
Úpěvník 
DMD 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavily Remi & Apatyka 



Písně a písničky 

  



 

Eillen + Blanca 

Psát pozadu 

Vymyslel jsem spoustu nápadů. 

Haúúú 

Co podporují dobrou náladu. 

Haúúú 

Dostat téma co je na ránu, 

sjet od konce drabblů škálu, 

do půlnoci lovit z nápadů. 

Haúúú 

Má drahá úpěj víc, 

má drahá úpěj víc, 

má drahá úpěj si o téma, 

háááááááúúúúúúúúúú 

I nejhorší z těch divnejch nápadů, 

haúúúúúúúúúúúúú 

By mi teďka zvednul náladu. 

hááááúúúúúúúú 

Jen kdyby to téma bylo, 

kdyby se nám objevilo, 

budeme psát třeba pozadu... 

 

*následuje asi 50 pozadu psaných komentářů* 

  



Esclarte + Terda + Tess + Tora 

Lepší do Úpy než třeba do žumpy 

Úpy. Úpy. Úpy? 

Spadneme do Úpy? 

A svou rodnou vísku 

nespatříme více, dudlajdá. 

Horolezci, horolezkyně horolezčatááá, 

nelzete do Úpy, co je hodně studená... 

Spadnete do vódy 

a své drahé bódy 

nezískáte více 

pisaj pisajdááááá.... 

Spadnete na hrááábě 

a svý drahý dráááble 

nesložíte víckrát dudlajdááá 

Proč bychom se báli, 

stoslovky nepsáli 

škrabaj škrabajdá. 

Do prvního máje 

psaní příjemné je 

škrabaj škrabajdááááá. 

 

*název ukraden takto úpící Bilkis* 

  



Tess + Eillen + Esclarte 

Nia Kára 

Temně úpí 

 Nia Kára 

 Temně úpí 

 do noci 

 

Komu drabble 

 v srdci hárá 

 tomu není pomoci (úp, úp). 

Na břehu Nia Káry 

 upí chudák malý. 

 Na své první drabble vzpomíná 

 

Jak vymýšlel ho honem, 

 ve sprše se šamponem, 

 než mu půlnoc spadla do klína... 

Shora do propasti řítí se slov proud, 

 na něm vidím nápad skvělý plout. 

Škoda, že ten přelud krásný 

 nejde v textík zahrnout. 

 

Temně úpí Nia Kára, 

 temně úpí do noci, 

 komu téma v myslí hárá, 

 tomu není pomoci. 

  



Esclarte  + Tora 

Drabblátko náramné 

Já mám témátko náram náram náram, 

témátko náram náramné!  

k tomu kůňátko čilé zdravé hezké 

a drabblátko náram náramné 

 

Sedmá osmina 

už se šeří už se šeří 

sedm osmin na večeři 

pizzu se sýrem pojídá 

a my tady a my tady 

už padáme skoro hlady 

co Nif dneska drabblit dá? 

Naše mozky chtějí tvořit, 

s novým tématem se mořit, 

už tu potmě neživořit. 

V říši nápadů se nořit! 

Duben ke konci nám pádí 

nedejme, se kamarádi 

drabble sem, drabble tam 

já si ráda přemítám 

(Jen ten můj by rád 

šel okamžitě spát!) 

 

*poslední závorkové dvojverší náleží Rye* 

  



Esclarte + galahad + Gwen 

Po dědině 

Úpíme úpíméééé hore po dedinééééé... 

Dedinečkúúú zúfalé úpenie sa nesiéééé 

Do toho se mísí vytí vlků v leséééééééééé... 

Z těch příšerných zvuků všechno se to třeseeeee... 

  



Gwen + Tess 

Drabblení je lék 

Když máš srdce zjihlé, 

 Smutek, trápení 

 Nevstávej ze židle 

 Jen zkus tvoření 

 Napiš třeba drabble 

 Pak ho zveřejni. 

 Zmizí všechny trable 

Žal se usměrní 

Žal se uuuusměrní. 

Drabblení, drabblení, všechny strasti vymění 

 Drabblení, drabblení je lék 

Té-mátko najdu tě! 

Tvá-říš se nadutě! 

Ste-jně však sejmu tě! 

Do drabble dááám! 

  



galahad + Tora + Gwen + Esclarte 

Úpivá 

úúúúúúúúúúppúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúppúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúppúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúúúppúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúppúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúppúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

A proč ta bytost tolik úpěla 

 A úp a úp a úp... 

Protože úp a úp a úp, psavci v temnotě úpí. 

A úp a úp a úp, žádosti se tu kupí... 

na monitor tupě čuměla 

úp a úp a úp  

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúppppppppppppppppppppp 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp  



 

Esclarte 

Sosácká brána 

Když jsem já šel tou sosáckou branou 

potkala mě dvě témata stranou. 

Zavolala - jsme tady, 

jaképak máš nápady? 

Proč, témátka, proč na mě voláte, 

proč mě přemýšleti nenecháte? 

Vám se nsemím věnovat, 

dnešní ještě musím psát. 

 

Úpění 

Úpění, úpění, 

 k ničemu nám není, 

 nikdo ho neocení... 

  



Kumiko 

Zaúpěj! 

Jestli téma čekáš a víš to, zaúpěj, (úpy, úp) 

jestli téma čekáš a víš to, zaúpěj, (úpy, úp) 

jestli téma čekáš a víš to se mnou, zaúpěj nám ještě jednou, 

jestli téma čekáš a víš to, zaúpěj! (úpy, úpy, 

úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúPPPPPPPPPPPPPPPP!) 

  



Tess 

Úpičky 

Úpičky, úpičky, kdopak vám dal hlas? 

Voldemort maličký, nebo Potter zas? 

Úpičky, úpičky, co to zvoní v nich? 

Pomfreyové přesličky, zoufalství a kých. 

 

Úpíme 

Úpíme úpíme, hore po dědině 

nejednej maměnce děěěěti vyděsíííme! 

Úp, úp. 

 

Úpěnacionála 

Již vzhůry, Úpi této země, 

již vzhůru všichni jež hlad (po tématu) zhněd (do hněda). 

Teď duní právo (na drabble) v jícnu téééémně (úp, úp) 

a výbuch zahřmí naposled (to snad ne). 

Oood miiiinulosti spějme zpátky (taky se vám to vždycky zdálo jako děsná blbina? 

Jako jak se dá spět zpátky vod minulosti, žejo?) 

Otroci vzhůru k cílům svým (třeba mě furt zotročuje ta klávesnice a drabblata, sakra) 

Již chví se světa základ vraaaatký (to je taky divný, sem myslela, že Země je kulatá, 

ne pyramida na špičce) 

my ničím nejsme, buďme vším! (a čím jako máme těm vším bejt? A oceněj to vši 

vůbec? To je jedno.) 

Refrén: 

Poslední úpa vzplála, dejme seeee na pochod, 

Úpěnacionála je zítřka drabblí zrod!  

 



Dělnící, též drabblící braaaatři 

jsme velkou stranou dělnickou (a rolnickou a pracující, ale přec inteligentní!) 

Všem lidem země jenom patří (a co tučňáci, delfíni a stromové kočky?) 

a zahaleči ať již jdou (kam? a zahaleči nejsou lidi?) 

Dooost naaaapásla se naší muuuuky (úúúp, úp!) 

vran, supů heeejna drabblící 

den přííííští rozptýlí jich shluuuky (tak hejna nebo shluk?) 

věcně vzplá (takže doteďka jen doutnalo?) slunce zááářící! (úpy, úp, ouvej, bude 

ochranný faktor 50 stačit?)  

Poslední úpa vzplála, dejme seeee na pochod, 

Úpěnacionála je zítřka drabblí zrod! 

 

Drabblím 

Drabblím rád a je to na mně doufám znát 

 Drabblím rád, že chtěl bych trochu štěstí dát 

Častokrát, když celý kraj šel klidně spát 

 Sedím, vyju, to dnešní téma nejde dát. 

Úpění 

 Krásně zní 

 Nové téma pořád tu není 

 Ctrl+R a úpím co jen dá můj hlas 

 Takhle úpí po pravdě každý jeden z nás. 

 

Červená se line Úpa 

Červená se, line Úpa, 

červenáááá se, line Úúúúúpa, 

tééééémaaaaaa, téééémaaaaa, 



nebuď KaTužko tak skúpá. 

 

*(v druhé sloce nahradíme KaTužku Nifredil) 

(zpívá se v kánonu)* 

  



Blanca 

Téééma 

Když kouknu na internet, 

na stranku sosaci.net, 

tak vidím... 

...nové téééma! 

Čekám na něj každý den 

a toužím psáti už jen, 

tohle téééma... 

Potřebuju nové téma mít, 

spát v pokoji abych mohla jít 

a pátrat ve svých snech 

po nápadech!  



Lee 

Známá firma 

Známá firma - drabble, 

z něhož mi hrable, 

vlastní nás. 

Psaní všeho druhu 

to jde mu k duhu 

zas a zas. 

Na nervy nám brnká, 

zpívá ze všech sil, 

tak pojď, půjdem s ním 

a všechno zvládnem snáze, 

když nás bude víc, 

stále víc a víc, 

no, tak dej si říct, 

spousta nápadů, 

parta kamarádů.  

S digitální výbavou 

putujem za zábavou, 

dej se k nám, 

pojď v dubnu psát... 

Drabble otvírá ten svůj chřtán! 

Chceme téma! 

 

  



Tora 

Jau, jau, jupýýý 

singi jau jau jupýýý pes má chlupýýý kočka ocas prase štětiny 

  



Zuzka 

Moje téma 

Jsi moje tééé-ema, moje tééé-ema, které já mám nadevše rád…



Eillen 

Už úpějí 

Už úpějí, už úpějí milí stoslůvkáři. 

 Měsíček z mraku vyhlíží, KaTužka téma namíří 

 a naposled, a naposled drabblista svou hlavu zved 

Už úpějí, už úpějí milí stoslůvkáři. 

 Do noci téma zaznělo, nápadu ven se nechtělo, 

 už doúpil, už doúpil, do peřin se složil  

 

*při opakování samozřejmě nesmíme zapomenout zaměnit KaTužka za Nifredil* 

 

Slzy tvý múzy 

Slzy tvý múzy šedivý stékají na polštář. 

Kdo tě zná, se vůbec nediví, že bledne její zář. 

Nečekej úsměv od múzy, který si všechno vzal 

Jen pro tvý drabble sepsaný, 

má duben ztrápený 

ty oči pláčou dál 

 

Téma, téma 

Téma, téma... 

 To slovo má slzu pod usmáním. 

 Téma, téma... 

 Zní ve mně vlídně a bez ustání.  

 

Když začnou všichni kolem psát klidně 



A závrať z dávných drabblů už je ta tam. 

 A mizí chuť i důvod spát poklidně, 

na všechno říkáš si, vždyť drabble už mám, 

 tohle téma já za sebou mám. 

 

Drabble mít 

Ty všechno zasklíš, víš co to dá práce, 

 když ta tvoje téma zpracovat mám! 

 Nervy ti praskly, teď se začneš kácet, 

 já tuhleto drabble na sto slvo znám, já znám. 

 Tady to mám. 

 

Ty se jen chválíš, nekometíš drabble, 

 tak se sotva můžeš drabblistou stát. 

 Něco se pálí, jo volaly támhle, 

 prej že máš tam zejtra se všemá psát, máš psát. 

 Se všemi psát. 

 

Téma pryč, to tě sžírá, 

 tak jen křič nahlas uáá, svý. 

 

Drabblení to je víra, 

že mě znaj, to tě zžírá, vím. 

 

Co teď já, s tímhle kouskem, 

 proč jen mám se stoslůvkářem žít. 

 

Chtělas dřív, míň než málo, 



 malej byt, moje drabble mít 

 Mít, mít, mít, mít, mít, mít, 

 mít, mít, mít, mít, mít, mít. 

  



 

Rya 

Skákalo téma 

Skákalo téma přes oves, 

 přes zelenou louku, 

 za ním běžel uživatel, 

 mobil na klobouku. 

 

Téma náš, co děláš, žes tak vzdálen stále, 

 nevím sám, řek bych vám, a skákalo dále! 

 

Sova 

Proč ta sova tolik úpěla, aúp, aúp, aúp. 

to proto že téma čekala, aúp, aúp, aúp! 

 

  



Básně a říkačky 
  



strigga + Esclarte + galahad + Kleio + neviathiel + Tora 

Jak bylo pohádko? 

Jak to bylo, pohádko? 

Zabloudilo témátko! 

Ztratilo se mezi poli. 

Úpím, úpím, mozek bolí. 

Ve vysokém obilí 

půlnoc bude za chvíli! 

Povězte mi, bílé ovsy, 

nešlo tudy téma do vsi? 

Úpím, úpím u pšenic, 

nevědí však také nic... 

Nešlo, nešlo, slečno. 

Už to bude všechno? 

Já to téma nenajdu! 

Kam jen zajít pro radu? Běž se zeptat ječmene, 

na téma si vzpomene. 

Pak tu bude zakrátko 

nové čerstvé témátko. 

Milé téma, je nám líto, 

zůstaneš nám navždy skryto! 

Už mi to tak připadá, 

je to ale záhada. 

Téma nám dnes není přáno, 

snad ho najdem aspoň ráno. 

Oči se mi klíží 

a půlnoc se blíží! 



Pověz, milé kuřátko, 

kde mám najít témátko? 

Kdoví, copak se mu stalo, 

něakm se nám zatoulalo.  



 

Terda +Esclarte 

Říční  

Úpa, Labe, Jizera 

Plaval kolem mizera 

Otava a Lužnice 

Vdávala se slepice 

Sázava a Cidlina, 

teče po ní mydlina. 

Vltava a Ohře, 

je nám tady dobře. 

Berounka a Metuje, 

hledám téma, kde tu je?  



 

Esclarte 

Skuhravá 

Téma není, téma není, 

to je teda ke zbláznění, 

skuhryskuhryskuhryskuhry.... 

Skuhráme tu spolu, 

spojený jsme v bolu, 

že téma nemáme, 

tak tady skuhráme. 

Oči už se klíží, 

snad se téma blíží? 

Vidět ho lze stěží, 

tma už kolem leží... 

 

Já chci téma! 

Však lépe v myslné naději sníti, 

před sebou čirou temnotu, 

než hrozné téma odhaliti, 

strašlivou poznati jistotu! 

 

  



Tora 

Revoluční 

Až přestanem skuhrat 

začne revoluce 

začnem totiž úpět 

chcem mít téma v ruce! 

 

  



Bilkis 

Témata 

Skuhrám já, ona, on a skuhráš ty, 

nad nepřítomnými tématy... 

Téma bude, drabble taky, 

jakýpak s tím sakypaky? 

 

  



Pohádka 

 
  



Kolektiv autorů DMD 2017 

O medvídku ÚPOVI 

Medvídek ÚP bydlel v malém domku na břehu řeky Úpy. A pořád hlasitě úpěl, takže v 

okolí se nikomu nechtělo moc bydlet s výjimkou několika divokých prasat, králíků a 

jednoho potměšilého zajíce, který chodil spásat zahrádku místního obecního kozla.  

Kozel strašně smrděl, což medvídkovi Úp ohromně vyhovovalo, protože když se 

někdy odvážila přijít kontrola, kterou neodradilo neustálé vytí a chroupání, tohle je 

vždycky porazilo. A tak nikdo neměl ponětí o jejich naprosto nelegální činnosti.  

Jednoho dne ovšem přišel na kontrolu jistý Kryštof Robin, ten se odradit nenechal, 

protože to by tak hrálo, aby se hygienik nechal odradit smradem, že? Tak šel a 

kontroloval a medvěd Úp s kozlem a kancem Štětináčem se rychle beze slov shodli, 

že mají jenom dvě možnosti: vykydat, nebo sežrat kontrolora.  

Zatímco Štětináč byl pro sežrání (takový guláš z kontrolora je prý delikatesa), 

medvěd Úp chtěl aspoň kus naložit do medu. Zvláštní je, že kozel ho v tom nadšeně 

podpořil. Zřejmě se mu nechtělo kydat hnůj. Štětináč jakožto zapřisáhlý odpůrce 

čehokoliv, obzvláště pak kontrolorů, zvolal: „Ha! Kryštofe Robine, osud tě nemine!“  

Protože on má perníček rád! Perníček je z medu! Jenomže tenhle byl...  z JEDU! A 

tak se ho chystal nabídnout Kryštofovi Robinovi. Netušil ovšem, že ten podobné 

nekalé praktiky dávno prokoukl. A řekl: „Já vám dám perníček! Tohle si vyžerete 

sami. Až do dna! Protože neprojevujete ani lítost, ani snahu po nápravě, budu nucen 

to tu podpálit. Ten perník zabavuji jako důkazní materiál. Ustupte do bezpečné 

vzdálenosti.“  

Než však stihl hrozbu splnit, Štětináč se mu zahryzl do lýtka. Úp a kozel se 

rozmysleli, jak se k této svévolné akci postaví, Kryštof Robin, ač sténající, vytáhl 

pistolku a byl by Štětináčovi prohnal hlavou kuli (nebo spíš kuličku), kdyby právě v 

ten okamžik Nifredil nebo KaTužka nezveřejnily nové téma.  

Všichni se vrhli ke svým zařízením. A pak to přišlo… 


