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Verše 
 

Blanca + Esclarte + Martian + Tora + Zuzka 
Téma téma témátko! 

Dostanem ho zakrátko?  

Strach mne hryže jak pes kost 

- do půlnoci času dost!  

Teď tu sedím nehnutě, 

brzo půjdu na kutě.  

Téma spát Ti nedá 

běda, běda, běda…  

Zvolna se mi víčka klíží, 

ku tématu duše vzhlíží. 

KaTužko či Nifredil, 

jaký bude další díl?  

Kde kdo se tu diví: 

Téma nám tu chybí!  

Voláme a naříkáme - 

kde tě, téma, kde tě máme?  

Je to sladké čekání, 

téma už k ním uhání.  

Účastníci malí, 

ti by rádi brali, 

už témátko na drabblátko, 

kdyby holky daly. 
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ef77 + Esclarte + Scully + strigga + Tora 
téma, réma, tréma, bohéma, poéma, už mě z toho klepne, existuje vůbec ještě něco na –

éma?  

schéma :D už bude téma?  

Anatéma, triréma. Kde je téma?  

Zeptej se Béma.  

A bude scéna!  

Až přijde Véna.  

S chryzantémou.  

Než mu ji vemou… 
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Esclarte + Lee 
V úzkosti i naději 

chceme téma raději! 

V odlesku těch strašných chvil, 

kdy bez tématu pryč je cíl. 

Noc se kvapem blíží, 

úzkost srdce tíží. 

Tlukot srdce čas odbíjí, 

to čekání nás zabíjí! 
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Esclarte + Nifredil + Saphira + Tora  
Bylo tady módní peklo, 

téma se ho asi leklo.  

Úpíme tu společně 

jak je vidno, zbytečně :-)  

Pojďme úpět spolu hlasitě a vytrvale dál, 

to by bylo kdyby téma dneska nikdo nedodal.  

Básnili jste úpěnlivě, 

vůbec málo, spíše hodně, 

a že mé srdce není led, 

vložila jsem téma hned! 
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Esclarte + Rya + Terda 
Téma, téma, témátko, 

budem ho mít zakrátko?  

Jinak usne štěňátko! 

Kdyby bylo téma, tam kde teď není, 

byli bychom my tu celí blažení 

Ále že za vodou, 

zá vodičkou studenou, 

nemám já v tom žití 

radost jedinou! 
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Esclarte + Rya + Tess 
Teskně hučí jak ta řeka 

teskně hučí do noci, 

kdo na téma marně čeká, 

tomu není pomoci, 

kdo na téma marně čeká, 

tomu není pomoci  

Proč ty sovy tolik houkají, húúúúúúúú, a húúúúúúú, a húúúúúúúúúú 

protože na téma čekají, húúúúúúúúú, a húúúúúúúúú, a húúúúúúúúú' 

Kéž by bylo mezi nááááma 

vzdálené je za horáááááma.  

Kdoooo máááá téma dooooma 

kdo má téma doooooma-aaaa 

aaaani neví co má 

aaaani neví cooooo mááááá. 
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Esclarte + strigga  
Brzy po setmění 
dojde na úpění, 
neboť téma není, 
ach ne, téma není, 
žádné potěšení. 
Dál tady lkáme 
téma nemáme, 
ne, stále nemáme, 
jen bonus podivný - 
výsledek prachbídný.  

Siroty zchřadlé bez tématu, 
nemáme hlavu ani patu, 
však mozky naše stále ještě žijí, 
a všechna udělátka klátících se zmijí, 
kristovanoho, to znělo tak strašně, 
odpusťte, prosím, prosím vás snažně! 
Jak mrkev v zimě sama tu stojím! 
Ach, téma, tak sladce tě očekává můj kouzelný zpěv!  

Mozek už odešel, chce se mi spát, 
asi mi nezbývá než už to vzdát. 
Beztoho veškerá fantaze 
už ve mně asi jenom hnije. 
Bez tématu, bez radosti, 
jak se držet při bdělosti? 
Útěchy tu pro mě není, 
jenom slastné zapomnění.  

Nevzdávej naději, umře až ráno! 
Navlékni tepláky, proběhni bránou! 
Čeká tě totální anarchie, 
tam, kde voní vypraná kočka.  

A první úroda bude čočka. 
Jenomže s tématy to bude práce, 
pomohla by snad jen reinkarnace. 
A to je na vlastní nebezpečí 
člověk už z toho opravdu brečí.  

Neplačte, matičko, nějak to vyjde, 
včerejšek stejně až po zítřku přijde, 
štěstí přeje připraveným, právo bdělým zase, 
já už na to sotva vidím, únava jak.. čuník.  
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*v reakci na Bonus: Pravda je rodu ženského protože je spíše krásná než praktická*  

To se nám fejeton hezky reinkarnoval. 

Teď ještě jestli v něj muzikál věří! 

(Kácí se téma, tož lítá peří!)  

Muzikál jenom oči valí, 

tiše si šeptá: chudáci malí.  
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Hlášky, výkřiky, hesla 
 

Kolektiv autorů 
Všimli jste si, kolik se letos urodilo témat? 

No! Strašně, na obrazovkách to vypadá úplně jako kachní hnízda!  

 

Měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl 

bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych 

složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit 

pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit 

pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit 

pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit 

pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit 

pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit pohovku, F5, měl bych složit 

pohovku, F5, … 

 

Není ještě brzo úpět, že chci téma? Není, že ne? Kdo bude úpět se mnou? ;) (první nalezená 

zmínka o úpění, 5. 4. 2015, 18:33) 

 

Nechceme už téma? Co? Pojďte úpět, ať je sranda! :-) (první úpění, 9. 4. 2015, 20:40) 

Úúúúúúú...  

Húúúúúúúúúúú. 

Uííííííííííí.  

Íííííííííááááááááá!  

Úúúúú  

AAAAAAAAAAAaaaaauuuuuuúúúúúúúúúúúúú! 

Tééééééééééůůůůůůůůůůaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaa! 

Sem! Prosím!  

Není nad to si pořádně zaúpět, takhle večer. Oíííúúúúúúúááááááááéééééé!  

Já taky úpím, potřebuju probudit mozkovnu, chudák usíná. Úpy úp! 

Úp, úp! Už? Ještě ne? :O  

Úp úp, ještě ne. 

Úp úp, pořád ne.  

Úřad práce Úřad práce, furt nic. 

 

*pod tématem ‚Neznámé hranice‘* 

Tak kdy už překročíme tu neznámou hranici dalšího tématu? 

Dávám tomu tak hodinu, maximálně dvě!  

...řekla kněžna Libuše, když uzřela v dáli téma, jehož sláva hvězd se dotýká!  

Tak hlavně aby oplývalo strdím! 

 

Literární závislost není hřích! 
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Kdysi, není to tak dávno, bylo Sovátko ještě malé sovátečko, kulička nadýchaného peří, do 

dlaně se vešlo. Maminka ho všemu naučila: čistit si peříčka, neslyšně létat večerem, 

sledovat šustění v trávě. Sovátko bylo šikovné, což o to, ale když došlo na houkání, začaly 

potíže. 

„Húúúú,“ předvedla maminka. 

„Úúúúú,“ pokoušelo se Sovátko. 

„Sovátko, to není žádné houkání,“ řekla maminka přísně. 

„Úúúú, a co to je?“ ptalo se Sovátko zvědavě. 

„Úpění.“ 

„A úpět se nesmí?“ 

„Smí. Ale musí k tomu být dobrý důvod." 

Sovátko se houkat naučilo. Později povyrostlo a pochopilo, že důvod k úpění je jen jeden. 

Když není téma...  

 

Príspevok (↑) má iba 99 slov. 

Jak asi dělají francouzské sovy, když ve francouzštině se h nevyslovuje? 

Imrvére úpí! :-D 

 

*v reakci na téma* 

Mám já tam vůbec zlo?  

...a mám já tam vůbec anarchii?  

A mám já tam vůbec tepláky a leginy?  

 

Soudruhu, nezlob se (podtitul "společenská hra Ivana Mládka") (v dlouhé debatě u tématu 

„Zpět na start bez čtyř tisíc“) 

 

Požaduji okamžité prozrazení na čem slečny zadavatelky jedou, kolik to stojí a kde se to dá 

sehnat. Páč to musí být hustej matroš 

Zadavatelské tajemství. Jak si myslíš, že to celý ten měsíc zvládáme? Ono se to někde musí 

projevit ;) 

 

*Blueberry Lady si stěžuje na téma*  

A o čtvrt hodiny později má perfektní drabble! Až tě příště potkám v Bille, tak tě zbiju!  

 

Běžel kolem mě nápad a zakopl.  

 

*u tématu Sladká očekávání* 

Harry dej si čokoládu dejsiščokoláduuuuuuu!   

A neotrávil jste ji, pane profesore?  

Já? No Harry! To ses mě tedy dotkl! 
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*v reakci na téma*  

Sožeto? O_o 

To je československy? 

Ignát Herrmann approved! :D 

DMD perfektně ukazuje, že spisovatelé jsou ve skutečnosti jenom banda hysterek, které 

rozhodí kde co. :D 

*už se jenom hystericky směje* (v mnoha obměnách) 

Hlavně nesmíme propadat panice. *propadá panice* 

Ungala bungala téma sem? 

 

Kdypak se nám urodí téma? 

Já asi odpadnu dříve, než padne. 

 

Téma maté mě mate tma mě metá tam, tam! Tam-Tam ééééééé! 

Téma tam? Né téma? Némtém.  

Nemá téma, nemá. Nem tudom.  

Téma émat maté atém téma...  

Téma není nenitéma meninéta teniméma nitémina métinéta...  

Ema má téma. Téma mate Emu. Ema mate téma. Ema mele téma, ó Ema se má! Ema má 

emo téma. Ema má emu téma. Ema má emu. Emu má Emu. Máma mete téma, máma mete 

Emu, máma mete emu, Ema mává, emu mává, pá pá!  

 

Panstvo, budeme úpět? 
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2016 
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Verše 
 

Bilkis + Esclarte 
Kví, kví, kví, kví k výčepu najdu cestu třeba poslepu, 

kví, kví, kví, kví, kví, kví, kví, k výčepu najdu cestu třeba poslepu! 

Kvíkví kví kví kví kví kví kví k hospodě u bídáka já najdu cestu hned... 
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Esclarte 
Téma není, neníííííí, 

zbývá jen kvííílenííííííí. 

 

Tma už na nás zuby cení, 

ale téma stále není. 

I to oko vidoucí 

marně zírá do noci. 

 

Úpíme úpíme hore po dědině.... 
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Esclarte + Gwen 
A proč ta drabblistka tolik kvíkala? A kví a kví a kví...  

a kvílí celý okolíííííííí....  

 

Bez úpění téma není, 

každé úpění se cení! 

Úpěme bez přemýšlení, 

úpěním se všechno změní! 

Když se sejdou komentáře, 

rozzáří se naše tváře. 

Téma sem a vřelé díky ¨ 

za psaní i komentíky! 

Neodpovědět mi nedá. 

Leč teď verš se těžko hledá. 

V mysli jen pár slov spolu víří, 

jak to křehké jarní chmýří: 

"Nové téma, dáš ho dáš?" 

Tak říkám jen krátce: 

"Kač!" 

S optimismem do finále! 

Ať nemáme cíle malé! 

tak jen pišme o překot, 

bude za to další bod. 

A pak přijde květen milý, 

řekne, co se komu líbí. 

V červnu piknik bude zase, 

všechno dočtem v klidném čase. 

Je to trochu kostrbatý, 

F5 mi moji tvorbu hatí. 

Teď jen ať to nové téma 

není "On je tvoje žena!" 
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Esclarte + Terda + Tora 
Slezli jsme se všichni sem, 

téma, téma z láhve ven! 

Kdepak. Seděj na něm všichni džinové světa. 

není téma, není 

to je ale nadělení... 

Úpíme tu k uzoufání. 

Bez tématu – jaké spaní? 
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galahad 
Oči sa zatvárajú, 

na strechách je inovať. 

Bleskobrk tají. 

  



20 
 

Gwen 
Raz... dva... 

A raz... dva... tři... 

Vřískající nazgúl, létá tam a zpět, 

chce mít nový téma, nový krásný svět. 

Doktor z budky vypad', díval se moc ven, 

téma kde se skrývá, téma, slova, sen. 

Enterpise zase Borgy zajímá, 

témata z nich páčí, za Sedmou prodává. 

Císař sedí doma, sám a za pecí. 

Témata mu shání učeň chrčící...  
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Keneu 
Kdepak je moje téma? 

Je tohle moje téma? 

Dělá na mě bim-bam. 

To není moje téma. 
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Hlášky, výkřiky, hesla 
 

Kolektiv autorů 
Autor, který nechá Voldyho mávat nohou od židle se přeci nevzdá bez boje! 

 

Kdo nekvílí s námi, kvílí proti nám! — Kvílím s vámi. Kvíl, kvíl… 

 

Slezte z toho lustru, Saurone, vidím vás! 

 

Není to pocestný? — Je to pocestný! — Sakra! 

 

Ale no tak! Po takové době sem moje bystré oko nehlédlo, a co to tu vidí! Není to téma? Není! 

 

Já bych raději stopy měkkýšů... — To dáš. "Hele, koukej, tady šel korýš!" "Ti někdo vypíchl 
vidoucí voko, máku? To je přesně jasnej votisk korýše!" 

 

Nechám to odstát, uležet, a pak to zkusím nějak zabalit. 

příště zkusím navrhnout téma: "keroloxový turbočerpadlový raketový motor s otevřeným 
cyklem" 

 

UŽ NECHCI MYSLET NA KORÝŠE! Připadám si jak blázen, když si už půl dne opakuju 
"langusta, langusta, doprkýnka, perloočko, svijonožka"... — Doprkýnka? O tomhle korýši jsem 
ještě neslyšela, jak vypadá? — Doprkýnek obecný. Vyskytuje se v domácnostech, kde často 
praskají krájecí prkýnka  

 

My v tom máme praxi, tři sta let jsme úpěli. — A teď třetím rokem úpíme taky, aspoň někteří 
— To už není ani na úpění, to je tak na mlácení hlavou o zeď. 

 

Ale přiznávám, že když jsme byly s Nif na obědě po prvním týdnu DMD, tak jsem ji ponoukala, 
ať dávají témata později, že účastníci ani úpět nestíhají a určitě jim to hrozně chybí 

 

Zab to všechno, téma si žádá obětí! 

 

Ježkovy voči, že já vytáhnu tu historku o dědovi, potkanovi a flašce rumu... 

 

Taky mám ráda tyhlety DMD lidové tradice... :-D 

(možná jsou to jediné lidové tradice, které mám ráda) 

 

Fatamorgána! -Témamorgána! 
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Vlahý dubnový večer. Z bytu září několik monitorů. Faob kouří 73. cigaretu. 

Už je téma? Ještě není téma? Podívej se, jestli už je téma!! 

TÉMA! Slyšeli jste, jaký je nový téma??? Co na TOHLE napíšu??? 

No to je strašný. Ty už něco píšeš??!! Ty už jsi něco vymyslela??!! 

Nestíhám v týhle rodině, furt mě tu všichni mučí! 

„Nad propastí?“ Co vymyslím??? 

Nepiš! Co píšeš?!! Ty už píšeš drabble?!! Ty už máš NAPSANÝ drabble?!! 

Nekomentuj pořád, ty mě tak znervózňuješ, to je příšerný!! 

Proč tak rychle cvakáš do klávesnice??!! 

Nechtěla si jít mýt nádobí??! 

 

Ano, úpění je to, čo potrebujeme, nové téma je to, čo chceme. 

A bolehlav pri vymýšľaní je to, čo si zaslúžime! 

 

Že já úpěla! To mám za to! — Jo, už nikdy nebudu úpět! 
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Spolek anonymních drabblistů 
 

Ahoj, jsem Carmen. Předevčírem byl dobrý den, ani jsem nekontrolovala, zda přibylo téma. 

Ony ho tam holky daly teda brzo. Včerejšek byl horší. Stránku jsem znovunačetla 

183× a při psaní eseje do školy jsem se přistihla, že se snažím, aby byl každý odstavec 

stoslovný... 

 

Ahoj, jsem Rya a jsem DMD závislák… Dnešek byl naprostým selháním. Naplánovala jsem 
si spoustu věcí, ale prakticky neustále jsem odbíhala k počítači. kromě té hodinky, co jsem 
si zdřímla, abych nemusela jít spát, až se konečně bude něco dít... 

 

Ahoj, Ryo! Taky se ti během té hodinky zdálo o tématu? 

...pak jsem začala počítat i závorky u smajlíka. Znervózňovalo mě, že neodpovídají dostatečně 
tvaru kachního zobáku. Ze zoufalství jsem se šla projít k blízké řece. Byla jsem nadšená 
z nových kachniček a chtěla jsem si je donést domů. Nepovedlo se. Sebrala jsem pár vajec 
a chystám se kachny na příští rok svépomocí vypěstovat... 

 

(A do té doby jim stihnu ušít opasky na zbraně.) 

 

Můžu se přidat do klubu, když na drabblata čučím i při kydání? 

 

Ahoj, Terdo! Sušenky si zatím nosíme vlastní, ale třeba na pikniku... Povídej! 

 

Ahoj, 

já jsem Terda. Dneska to bylo docela dobrý. Četla jsem si drabblátka jenom ve vlaku a doma 
jsem aktualizovala stránku jenom každých pět minut. V pátek to bylo horší. To jsem si musela 
alespoň zkontrolovat komentíky a kačenky i cestou od výběhu k seníku a při kydání přístřešku. 
Jsem velká ostuda. 

P. S.: Jestli půjdu na piknik tak nějaký sušenky donesu! 

 

Děkujeme, Terdo! A těšíme se na sušenky! 

 

Ahoj vespolek, jsem Eillen a dneska jsem se rozhodla přes den nekontrolovat téma. Dopoledne 
jsem sice párkrát neodolala, ale odpoledne jsem se snažila. I domácnosti jsem se věnovala. 
Jenže pak jsem dostala absťák. Seděla jsem na gauči, kývala se dopředu a dozadu a tiskla 
pěsti, abych nesahala na mobil, tablet nebo počítač. Až mě polovičák vytáhl na procházku. 
Tam se mi udělalo sice lépe, ale hned jak jsme přišli domů, odběhla jsem k počítači. 
Od té chvíle jsem se odtrhla jen na nezbytně nutnou dobu, abych si dala rychlou sprchu. 

 

Děkujeme, Eillen! 

 

Volám sa galahad a dnes som zvládol nekontrolovať komentíky a kačičky celé 4 hodiny, ale len 
kvôli tomu, že vo vlaku a buse nebol internet. 

Závidel som komentíky a kachničky iným autorom. 

A to nechcete vedieť čo sa bude diať zajtra v práci. Hlavne šéf nech to nevie. 
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Ahoj, 

jsem neviathiel. Dnes jsem během pití ranního kafe refreshla stránku jen pětkrát. Pak jsem 
odjela na týdenní nákup a během pobíhání po obchodě vymyslela pouze jedno drabble 
na dnešní ještě neznámé téma a další dvě pro moji druhou identitu. Napsala jsem jen jedno. 
Mám dojem, že jsem nekontrolovala komentíky na mobilu, protože jsem nemohla v obchodě 
chytit signál a pak jsem měla obě ruce plné tašek. 

Po návratu domů jsem zvládla uvařit s notebookem vedle plotny. Převařila jsem těstoviny jen 
trochu. Nakrmila jsem komentíky dříve, než na mě začali významně koukat z misky. 

Během čekání na další téma jsem vypila pouze necelé tři deci vína, které jsem načala kvůli 
vaření. 

Ale už jsem dlouho nepřepočítávala kachničky. 


