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Upozorňujeme vážené čtenáře, že neručíme za obsah sborníku. Neneseme 

odpovědnost za mravní šoky ani fyzické či psychické poruchy způsobené čtením 

tohoto Úpěvníku. Zároveň upozorňujeme na možný výskyt politické nekorektnosti. 

Děkujeme za pochopení 

Apatyka & Remi  



Písně a písničky 



Profesor 

Téma mé, já stůňu 

Téma mé, já stůňu, 

svoji zlost já jen hrál, 

kvůli tobě nevzdám se umu, 

vezmu tě do katedrál. 

Spánek budu mít bezesný, 

když nenavštívíš mě včas. 

Řekni téma mé, 

jaké tvé znění jest. 

Svoji múzu do služeb 

Tobě já dám. 

Téma mé, po tobě stůňu. 

 

  



Tess 

Pásli téma Valaši 

Pásli téma Valaši, 

při Betlémské salaši. 

Hajdum, hajdum, úpědum, hajdum, hajdum úpědum. 

Pánbůh se jim ukázal, 

téma vydat přikázal! 

Hajdum, hajdum, úpědum, hajdum, hajdum, úpědum. 

Téma rychle vydejte, 

na výmluvy nedbejte. 

Hajdum, hajdum, úpědum, hajdum, hajdum, úpědum. 

 

  



Esclarte 

Duben – měsíc náš 

Přes hloží a bodláčí 

naše noha dál kráčí, 

duben - měsíc náš. 

Zdaleka se bereme, 

všechno napsat svedeme, 

duben - měsíc náš. 

Téma nové hledáme, 

neb ho ještě nemáme, 

duben - měsíc náš.  

Téma, téma račte dát, 

ať můžem jít v klidu spát! 

Duben, měsíc náš… 

 

Volám v háje 

Volám v háje, v lesy, 

volám v háje, v lesy, 

moje téma, moje téééma, kde jsi? 

Moje témátko, kde jsi? 

 

Přijď, téma 

Přijď už k nám, téma,  

 slovy malebnými 

 budeme ti pět.  

 Přijď už k nám, téma,  

 vždyť do sta slov se 

 vejde celý svět. 

Přijď už k nám, téma,  

 ať zas krásné věci 

 můžeme tu psát. 

 Přijď už k nám, téma,  

 netrap nás tu přeci,  

 ať už jdeme spát.  

  



Blanca 

Čas témat 

Už se končí den, 

už je čas témat, 

hloub do příběhových tenat, 

když nám téma mozek rozsvěcí. 

Tak si dočti drabble, zavři stránku, 

Betsy už se chystá k spánku, 

devět koček vrní za pecí… 

Tak piš jen, ať v našich snech 

slova kvetou, tají dech, 

KaTužka nám spěchá téma dát; 

než půlnoc prostře sítě, 

snad múza políbí tě, 

vždyť i čtenáři musí spát. 

  



Eillen 

Úpěj víc  

Když nemůžeš úpěj víc 

úpěj prostě z plných plic 

proč nové téma neexistuje 

proč téma - neexistuje 

Když nemůžeš, úpěj víc, 

úpěj prostě z plných plic 

že drabble dáš, na to máš 

že drabble dáš 

 

Úpídci  

Rázní a smělí a s ostrými pery, 

chtějí se dělit o stoslůvky své. 

Hlubokým netem se jejich brk nese, 

nebojme se, že jsou nepsavové. 

Méďové, drabblí jako vždycky sborově, 

v příbězích, jež mají úroveň, 

Úpící méďové 

Kouzla a divy jdou dekádu s nimi, 

i tajemné téma, jež nedají si vzít. 

Jsou hrdí a vědí, že silou medvědí, 

se kdykoliv budou za téma své bít. 

Méďové, drabblí jako vždycky sborově, 

v příbězích, jež mají úroveň, 

Úpící méďové 

Úpící méďové! 

 

Staré téma 

Neopouštěj staré téma pro nové, 

i když nápad sepsán byl a vydán, 

bylo kdysi těžké, teď je hotové, 

do archivu bude drabble přidán. 

Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach, 

žádné téma netlačí tě v botě, 

zítra budeš bez nápadu, beze snah, 

zítra budeš úspěšný kůl v plotě. 

 

  



Remi 

 

Hledá se! 

Hledá se námět, mladé téma, 

kdekoli ono může být. 

Hledá se téma nebezpečné, 

v něm Sherlock Holmes a Billy the Kid. 

Hledá se téma, dobrá zpráva, 

může chtít víc, než moje práva. 

Stále čekám, marná sláva, 

budu úpět, kdy budeš chtít. 

Raději úpím, nežli čekám, 

Raději žádné, nežli vůně-vyprané-kočky, (ale to bych taky brala) 

tady je každá rada velmi drahá. 

Úp! 

  



Bilkis 

 

Drabblovaná 

Hráli jsme drabblovanou, vždyť to znáš, 

kamaráde, já jsem vyhrával. 

Pak přišlo úpění o téma, 

víš přece, jak ta hra končívá! 

Úp? 

 

 

  



Apatyka 

 

Na těch psacích lůkách 

Na těch psacích lůkách, 

našla jsem já téma, 

kdo mě ho napíše, 

kdo mě ho napíše, 

múza doma není! 

 

Když ho nenapíšu, 

dám ho Bleskobrku, 

drabblata budem psát, 

drabblata budem psát, 

do bílého rána! 

 

Juch!!! 

 

Potulnej autor 

Jsem potulnej autor, já se potloukám, 

a od drabblu k drabblu se najímat dám. 

V těch úpěvejch horách na konci štreky, 

já potkal jsem téma od Psavý řeky. 

 

  



Kumiko 

 

Témátko neení 

Když jsem koupat jít chtěla, 

témátko jsem neviděla, 

jenom nápadité úpění, 

že téma stále neení, že téma stále neení. 

 

  



Tora 

 

Úpíme 

Úpíme úpíme 

hore po dědině, 

že nové témátko 

úpem vybudíme. 

 

Chvátám, chvátám 

Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. 

už tam, už tam, už tam mělo být 

Ne, ne, ne, nesnídám, nesvačím, 

drabble napsat nestačím. 

Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.  

Bez dechu, ve spěchu, 

drabblím si to na mechu 

místo hledání tématu měl jsem odjet na chatu. 

Přátelé, chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. 

už tam, už tam dávno mělo být  

Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím, 

drabblit prostě nestačím. 

Promiňte, vážení, mám veliké zpoždění. 

Jsou dny 

Jsou dny, kdy úpííím o něco dřív 

dny plné spěchu, lidí a čar 

úpííím a úpííím, nevidím nic 

téma je v dálce, blízko je bar... 



Apatyka, Esclarte a Tora 

 

Úpoř 

Na Úpoř je cesta, 

jako žádná ze sta, 

roubená je drabblama 

na konci té cesty drabblité 

stojí téma jako hrad, 

(jako hrad) 

sosáci se tam sešli, 

kachněcí a úpící, 

začli sobě úpiti! 

Úúúúp! 

Na hradě Úpoři 

světla už nehoří, 

Bleskobrčky šly už dávno spát. 

Ty měly ve zvyku 

podle svého budíku 

do půlnoci téma ukázat. 

Od těch dob, co jsou tam Úpové 

nesmí téma z hradu pryč… 

ani na krok 

tam dole v podhradí 

s KaTužkou vyvádí, 

sebrala mu od DMD klíč! 

 

  



Apatyka a Rya 

 

Ktož sú sosáčí bojovníci 

Ktož sú sosáčí bojovníci 

a zákona jejich 

drabblíš od Bleskobrku pomoci 

a důfajtež v téma, 

že konečně ho napíšete! 

 

V žaláři, v žaláři, 

čte si téma v žaltáři. 

Až se mu únik zdaří, 

kéž vám jasně zazáří! 

 

  



Apatyka a Esclarte 

 

Téma šlo spát 

Téma šlo spát 

za úpění řad, 

na webu komenty klíčí 

už nedrabbli, sosáčku můj, 

zakachni se do rákosí! 

Úp! 

Úpíme tu do noci 

a není nám pomoci, 

bez tématu nejdem spát, 

ono se nám může smát. 

Posmívá se někde v koutku, 

my ho vyženem na vrbovém proutku, 

pak se smáti můžeme, 

neboť si ho zdrabblíme 

Třes se, milé téma, třes se, 

ať jsi třeba v černém lese, 

ať jsi někde v temné díře, 

kde to zapáchá po síře, 

ať sis třeba zvečera 

vlezlo na dno jezera, 

všude si tě vyčíháme, 

ať už z tebe něco máme! 

 

  



Básně a říkačky 
  



 

Rya 

Kaštan 

Rozkvetlý kaštan se v plné kráse skvěl, 

až jsem si z toho sedla na prdel. 

Můj zrak to právě omámený zřel 

až jsem si z toho sedla na prdel. 

Kolem však právě kolemjdoucí šel 

zakopl o mě, spadl na prdel, 

tu záchranář k nám spěchá, žel 

po květu uklouz, žuchnul na.... 

  



Esclarte, Chrudoš Brkoslav Štýřický a mila_jj 

 

Třesou se, třesou 

*v reakce na Remi – „ať se třesou i dveře“* 

Třesou se třesou, 

téma nám nesou... 

ahá, tak ještě ne… 

Úpy úpy doprovody, 

dejte téma malovaný! 

Nedáte-li malovaný, 

dejte aspoň bílý, 

však se vám v mozku 

vylíhne jiný. 

Ben, ben, téma ven 

a drablíčka do témíčka sem! 

Úpppp. 

 

  



Esclarte 

 

Úpějme 

Úpějmě tu vespolek, 

aby se nás každý lék. 

  



Keneu: 

 

Úpy 

Úpy úpy úpity 

já chci ještě drabbliti! 

  



Blanca 

Za hory za blata 

Za hory za blata, má drahá témata, kde se pasou? 

Bez múzy autorku, v pokoji, na dvorku, myšlenky pryč nesou! 

  



Bilkis 

 

Čekám na téma 

Čekám na téma, 

téma nepřichází, tak mám probléma… 

Úpím rád, a je to na mně doufám znát! Úp? 

  



Profesor: 

 

Úúúúpíííím 

Úúúúpíííím. 

Je pozdní večer, první duben 

Za okny vichřice fučí a sténá, 

Stromy lomí bezlistými větvemi 

A já tu sedím a tichounce 

Tichounce téma vyhlížím, 

Celý rok těšila jsem se, 

jak si znovu zaúpím! 

  



Apatyka 

 

Ó, Glorio! 

Ach, ty přenádherná, 

tys velebena všemi, 

ach, ty bohyně skvostná, 

svatá paní drahé témy! 

Nedopusť našim duším klid, 

dej nám téma, vznešená paní! 

Jen tak zítra můžem žít! 

To nelze bez drabblení! 

Ó veliká, dovol psát, 

psát k oslavě tvé krásy, 

nedopusť nad múzou lát, 

propusť inspirace hlasy! 

Paní! Smiluj se nad námi, 

tvými služebníky ubohými! 

Dej téma našim myslím! 

Dej drabble našim duším! 

Dej múzu naší inspiraci! 

Dej volno v naší práci! 

Ó paní! Dej nám téma! 

Dej ho v královská léna! 

Úp. 

 

Já mám úpičku 

Já mám úpičku, 

úpičku maličků 

Já mám úpičku 

ma-li-li-čkůůů! 

 

Já si úpím  

Já si úpím, 

já si drabblím, 

úpím každý den 

a téma je jen sen! 

 

  



Terda 

 

Otrava 

Velká Úpa. Malá Úpa. 

Radbuza a Otava. 

To je ale otrava. 

Úpy. Úpy. Téma není. 

Nemám na nic pomyšlení. 

 

  



Carmen 

 

Ema má téma  

Ema má téma. 

Ema nemá drabble. 

S drabbly jsou trable.  

Ema téma snědla. 

Ema nemá trable. 

Náhle Ema zbledla. 

Téma jí leží v žaludku. 

Dostává Ema na budku.  

Ema úpí. Úpy ÚP. 

Byla já jsem ale hňup. 

Andělíčku nápadíčku, 

chraň mi moji tabulčičku. 

Potřebuju bod.  

Glorie se smilovala, 

nápad Emě darovala. 

Vůkol klid a kachny všude, 

Brzy zase téma bude.  

 

*Eff: Drabble obsahuje pouze 60 slov. Doplň, prosím, a bude bodík :o))* 

  



neviathiel 

 

Klekání 

Klekání zvoní, 

téma tu není, 

K+N nemají čas, 

a my úpíme zas. 

 

  



Tora 

 

Témo témíčko 

Témo témo témíčko 

přibliž se nám maličko! 

 

  



Rozhovory 
  



Apatyka: Já si úpím,  

já si drabblím, 

úpím každý den 

a téma je jen sen! 

Blanca: Téma je Halucinace z Podvýživy. 

Apatyka: Jakáže haculinace? O_O 

Blanca: Z podvýživy. Když ti dojdou zemiaky. A ten poslední, co si schováváš na 

horší časy, ve skutečnosti není zemiak, ale kámen. 

Apatyka: A ták. To je ovšem prekérní situace. Co s šutrem? 

Blanca: No co… hlad, zima, halucinace z podvýživy… a pak ten Lotyš umře. 

Apatyka: A zas jsme bez tématu:( 

Esclarte: Téma je podvyživené. 

Apatyka: Tak já mu pošlu papu:) 

Esclarte: Téma, pocem! Dostaneš najíst! 

Apatyka: Piškótovej dort! 

  



 

 

Rya: A mně je to letos jedno! :-D Neúp, neúp, hele, téma, je mi to fuk, slyšíš? Jsi mi 

naprosto volné! A když se mi nebudeš líbit, nenapíšu na tebe drabble, hééé hééé! A 

když jo, tak možná taky ne! :-D 

Aveva: Nebuď na to téma zlá! :o) 

Rya: Když já chci ZLÉ téma! 

Esclarte: My tu máme ANTIÚPA! 

Tora: to je něco jako arcilotr? 

Esclarte: Mno… to by měla naše úpěcí sekta vyhodnotit, jaké k takovémuhle 

fenoménu zaujmout stanovisko. 

Eillen: Sama jsi ho zaujala. Jsem Úpěcí sekta :-) Mně se to označení líbí :) 

  



 

 

Remi: má DMD nějaké heslo? 

Tess: Gloria s námi a špatný pryč.  

Bodík je bodík.  

Kdo neúpí s námi, úpí proti nám.  

Drabble do každé rodiny…  

Esclarte: Úpějme vstříc světlým zítřkům!  

Profesor: Úpění vítězí!  

Tora: S úpěním na věčné časy a nikdy jinak!  

Esclarte: Téma bude! Soudruzi, téma bude! 

Medvěd Úp na Hrad!  

Profesor: Nesnaž se, odvaž se a úp!  

Ampér: S DMD navěky a nikdy jinak! 

Carmen: Úpím, poněvadž se mi strašlivě nechce nic na tohle téma psát :D 

  



Bilkis: Úpy Úp.  

Esclarte: Už úpějí.  

Terda: Úpa? Úhlava?  

Esclarte: Úslava?  

Terda: Radbuza?  

Esclarte: Vlčava?  

Rya: Kolčava?  

Terda: Hranostaj?  

Rya: Fretka?  

Esclarte: Nutrie. 

 

  



KaTužka: Však ještě není konec týdne. ;-)  

Eillen: Takhle to zní jak výhrůžka. :-) 

  



Průpovídky  
  



Kolektiv autorů DMD 2018 

Témátko chci za ženůůůů! 

Marečku, podejte mi téma! 

Diskuse o krisi S. 

Ono by pak taky mohlo přijít téma a ani by nebylo kdy úpět. 

Ještě neúpte, ještě chci napsat druhý vesmír! 


