Na bicyklech. Všichni už jsme vylétaní z
Československa, Francie nebo Polska – a přesto se na letadla,
nádherné Hurricany, se kterými bychom mohli sundavat
Němce jako švestky, zatím smíme jenom dívat. Na nebi bručí
německé bombardéry letící naložené nad Londýn. A my?
Místo boje cvičíme s dřevěnými puškami a šprtáme teorii a
angličtinu. Člověk tady v Anglii opravdu zkusí, než mu dovolí
za svobodu nasadit vlastní krk.
Fandom: Druhá světová válka
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Potíže s výpadkem sortimentu
Carmen
DMD č. 19. pro 19. 4. 2017. Banány to jistí
Vrásčité ruce se neuroticky přehrabují truhlicí.
„Krucinálfagot!“ zaklela královna.
„Není tam!“ štěkla na zrcadlo. Zrcadlo nic.
„Zrcadlo, zrcadlo, krucinál, řekni mi, kde seženu jabko?
Dnešní magie padla na převlek!“
„Ó ctná královno ze všech nejkrá... nejkrálovnovatější, zlá
houba a mrazy sežehly a sežraly jablečný květ...“
Královna protočila panenky.
„Jabka nejsou,“ shrnulo zrcadlo, „všechno spálili, nařízení
Královské unie.“
„Hrušky?“
„Taky.“
„Co mám teď himbajz dělat? Holku má otrávit jablko, jasně
mi řekli: Jablko! Nic jinýho nemáme?“
„No, vlastně...“
*
„Vem si, děvečko... banán,“ zacvrlikala stařenka.
„Babi, to já nejím! Rejpal tuhle povídal, že do banánů prej
kousaj hadi – a pak jsou otrávený!“
Fandom: Pohádky
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Mějte rádi banány!
Rebelka
DMD č. 19. pro 19. 4. 2017. Banány to jistí
James Cook naložil loď místo kysaným zelím banány. Do
třech týdnů zhnědly a nikdo (kromě otrlých námořníků ze
Skotska) je nechtěl jíst, takže se vrátili do Anglie. Na Havaj
nikdy nedojeli.
*
Když se před ním objevil vůz s vévodou, Gavrilo zamířil a
stiskl spoušť. Banán se mu rozmáčkl v ruce. Špatná kapsa,
zaklel v duchu. Proč jsem si jen nešel nakoupit až POTOM!
*
Mělo to být důležité jednání. Potom ale Chamberlain nastolil
zdánlivě prostou otázku: z jaké strany nejlépe loupat banán.
Hitler a Mussolini propagovali směr „od šťopky“, Daladier
„od toho čerrrrrrného ócasku.“ Hádali se do půlnoci. Ráno jeli
domů.
Fandom: Alternativní historie (AU)
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Růže uprostřed skal
Esclarte
DMD č. 20. pro 20. 4. 2017. Krásné starosti
Král trpaslíků přecházel po paláci.
Už brzy sem přijde nevěsta. Všechno musí být připraveno, aby
se jí tu líbilo.
Aby mu odpustila, zamilovala si ho, byla tu šťastná.
Samozřejmě, zahrada! Musí být ještě větší a krásnější. Taková,
jakou nemá žádný jiný král.
Pod mocnými kouzly vyrostly překrásné růže. Vznikl kousek
ráje na zemi uprostřed skal a kamenů.
Už zdálky přitahovala zahrada pozornost. Ať všichni závidí.
Když mu nakonec princeznu vyrvali a odvedli zpět domů,
zklamaný Laurin rozhodl, že jeho růže už ničí oko nespatří. A
zahradu navždy zaklel.
Ale při západu slunce kouzlo zeslábne. A nachové růže září na
dálku.
Fandom: Pověsti
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Psychohygiena
Voldemort
DMD č. 20. pro 20. 4. 2017. Krásné starosti
Ráno.
Zlatoslav je šťastný.
Žíje v míru a v bezpečné zemi.
Rozdává úsměvy a rozhovory (nikdy ne kletby), zaplétá se s
celebritami (nikdy ne se zákonem), dbá o svůj vzhled (nikdy
ne o mysl) a nikdy nepochybuje. Zdálo by se, že jeho jedinou
starostí je, co si vezme na sebe a s kým si to zase svleče.
Nic nemůže být vzdálenějšího pravdě.
Zlatoslav Lockhart je tiskovým mluvčím Ministerstva kouzel.
Bez mrknutí oka seznamuje veřejnost s ministrovou verzí
reality. Lže, manipuluje a šíří mezi kouzelníky nenávist a
strach.
Každé ráno si maže kousek paměti, aby v tomhle posraném
světě dokázal přežít.
Fandom: V.O.L.D.E.M.O.R.T., Harry Potter
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Zpět u rybníka
Eillen
DMD č. 20. pro 20. 4. 2017. Krásné starosti
Salix seděla na kraji děkanského rybníka. Téhož, u kterého ji
Vypravěč před pár dny probudil.
Jen tehdy zde ještě nestál děkanát.
Tehdy bylo vše v pořádku.
Tehdy mu dokázala důvěřovat.
Všimla si, jak k ní pomalu přichází.
Beze slov se usadil po jejím boku a zadíval se na hladinu
rybníka.
„Máte starosti,“ pronesla.
„Mám. O město. O chlapce. A hlavně o vás,“ povzdechl
smutně. „Bojím se, že chcete zemřít,“ dodal tiše.
„Nemohu zemřít,“ odpověděla prostě.
„Nemohu žít!“ dodala a proměnila se před ním ve smuteční
vrbu.
Srdce Vypravěče přetékalo starostmi a bolestí.
Ale pohled na vrbu byl tak neskonale krásný.
Fandom: Tajemná města, Tajemná města - Město moře a
železa
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V románech
Ancient Coffee
DMD č. 20. pro 20. 4. 2017. Krásné starosti
Po intelektuálním vyznání lásky chvíli seděli příliš blízko i
příliš daleko od sebe. Neobvykle plaše na něj pohlédla s
němou otázkou. Vlastně s několika. Tucty.
„V románech obvykle následuje vášnivá scéna,“ řekne
konečně ona a skoro se nezačervená. Soudce se zatváří a
Aneta se rozesměje. „Vy romány asi moc nečtete.“
Konstatování.
„Nikdy jsem nerozuměl vášnivým scénám. Dospěl jsem k
názoru, že si je romanopisci vymýšlejí.“
„Jste zvláštní.“ Usmála se na něj tak, jak se milující na
milované usmívají po tisíciletí. „Proto jsem si vás vybrala.“
V románech se obvykle k prvnímu polibku schyluje měsíce, ve
skutečnosti to bývá i delší.
Fandom: Na krásném modrém Dunaji
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Tajná mise
Tyfónek
DMD Bonus č. 5 pro 21. 4. 2017. Péče kterou si zasloužíme –
Parodie
James Bond se upravoval a v tom zazvonil telefon. Zvedl ho.
„Pane Bonde, máte se dostavit k šéfovi,“ říká sekretářka.
„Ano, už jdu,“ řekl Bond.
„007, máte provést hodně tajnou misi.“
„O co jde, pane,“ říká James Bond.
„Jak jsem říkal, je to přísně tajné.“
„Bude to hodně obtížné?“
„Ano.“
„Tak jdu na to.“
„Oblékněte se trochu odpovídajícím způsobem.“
„Žádné obavy, všechny moje obleky jsou důstojné.“
„Vezměte si všechno vybavení. Tady máte to, co budete
potřebovat. Ještě vám dám i nový vůz Škoda. Máte se dostat
do největšího paneláku v Londýně,“ říká šéf. „Do mého bytu.
Je tam ucpaný záchod.“
Fandom: James Bond, Parodie
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Letní odpoledne
gleti
DMD Bonus č. 5 pro 21. 4. 2017. Péče kterou si zasloužíme –
Parodie
Nikdo o ní nemohl prohlásit, že by se oddávala zahálce.
Dokonce i teď, když jí křížky táhly hřbet k zemi, nedokázala
jen tak zbůhdarma nicnedělat a vypravila se s vnoučaty do
lesa.
Jan s Vilíkem sice místo sběru šišek jen pobíhali a hráli si, ale
nechala je, aspoň se vydovádí. Zato děvčátka se činila jedna
radost. A tak přinesli plný koš otopu a bandasku lesních jahod.
Ale ten nejdůležitější úlovek schovávala v kapsáři.
Opatrně ho vytáhla a uhladila. Pak otevřela dveře komůrky,
která skrývala její největší poklad. Co se jen naskákala přes
plot, aby ho nashromáždila dost pro všechna vnoučata.
Fandom: Utajený
Neviditelný fandom: Babička (Božena Němcová)
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První noc
Dain
DMD č. 22. pro 22. 4. 2017. Co jsi v mládí nestihl ve stáří
musíš dohnat
Probudil se náhle, uprostřed noci. Po chvilce paniky si
uvědomil, kde je - už žádná bitevní pole, nebezpečná stvoření,
podivné kraje.
Je doma. Od včerejška. Po dlouhých letech, zbytečně
ztracených, promrhaných jen kvůli závisti, chamtivosti, a
nezkrotné pýše jiných.
Dvacet let bez domova, bez ženy, bez syna. Ale teď se
konečně dočkal. Je opět s nimi.
Tu noc už neusnul. Ležel a přemýšlel o minulosti a
budoucnosti, dokud nad východním obzorem nezačalo svítat.
Zadíval se na ženu, usmál se, a jemně ji probudil.
„Půjdeš se se mnou podívat, jak nad Ithakou vychází slunce?“
„Půjdu, Odyssee. Dnes, zítra, a každý další den.“
Fandom: Utajený
Neviditelný fandom: Staré řecké báje a pověsti
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Perihélium
Wolviecat
DMD č. 23. pro 23. 4. 2017. Bludný kruh
Prvních pár století byla Sozinova kometa jen bezejmenná
putující hvězda.
Své jméno dostala v den, kdy vyhlazením Vzdušných Nomádů
začala Válka.
O sto let později v jejím světle Avatar Aang tu samou válku
ukončil.
Další spolu Korra a Asami sledovaly na oslavách stého výročí
míru.
Příští návrat pozoroval astronaut Spojené republiky z okna
vesmírné stanice.
Následující poprvé zažili dva Avataři naráz – za každou
obydlenou planetu jeden.
Další minula nepozorovaná. Hluboko v krytech nebylo pro
starodávnou magii místo.
Uprostřed spáleného světa natáhla zjizvená dívka ruku a
nechala si po prstech přeběhnout plameny.
Co se objevila ta putující hvězda, byly pořád silnější.
Fandom: Avatar: The Last Airbender (anim. seriál)
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Vyhnán do tří rozměrů
Keneu
DMD č. 23. pro 23. 4. 2017. Bludný kruh
Byl jednou jeden kruh, který chtěl mít π tři celé. Za takové
rouhání byl vyhnán do trojrozměrného prostoru. Domů směl
jen jednou za odmocninu ze svého obvodu. Vysvobodit jej
mohl pouze trojúhelník, který by se jím nechal opsat.
Kruh bloudil třemi rozměry dlouhá léta, až jednoho dne na
návštěvě doma potkal rovnoramenný trojúhelník. Ten už o
něm dlouho snil a byl ochoten vstoupit do geometrického
vztahu. Jenomže měl jednu stranu rovnoběžnou se stranou
jistého kosočtverce. Když se mu snažil vysvětlit, že to pro něj
nic neznamená, kruh se vytratil. Nešťastný trojúhelník se vrhl
za ním a změnil se v jehlan.
Fandom: Bludný Holanďan, Věda ve sto slovech
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Záchranný kruh
Danae
DMD č. 23. pro 23. 4. 2017. Bludný kruh
Každé pražské koupaliště má svůj bludný záchranný kruh. V
předvečer zahájení sezóny jej plavčíci tajným rituálem
zasvěcují pražskému vodníkovi a pak jej ponechávají přes noc
u bazénu s obětinami, obvykle s flaškou rumu a nějakými
zapomenutými plavkami z loňského roku. Vše do rána zmizí.
Kruh se objeví zase až za úsvitu po posledním koupacím dni,
kdy se zařízení ukládá k zimnímu spánku. Jakým způsobem
vodník každoročně řeší logistiku sběru kruhů a skladovací
prostory, není známo a nedoporučuje se po tom pátrat.
Důležité je, že se na pražských koupalištích přes rok nikdo
neutopí a že má pražský vodník vždycky dostatek grogu.
Fandom: Městská havěť
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Druidova rada
Zdena
DMD č. 23. pro 23. 4. 2017. Bludný kruh
„Někde jsme udělali chybu?“
„Slepé stařeny jsme se zeptali, kolik je hodin. Pustili koně z
hořící stáje, žebrákovi dali zlaťák. Vrátili jsme ztracené dítě
matce .... Vše je správně!“
„Jak to, že jsme zase tady? Co je špatně? Je to bludný kruh!“
„Udělali jsme vše, co nám druid řekl. Je jen jediná možnost,
jak se zbavit zlé karmy a zastavit naši zkázu. Páchat dobro.“
„To děláme! Jak řekl ...“
„Tak znovu, něco nám třeba uniklo. Vrať nás!“
Pokynul k pátému z jejich bandy, který v rukou třímal hodinky
času.
„Tři, dva, ...“
„Jdeme! ...Kolik je hodin, stařeno?...“
....
„Takhle ne, hoši ...“ sleduje je druid.
Fandom: Originální
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Nad Kiberou vycházelo Slunce
Andrew Martinaq
DMD č. 23. pro 23. 4. 2017. Bludný kruh
Hleděl zpět na rodnou vesnici. Plakal. Cítil ale obrovské
odhodlání. Otočil se a vydal se po blátivé cestě do Města. Za
ním už nezůstal nikdo, kdo by se o něj postaral.
Ležel schoulený u zdi, v ruce peněženku a v ní tu spoustu
šilinků. Plakal. Bál se, co tomu řekne Otec, až ho vezme do
své říše.
Nad Kiberou vycházelo slunce, seděl na střeše jednoho z
domů a jedl chleba. Smál se. Snil o krásných vysokých
budovách a zelených zahradách, tam, v tom opravdovém
Městě.
Strašně se styděl, ale cítil ten strašlivý hlad, když měnil
poslední šilinky za lahvičku lepidla.
Fandom: Originální
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Ze tmy do světla
Achája
DMD Bonus č. 6 pro 23. 4. 2017.
Stál na okraji propasti a díval se dolů.
Odešel z práce pár let před důchodem.
Blázen, říkali.
Zhluboka se nadechl, rozhlédl se po krajině.
Prodal byt ve městě.
Rodina debatovala o jeho soudnosti.
On věděl své. Nepotřeboval nic vysvětlovat.
Prodal či daroval všechny svoje věci. Stejně už je nebude
potřebovat.
Poslali ho ke cvokaři.
Pohlédl na zapadající slunce, na tváři mírný úsměv. Cítil vítr
ve vlasech, slyšel ševelit přírodu.
Jako by se probudil ze sna. Poprvé v životě otevřel oči i
všechny smysly. Procitl.
Pln radosti a pokory vykročil přes louku ke své nové
chaloupce na samotě.
Konečně začal žít.
Fandom: Ze života
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This Is What I Live For
Karin Schecter
DMD č. 24. pro 24. 4. 2017. Loňské sněhy
She still remembered some snippets from her childhood. The
memories were faded and she couldn't recognise the faces
around her, anymore. Her mother, father and her sister Alice.
Tabitha was already much older than Alice in her memories.
Now it all felt like a dream. A fantasy. Wishing to ever have a
family like that. To celebrate Christmas and play in the snow
behind their house. The whole world was bathing in the shades
of white.
Just like now. And the last year. And all the years before.
White. Cold. Snow. Ash. Of everybody, who was brave
enough to fight.
Fandom: Originální
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Sněhy dávné, polárkové
Chrudoš Brkosla...
DMD č. 24. pro 24. 4. 2017. Loňské sněhy
Jezdívám tramvají okolo domu, v jehož dvoře býval závod na
výrobu mražených dobrot. Kde jsem jako gymnazista před
třemi desetiletími o prázdninách brigádničil.
Jeden rok na polárkových snězích, jeden na ledňáčcích.
Dodnes cítím tu chuť polárkového sněhu jako ještě
nezmraženého krému, který jsem tam nadšeně a mohutně
konzumoval.
Po všech restitucích, privatizacích, monopolizacích a
globalizacích již závod neexistuje. Dnes takové artikly
vyrábějí nadnárodní koncerny, ani nevím, zda nějaký provoz
mají v mém okolí. A zda zaměstnávají brigádníky, nebo jsou
mnohem automatizovanější než tehdy.
Bůhví, kam budu posílat na brigády své syny, až dorostou
věku příslušného. Tyto sněhy jsou dávno pryč.
Fandom: Ze života
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Prázdné ruce
Scully
DMD č. 24. pro 24. 4. 2017. Loňské sněhy
Vincent hleděl z okna ústavu v Saint-Rémy a pozoroval
rozkvetlou zahradu. Byla plná rozličných květin, stromů
obtěžkaných poupaty, zalitá sluncem a plná zpěvu ptáků.
Myslel na slunečnicovou zahradu u Žlutého domu, který měl v
Arles.
Tady slunečnice nebyly.
Nesměl malovat. I přesto, že jeho tělo se napínalo touhou vzít
do rukou paletu a štětce a vylít své bolesti optikou
zobrazovaného světa na plátno.
V Arles maloval každý den. To bylo pryč.
Doktor mu zakázal se jakkoliv psychicky vypínat. A malování
bylo zjevně jednou z duševně náročných činností.
Hleděl z okna na sluncem pozlacené jaro.
Slunečnice zůstaly jen na Vincentových obrazech.
Fandom: Vincent van Gogh, Historické RPF
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Sedm nazmar
Tora
DMD č. 25. pro 25. 4. 2017. Sedm osmin
„Vždyť jsem vám včera dávala dávku na osm dní!?“
„Víte… první prášek skončil ve dřezu, nestihla jsem ho chytit.
Druhý mi prskl do čaje. Třetí jsem sice vytáhla z květináče, ale
když jsem ho oplachovala, tak se rozpustil…“
Doktorka nevěřícně zírá.
„Potom jsme Tobiáše dlouho vymotávali ze záclon, takže
čtvrtý prášek manžel rozšlápl. Pátý… paní doktorko, že lidem
neškodí… jsem se nějak víc naklonila asi a on ho zrovna
vyprskl, pitomec. Šestý jsme už nenašli a sedmý jsme smetli
spolu se střepama skleničky.“
Nato se ale domácí na zkoprnělou veterinářku vítězoslavně
usměje.
„Pak nás konečně napadlo zabalit osmý do sýra!“
Fandom: Hotel U devíti koček
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Po dešti
Owes
DMD č. 26. pro 26. 4. 2017. Překovat meče v pluhy
Nebe výhružně hřmělo.
Oblohu křižovaly blesky.
Dešťové kapky bušily do válečných bubnů.
V jednom páru očí stály slzy, ve druhém výsměch.
„Mě nemůžeš porazit! Co jsou tvá zaklínadla proti magii staré
tisíce let?!“
„Vím, že tě neporazím. Přesto prohraješ.“
Ve druhém páru očí uvízlo překvapení, když se v tom prvním
objevil konec.
Země pukla a hlubiny jejího nitra hladově zakřičely.
Severus skočil a strhl Henryho s sebou.
Do propasti padali společně, v kvílivé parodii na vroucí objetí.
Když utichl jejich řev, mezi ocelovými mraky zazářily první
paprsky slunce.
Bylo po dešti i po válce.
Půdu rozrytou bojem brzy zase osejí.
Fandom: Harry Potter
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Bez houslí
JednoDuše
DMD č. 26. pro 26. 4. 2017. Překovat meče v pluhy
Od malička mě zajímalo, co to vlastně mezi tím mečem a
pluhem je.
„Na takový blbosti vůbec nemáme čas!“
„Drž ty housle pořádně! Mečem na ně nehraješ! A nehrb se!“
Závěr z dětství zněl: jestli něco mezi mečem a pluhem je,
housle to rozhodně nebudou.
Dospěl jsem.
Bez houslí.
Asi sem si přál platit.
„Takže dvě a jedno zavěšený, pane vrchní.“
Vlastně je docela hezký pozvat někoho, koho vůbec neznáte.
„A dáte si ještě kávu? Upekla jsem ten štrúdl.“
Cestou od rodičů domů mě napadlo, že jsem na housle dlouho
nehrál.
Možná v té skříni ještě jsou.
Nedozvěděl jsem se...
Fandom: Originální
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Pluhem a mečem
Lejdynka
DMD č. 26. pro 26. 4. 2017. Překovat meče v pluhy
I byvše bratři žili, kdy Čech byl ještě rvavý,
a starší Weslaw patřil na správu týchž državy.
Povládl kněžec něžně, snad obával sa nožů,
a každoročně Sasuom šel spravit volsku kožu.
Však mladší Belslaw prudký se hanbil, trýznil skrytě,
a vzkřikal že poblouděc se psiskům klaní hbitě.
Že lepším bude kněžcem, než bída stydná vkleče:
Ne překovat meč v pluha, však z pluhu sbíti meče!
Tak předlouho ten volal, až příršeří nad ránem
se s mrtvým pročež střetlo kde byvše svietlo s Pánem.
Což polomeno ohněm, a žil pak Belslaw ladem,
že z pluha Přemyslova tu meč byl ukut hadem!
Fandom: Historie
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Lietať v mieri
galahad
DMD č. 26. pro 26. 4. 2017. Překovat meče v pluhy
Pri nástupe do lietadla sa usmial. Dvojplošník, bombardér.
Tentokrát nepôjde zhadzovať smrť. Dobre poslúži aj ako
mierový stroj, bola by ho škoda ho rozobrať.
„Už vidím Dunaj,“ povedal mu taliansky letec.
Konečne doma! Nemohol sa dočkať vidieť svoju krajinu,
oslobodenú od cudzích mocností, od vojny, čo zapálila svet.
Mierové snahy sa darili, všetko išlo dobre.
„Na dráhe je klzko, dám to o kúsok ďalej,“ hlásil pilot pri
pristávacom manévri.
Motory zavyli, keď pilot strhol lietadlo hore. Ako v boji,
napadlo mu.
Výbuch, pískanie v ušiach, dym.
Štefánik, ukutý vojnovým nebom, vedel čo sa blíži.
Aspoň to bude na rodnej hrude.
Fandom: Historie
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Domovina
Zdena
DMD č. 26. pro 26. 4. 2017. Překovat meče v pluhy
Nad tou pustou krajinou se svíral žaludek. Vyprahlá, krví
prolitá, padlými, kameny posypaná rodná zem. Stál pevně, v
ruce meč, přestože boje dávno skončily. Nebylo komu se
postavit, před kým tuto krajinu smutku a otevřených ran
bránit. Nedaleké vytí vlků bylo jediné, co dokazovalo, že ještě
nějaký život tu zůstal.
Příroda se dá sama do kupy. Zase stromy pokvetou, zvířata
vyvedou mladé, ...
I ta nejtitěrnější myšlenka na znovuobnovení tohoto místa,
...že se sem život jednoho dne opět vrátí, ho naplňovala
natolik, že se stával znovu člověkem.
Vzal svůj meč, do hlíny načrtl plán polí, kam zasít, kde pluhy
započnou život, ...
Fandom: Originální
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Když minulost není jen slovo
Martian
DMD č. 26. pro 26. 4. 2017. Překovat meče v pluhy
Pokud šlo o Malfoye, Hermiona v tom mívala jasno.
ON je ten pomýlený s předsudky.
ONA tou, co velkoryse nabídla druhou šanci.
Dokud náhodou neobjevila všechny ty staré listiny.
Léta Páně 1691.
Inkviziční proces s ďáblovými přisluhovači byl dlouhý a
krvavý. Udal je mudlovský čaroděj… Z osmadvaceti členů
rodiny přežil jediný.
„Je mi to moc líto,“ špitla roztřeseně. A vůbec poprvé k tomu
dodala: „Draco.“
„Tys je nezabila, Grangerová,“ zavrčel.
Trochu toporně jí přisunul šálek čaje.
Chroupali čokoládové sušenky a mlčeli.
Teprve mnohem později ticho přerušil jeho úšklebek. „Prosím
tebe, hlavně kvůli tomu nezačni zakládat nějaký další
potřeštěný spolek, ano?“
***
Fandom: Harry Potter
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Náměstí Míru
ef77
DMD č. 26. pro 26. 4. 2017. Překovat meče v pluhy
Prcek má nejradši Můstek, dneska ale pomáhá Polírovi na
Náměstí Míru šrotovat železo. Na Můstku žije Slepý Tom. Má
krásný hlas. Polír moc nemluví, často chrchlá a rudě plive na
koleje. Prcek se Políra trochu bojí. Slepého Toma se nebojí
nikdo. Prcek miluje jeho příběhy o světě nahoře, i když neví,
co je tráva, nebe nebo motýl. V Tomových příbězích všechno
zničily příšery.
„Budu mít zbraň, až budu velký, a zabiju příšery,“ řekne Prcek
nahlas.
„Troubo,“ plivne Polír na hromadu šrotu, „z čeho si myslíš, že
tu děláme všechny ty lžíce, misky a hrábě? Příšery nejsou,
Prcku. Jsou jenom lidi.“
Fandom: Originální
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Na konci světa
Saphira
DMD Bonus č. 7 pro 27. 4. 2017. Recyklace - Pohádka
Bylo nebylo, na severu království stála vesnice. Nebyla to jen
tak ledajaká vesnice, ale byla opředená kouzlem, které na ně
seslala čarodějnice, jež se mstila za křivdu způsobenou jí
obyvateli vesnice.
Nikdo nemohl odejít, nikdo nemohl zemřít, jen pokud přišel
někdo nový. A tak ubíhala staletí a obyvatelé se neustále
proměňovali, ale přesto zůstavali stejní. Stařena za stařenu,
žebrák za žebráka, dítě za dítě.
Tu jednou přišel do vesnice muž, který si tam nepřál zůstat. S
pomocí svého intelektu překonal všechny překážky a kletbu
zrušil.
Osvobodil sebe i ostatní, vydal se za svými sny a žil šťastně až
do smrti.
Fandom: Příběhy z Boosdorpje
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A tale of books and heroes
Blanca
DMD Bonus č. 7 pro 27. 4. 2017. Recyklace - Pohádka
Once upon a time, there was a special library.
It was filled with magic.
Every tome bore a gilded name and two dates on its spine.
Whenever an agent of light was lost, their ashes were
sprinkled over an empty tome.
There they transformed into words, to forever tell the story of
their life.
They were the stories of heroism and service that should not
be forgotten.
If you stood still among the shelves, you might hear the books
whisper encouragement to anyone, who is picking up the
banner of light.
One day a new book might carry your name...
Fandom: Missiles & Magic

79

Zvídavě praštěná, praštěně zvídavá...
mamut
DMD č. 27. pro 27. 4. 2017. Jen ať ti to nezůstane!
Slunečné odpoledne.
Poobědové posezení na dvorku.
Oči se vzpínají k obloze a sledují čáry od letadel. V té době
jich ještě nelétalo tolik.
„Tati?“
„No?“
„A dostane ryba vzteklinu?“
„Prosím tě, proč?“
„No, když ta vzteklá liška vypije vodu z potoka, tak tam
naslintá, ne?“
„Tss.“
„No ale, když tam ta liška slintá. Však jsi nám říkal, že si
máme dávat pozor, abychom něco takového nesnědli.“
„Vzteklina je nemoc teplokrevných zvířat.“
„Ahá. No a co takový žralok, když napadá lidi. Ten nemá
vzteklinu?“
„Božínku. Mám já to dceru! A já tiše doufal, že ti ty cáklé
otázky na vždy nezůstanou.“
Fandom: Ze života
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Zrada
Amy
DMD č. 28. pro 28. 4. 2017. Emoční kolika
Marianne Letticia Josephina Esmeralda Susanne byla
dokonale nešťastná.
Dramaticky ronila slzy, které stékaly do potoka u jejích nohou.
Projížděla si rukama dlouhé zlaté vlasy a nešťastně špulila
červené rty.
To všechno byla jeho vina! Jen on mohl za motýlky, kteří se jí
nyní třepetali v břiše (či o něco níž) a způsobovali nepříjemný
pocit.
Jak ji jen mohl podvést?
Marianne Letticia Josephina Esmeralda Susanne tragicky
vzlykla a vrhla se hlavou napřed do vody. Hladina se za ní
zavřela.
Když ji o týden později našli, už zdaleka nevypadala tak
krásně.
A její přítel si oddechl, že se té blbky konečně zbavil.
Fandom: Mary Sue (literární fenomén)
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Nevoďte koně příliš blízko, nebo...
ioannina
DMD č. 28. pro 28. 4. 2017. Emoční kolika
Písečná mandala skřípala.
Skřípala jako otočný kamenný pulpit, ze kterého vypadly
ložiskové kuličky. Jako dveře, pod nimiž se náhle zvedly
dlaždice. Jako rozlomený zub, do něhož zapadlo semínko fíku.
Skřípala v našem světě zrnky písku, která si přesýpala podle
momentální nenálady. Skřípala v Ohni kousky popela, ve
Vodě ledovými krystalky, ve Vzduchu hvízdotem skrz
neviděná stébla, v Zemi štěrkem odíraným o štěrk a v
Prázdnotě prostě jenom tak. Skřípala tak příšerně, že lezla na
nervy i příslovečně klidným gildovním koním.
Jeden z nich vyjádřil svůj názor zvednutým ocasem a
hromadou tekutého sajrajtu.
Písečná pak pár dní skřípala a strašlivě smrděla.
Fandom: Bjørkhallen
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ESO plné es
mila_jj
DMD č. 29. pro 29. 4. 2017. Eso
Nad pouští Atacama doznívá křik kondorů a káňat. Horko,
suché a pálivé jako vnitřek chlebové pece, pomíjí. Slunce se
sklání k obzoru a noční tvorové šustí kamínky.
Astronomové s pečlivostí vojáků před bitvou dokončují
přípravy. Obrovské vlečné stroje rozvážejí dalekohledy do
pozic. Teleskopy se rozevírají jako květy, nasávající poznání z
mezihvězdných prostor.
Slunce políbí obzor a obarví ho odstíny červené a zelené.
Petroglyfy na kamenech pohasnou a nebe zčerná. Z
nekonečného sametu vykukují první démanty hvězd.
Otevřená kopule tasí jako meč rytíře Jedi oranžový paprsek.
Opírá ho o noční oblohu. Adaptivní optika dalekohledu získala
svou hvězdu. Noc plná objevů začíná.
Fandom: Věda ve sto slovech
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Evropská jižní observatoř
Dangerous
DMD č. 29. pro 29. 4. 2017. Eso
Je suchá. Nehostinná. Vyprahlá. Některé části neviděly vodu
již stovky let.
Je bohatá. Má v sobě spoustu železné a měděné rudy.
Je nestálá. V noci chladná ledová královna, ve dne rozpálený
ďábel.
Je činorodá. Žije tu až jeden milion lidí.
Atacama. Chile.
Je vzdělaná.
Nejstarší La Silla. Mrká až patnácti zrcadly, v zákulisí číhá
nejlepší lovec exoplanet.
Nejsušší Paranal. Vzdychá jen kousek od moře. Společnost jí
dělá celý komplex dalekohledů.
Chajnantor. ALMA. Jako živitelka. Spojovatelka kontinentů.
Santiago. Mícha celého systému. Dostatečně blízko,
dostatečně daleko.
Garching. Německo. Na druhém konci světa. Mozek celého
systému. Ten, který může za „E“ v ESO.
Fandom: Originální, Věda ve sto slovech
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Proud času
mardom
DMD č. 30. pro 30. 4. 2017. Poslední klapka
Každý začátek má svůj konec. Ať už je to balíček bonbonu,
dětství, večírek, kniha nebo život. A pak se dívá na zažloutlé
fotky a říká si, vždyť to bylo nedávno. Jenže to nedávno už má
třicet let. Sem tam se objeví dávno zasunutá vzpomínka,
útržek rozhovoru, střípek situace, obraz sebe, jak se snažím
vyrobit píšťalku. Jak to, že si to nepamatuju. Pletení věnečku z
pampelišek. Šťastné chvíle dětství. Postupně doráží parte. Slzy
bolesti. Zlomky času se míchají v paměti. Ani poslední klapka
nám nevezme to, kým jsme byli pro ostatní. My všichni v
proudu času, byli jsme, jsme a budeme.
Fandom: Realita
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Fragment operety Oštěpař Vilém
vatoz
DMD Bonus č. 9 pro 30. 4. 2017.
(odrtrženo) ... oštěpem
ať se můžeš státi vítězem.
Házej házej synu vlasti,
na vítěze čekaj slasti.
Vilém: Překonám strach, hodím na cíl
Sbor: Házej házej synu vlasti,
Vilém: Abych metu v dáli trefil
Sbor: na vítěze čekaj slasti.
Oštěp: Už cítím, jak vzduch čeřím,
kdepak však skončím? Nevím.
Desátý metr: Proletěl si nade mnou
Dvacátý metr: Tudy taky; zvěsti jdou
Třicátý me
(další fragment prožraný moly)
Stý metr: Závěr zní zcela dojemně,
přistáls sedm osmin metru ode mne.
Oštěp: A na jaké straně?
Vilém: Co se teďka stane?
Rozhodčí: Halasu dost, halasu dost
musím změřit přesnou vzdálenost.
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(zbytek šály se nezachoval)
Fandom: Divadlo Járy Cimrmana
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Vl(kodla)čí máky
Remi
Autorův výběr 2017
Sedět na louce, dívat se na nebe... A v ruce držet vlčí mák.
Na chvíli zapomenout na všechno. Na chvíli nebýt prokletý...
Rudý květ - symbol krve. Trhaný za úplňku? O to líp. I tak v
něm viděl naději.
Trpká, jemně nahořklá chuť - jako život sám. Z očí do očí,
nesnažil se nic předstírat...
Mák vlčí - v řeči květin značí útěchu a skrytou lásku. Docela
výstižné, není to tak?
Dva korunní lístky - nedílná součást vlkodlačího lektvaru. A
přece z něj vždycky vyzařoval klid.
Přes to všechno (a nebo snad právě proto?) byl vlčí mák
jakousi jeho součástí. Nejen té vlčí stránky.
Fandom: Harry Potter, Autorův výběr 2017
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Na celý život
KattyV
Autorův výběr 2017
Hermiona usnula. Ani s pomocí kouzel není porod snadný.
Severus se s rozpaky dívá na uzlíček ležící vedle ní. Mračí se.
Nepodstrčili jim místo jejich dítěte malého trolla? Na hlavě
pár řídkých tmavých vlasů, lebka nakřivo, obličej celý flekatý.
A je to holka! Byl si jistý, že bude mít syna.
Holka. Navíc, teď to konečně může přiznat, ošklivá. Nemyslel
si o svém vzhledu nic zvláštního, ale když Pomona prohlásila
– celý tatínek – šel se vyděšeně podívat do zrcadla.
Miminko najednou otevře oči a zírá nahoru. Byl by přísahal,
že ho vidí. Opatrně se prstem dotkne tvářičky.
Severus Snape se právě zamiloval.
Fandom: Harry Potter
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