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Verše 

 

Apatyka 
Úž úpějí, 

na wébu autoří, 

žé téma nemají. 
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Esclarte 
Na mou věru, 

v nočním šeru 

snad už každé téma beru. 

Bez tématu běda běda 

noc je tu a spát se nedá. 

 

Téma, přijď k nám, 

já povídám 

že ti za to sto slov do večera dám. 

Zatím tu lkám, 

přijď, téma, k nám, 

ať tu nejsem po celou noc sám. 
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Esclarte + Rya 
Úpím, úpím, nemám vůbec klid, úpím, 

úpím, já už ho chci mít 

nesnídám nesvačím jen na mobil přitlačím 

nevidím nevidím žádné téma nevidím 

a tak 

úpím úpím nemám vůbec klid 

úpím, úpím, já už ho chci mít 

Promińte, vážení (tududududu), 

to chce velké úpění. 
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Esclarte + Kleio + mila_jj + Rya + Tora 
ticho přímo úpící 

mává přitom čepicí 

vyplašilo slepici 

co byla v krabici 

pod čepicí křičící 

na paprice jemně vařící... 

a cibulce škvířící 

celým bytem vonící... 

a opilou mačkadlicí 

co působí motolici 

bolavou palici 

i těžkou opici 

... přiskočili knedlíci a drablista baštící. 

Lidé zlatí, mám z toho zdání, 

že nám ticho přejde do mlaskání. 
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Gwendolína 
Úpím, úpíš, úpíme, 

nevýslovně trpíme. 
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Keneu 
Úpělo drabble a do slov dáno, čtenáři po něm zůstali. 

A přicházeli teď i ráno a bonus svůj hledali. 
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Kleio 
Snad taky budou tu umět úpět 

A úpět o sto pět 

Jako my 

Za sto let 
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Neviathiel + Tora 
Antiúp, téma, táhni, máte někdo kvalitní absint? 

Pavouci ho vypili! A kde jsou ti pavouci? 

Snědl je periferní bicáček! 

A kde je ten periferní bicáček? 

Zalezl do vzdušného zámku. 

A ten vzdušný zámek, to mně jen starší ve věži. 

a kde je ten vzdušný zámek? 

Zakázali ho jako téma! 

A kdo ho zakázal? 

Sklepmistr. Zahořkl kvůli pelyňku. 
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Owlicious 
Every night I lie in bed, 

smartest words fly through my head, 

million drabbles keeping me awake. 

I dream of what the theme will be, 

depression or an ecstasy, 

A hundred words is all it's gonna take. 

Oh, a hundred words, for a story we will make! 
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Rya 
Úpění, úpění, 

postrádalo odění 

obléklo si ódu 

pak si dalo sódu 

do ní dávku whisky 

tak to dělá vždycky. 

*speciální verše u tématu ,Zmatek matek‘* 

He? A kde mám u Poseidona vzít na lodi matky? 

Na lodi jsou námořníci 

stateční a převelicí 

na souši zas jejich matky 

pijí rum a činí zmatky! 

 

Spi témátko, spi 

zavři oči svý 

neb lid nevděčný 

nyní úpící 

rázem změní se 

na zlořečící 

jakmile tě uvidí 

(že se trochu nestydí!) 
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Tora 
proč ta kachna tolik úpěla 

úp a úp a úp 

po tématu téměř šílela 

úp a úp a úp 

 

do pěti do pěti 

musíme u monitoru úpěti  
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Hlášky, hesla, výkřiky 

 

Kolektiv autorů 
Ha. Testovací téma. Tak ještě najít mozek. A inspiraci... 

 

Já jsem úpěla, ale mimo počítač. 

 

Počkat, ještě nemám vyvenčeno  

V tom případě nejspíš úpí tvůj pes, že se mu chce čůrat 

Můj pes je vyvenčen a stejně úpí. 

No tak v tom případě tvůj pes úpí po tématu. Pod jakou přezdívkou tady dotyčný pes 
píše? 

 

DMD mě naučilo, že čím hezčí téma, tím hůře se píše. 

 

Hlavně když nepřijdou všelijaké nutrie a Glorie, jinak jsem připravený na všechno. 

 

..- .--. .. - -.-- ..- .--.! 

/snad jsem originální a nikdo ještě v morseovce neúpěl :-)/ 

 

Je to divný, ale mě napadl nápad hned, jak jsem uviděla téma... Asi jsem nemocná. 

 

*u tématu ,Falešná identita‘* 

A co fešná identita, to by nešlo? 

fešná falešná identita určitě! 

 

Já paradoxně hned tuším, co s tím. 

Máte to rozbitý! 

(tím myslím ten algoritmus na vyhazování témat, co se mi nehodí) 

 

Mám rum v kafi a nepomáhá. Myslíte, že by pomohlo kafe v rumu? 
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A ještě víc do háje... 

 

*u tématu ,Falešná identita‘* 

Hm. Proč mi jako první myšlenka vyskočil kapitán Jack Harkness? 

Ty si představuješ Jacka Harknesse naostro a máš pocit, že trpíš? Zvláštní... To by 
ho asi ranilo. :) 

 

A jéjejej. Chytil si kalhoty, které zdrhaly jako divé... 

 

Já bych všechny ty internety a témata zakázala! 

 

*u tématu ,Některá témata by se měla zakázat‘* 

To je skvělý téma, to bych mohla taky personifikovat. Chodilo by všude s dopravní 
značkou pro zákaz vstupu, nebo tak... *zamyšleně* 

A s bločkem a formulářema. 

hlavně aby formuláře byly platného vzoru pro daný rok 

Lepší kytky než korýši. 

 

Téma, pojď sem! Neboj se, my tě nezakážeme! (Možná...) 

 

Kdo při úpění nepláče, úpí pod své schopnosti! 

 

Téma si podalo ruku s Godotem. 

 

Jsem to pro jistotu ještě ghůlila. 

 

Kytkové téma ještě v začátcích? Co přijde dál? Pampeliškové víno? 

 

Tak o pelyňku vím jenom to, že jsem na něj alergická. 

A je ve vyjmenovaných slovech. 

A začíná na pé.. 
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Obávám se, že uzřivšíc téma, neusnu. Jenže neuzřivšíc téma taky neusnu, takže je 
to jedno 

 

Chrúúúúúúúúúúúúúúp 

Chráp 

Téma usnulo? 

Všichni usnuli.... Psssst! 

.. a spali a spali a spali, Nifredil, téma, drabblisté, čtenáři... prostě veškeré DMD 
usnulo a chrápalo, až se třásl internet... 

 

Desátá odbila, takže lampa svítit přestane. Holt si to tam snad ráno najdu. Dobrou 
noc, ať vás téma štípe celou noc. 

 

už úpějí i netypičtí úpěči, zle matičko, zle je 

 

Téma nebude! Zítra píšeme, co se nám zlíbí! 

ANARCHIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 

VZPOURÁÁÁÁÁÁ! — BOUNTÝÝÝÝÝ! — TAHIŤI! 

TaHIŤI! — bez té Hiťi, s tou Hiťi... — Může za to Hiťi? 

Glorie jdouc zadat téma šlápla na kačenku, kterou jí tam nastražila ta Hiťi, temná to 
kazisvětka, a teď poskakuje na jedné noze, protože ji kačenka klovla do té druhé. 

Zlá Hiťi žádá si úlitbyti, byť absintu i jiných pálení dostala už dosti, stále nemá do 
sytosti. Proto Glorii kačenku nastražila, aby ještě něčeho... povylila. 

Kdyby povylila... Hiťi ještě poslouchá hiťi osumdesátých let, hlavně Hložka a 
Kotvalda a vážne chce podstrčit téma Holky z naší školky. Jé, jé, jé. 

A co na to Majdalenka, Apolenka s Veronikou? 

Taky úpí? 

... Pelyňku! Témátko mé milované! Odpusť hříchy hříšnici! Holky z naší školky 
neeeeeee! (a už jsou v uchu.) 

A kdepak ty fajn holky jsou? 

Hiťi je vypustila do éteru a teď jsou éterické... 

(*o tři hodiny později; půl čtvrté v noci* Hlásím, že jsem se probudila, téma nebylo, 
tak jsem se rovnou i vyděsila, přečetla úp diskusi, zabila ušního červa a šla zase spát 
o_O) 

Já jsem ÚPlně pro nové téma vhodné k ÚPornému přemýšlení, které doufejme 
nezpůsobí ÚPal ani ÚPlavici ani vytí na ÚPlněk... 
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Úpěnka měnlivá ať úpí s námi. 

 

Úpěnlivě úpící umpalompové údivem ústa útvírají 

 

Úpolín. Úpony. Úpis. 

 

Úpíme to upřímně. 

 

Začíná být čas už i na ÚPlatky? 

ale ty to ženeš vysoko! budou z nás Úpoholici! 

A v čem? V hotovosti? Nebo v naturáliích? 

V žlutých kachničkách. 

 

My tady ve Středozemi... 

...taky dostali záchvat smíchu. 

Někteří z nás. 

Jiní tvrdí, že to není vtipný, třeba Finrod. 

 

404 vlk not found 

 

A bude i normální téma? 

Ne! Nikdy! Už jenom nenormální! 

 

Co mate vsichni proti pavoukum? 

Koště, vysavač a posledních sedm let partnera, který jim dává svobodu a pouští je 
bez padáku ze sedmého patra... 

*u tématu ,Vzdušné zámky‘* 

Já se úpět bojím 

taky si říkám, co si zas vyúpíme 

Setrvejme nyní ve sladké nevědomosti 

Ve svých vzdušných zámcích. 

a v klidu a míru užívejmež večera pátečního, klidného, pohodového, nerušeného ani 
bicáčky, ani pavouky, ani jinými exoty 
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Řekni vlkům, že nejsem doma. 

A tématům jakbysmet 

 

Antiúp, antiúp, všude byl anti, kam si stúp! 

 

Hiťi: Měěěla jsem holoubka, v truhle zavřeného. Ale netuším, proč. Asi že je téma v 
truhle? My jsme v truhle? Na téma "v truhle" by se ale psalo hezky...  

 

Ještě je vidět! Téma se za světla chodit bojí, plíží se tmou, houpy hou, hou! 

Neboj se téma, my nekoušeme... aspoň teda pokud nejseš bicáček a podobná 
pakáž. 

Téma se bojí samo sebe! protože dneska bude strašlivé, hú hú téma, úplně to cítím 
v kostech. Radši si jdu koupit víno, téma, zůstaň, místečko, čekej! 

Já snesu bicáček, vlky i nutrie... ale odmítám romantiku. 

 

*u tématu ,Vítr ve vlasech‘* 

Když mně ty hezký témata nejdou... Ale díky za zveřejnění. 

Hezký!... ("náhlý poryv větru k ní otočil směr požáru. Vlasy jí vzplály, dřív než ji stačil 
strhnout zpátky. V panice se snažila před žárem utéct - bohužel opačným směrem. 
Strnule hleděl, jak se tvář jeho milované mění v děsivou černou masku")... hmmm... 
mně taky ne, tak radši dneska zpracuju až DRUHOU myšlenku... ;) 

 

Krásné téma, pozitivní téma, ale co já s ním herdek udělám? 

 

*v den požáru Notre Dame* 

HiŤi: "červená se line záře..." 

Jsem hnusna, jsem hnusna, jsem hnusna. 

No, mně poté, co odezněl šok, napadlo, že tentokrát to Quasimodo přehnal... Za trest 
si večer nedám čaj. 

U nás doma po přečtení článku a prvotním šoku došlo k cimrmanovské asociaci a 
zaznělo - "však oni si Francouzi, jak je znám, nastřádají na novou", ehm... 

U nás znělo "ten jeho prokletý koníček --- a navíc se drze přiznal"... Takže já si 
odepřu jablečnej koláč 
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*u tématu ,Přísně tajné‘* 

Takže když je to Přísně tajné a já nemám prověrku, tak vlastně nemůžu nic psát, ne? 

Psát můžeš, číst nesmíš 

To jako že téma je přísně tajné, takže se ho nedozvíme? 

 

Prádlo vypraný, kuchyň vykydaná, nádobí v myčce, rajčata a jahody zalitý, pes 
chrápe a večeře je v žaludku, tak bych si s dovolením úpla. 

 

Příští rok to vidím na "Téma: Periferně pobožná nutrie - pantomima" 

 

Asi půjdu na procházku a budu doufat, že potkám žábu... totiž múzu. 

 

HiŤi: "Černé očka jděěěěteeee spáááát." 

Nepudeme spát až ráno v šest! 

 

A čo si predstavuješ pod takým slovo drabblí? *scíplá* 

 

Za císaře a za Tess! Úúúúúúúp! 

 

Už ani to úpění není, co bejvalo. 

Deset deka úpění, to bylo něco! 

Nebo takové punkové úpění! 

 

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚPPPPPPPPP 

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚPPPPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ 

Jé, tak to je teprv umění úpět. Úpmění. 

Nebo úmpění? 

 

*u tématu ,Zmatek matek‘* 

Zle, matičko zmatená, zle, kam já tě, ještě k tomu v plurálu, nacpu... 
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Ale to by byla challenge - kdo by na konci dubna napsal drabble, které by bylo 

použitelné na veškerá témata. To by byl normálně DMD bůh 

 

*u tématu ,Mezi šesti očima‘* 

Ale jo, to bude dobrý, až vyženu z hlavy různohmyzé asociace (zalez, Kafko). 

Tož to su já a moje brýle na čtení a moje brýle na řízení... to si to nejspíš vyříkáme 

"vod voka" 
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2020 
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Verše 

Apatyka 
Do splašenejch témat, 

už zase drabbly píší, 

dubnem je ženou, 

směrem k bodíkům.. 
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Apatyka + Zuzka 
Napište drabblata, úpové, 

už jen půl témat nám zbývá! 

Pohleďte nad polem dubnovým, 

Gloria kachničky skrývá! 

Za chvíli zbyde tam popel a sláma 

nás čeká vítězství, psavectví, téma! 

Veliký Bleskobrk jen se smál, 

prý další stoslovky píší! 

Kachnou k nebi ukázal, 

ať další bodíky mají! 

  



25 
 

Bilkis 
A tak úpím, úpím dál, 

o tom že bych téma bral a psal. 

Tyhle úpy já mám rád, 

po tématku klidně spát. 
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Blanca 
U lavice psavče stálo, 

z plna hrdla úpělo. 

Bodejť by ses, aspoň málo 

ty téma ukázalo! 

K večeru v tom okamžení 

jde Nifredil z roboty 

a mně stydne u vaření, 

pro tebe, ty téma, ty! 
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Carmen 
Úpělo a úpělo malinké úpátko, 

kdypak my tě dostanem, ty dnešní témátko... 

Dívala jsem se na téma 

refresh 

téma nikde a- 

včera bylo úterý 

f5 f5 f5 

F5!!! 

 

Úpění, úpění 

že téma tu není 

ach, kdyby téma přibylo 

i slunce by zas svítilo 

ach, téma nejsladší 

ni ef pět nestačí 

a čas si dál kvačí 

Úpění, úpění 

 

Aaaa... 

Zatrsat si svou, 

tři čuníci jdou, 

Tři čuníci tančí 

cestou necestou, 

Hudbu nemají, 

Kroky neznají, 

Vyšli prostě na disko 

A vesele si trsají 

Uí uí uí uí uí... 
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Kdepak ty zítřku téééma máááš... 

 

Mít téma zas, to bych si přál, mít téma zas 

Najít tu nové zas zadání 

(Zas úpím v komentářích) 

Mít téma zas, zkouším to dál, mít téma zas 

ef pět a úpíme tu v komentářích 

Mít téma zas... 
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Carmen + Kleio 
...pějme ú-pějme-ú-pějme-ú… 

Tak já pěji úúúúúp, téma na to šúúúúúp! 
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Carmen + strigga 
Hledám téma. 

Téma hledá mě. 

Téma mě hledá. 

Téma hlodá. 

Krysa téma. 

Chci sýr. 

(úp) 

Hlad po tématu hlodá 

kdo mi jen ruku podá 

(dneska asi nikdo, leda tak ve skafandru) 

(a to by šlo zas asi dost blbě) 

(co jsem to-) 
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Eillen 
Kdo neúpí, není Čech! 

ÚP! ÚP! ÚP! 

 

Z monitoru na mě zírá 

bez tématu prázdná díra. 

Poznám tedy bez nesnází, 

že všem bezpochyby téma schází... 

 

Téma si vyúpím o trochu víc 

svý pero naostřím, a jinak nic. 

Neslavím sám dubnové svátky 

a po dubnu si body spočítám. 

Téma si vyúpím o trochu víc, 

nad ním pak pobrečím, a jinak nic. 

Pustím svůj strach zadními vrátky 

a půjdu zase klidně něco psát. 

 

Hlavně klid, 

já nevidím to marně, 

člověk občas musí úpět, 

ač je zrovna na plovárně, 

zdárně ono to dopadne, 

ač téma se zdá nesnadné. 

Wish you were here 

Me, oh, my crazy theme, 

Wish you were here 

I wish you were here 

Don't you know, the day is getting over, 

And I miss you like hell, 

And I'm feeling blue... 
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Téma tajená, téma bez jména, 

den co den kradou spánek můj, 

dlouho vím, že je ráda mám, 

ale touhu svou před nimi skrývám. 

Vím, vím, že jsem troufalá, 

téma vysněné, téma vzdálené, 

vím, vím, že jsem troufalá, 

ale přísahám, že se mi líbíš. 

 

Téma, téma mý 

jenom jednou jsem to téma napsala. 

Téma nádherný 

strašně ráda bych ty chvíle vrátila. 

Téma, téma mý 

všechno zdá se mi najednou vzácnější. 

Téma kouzelný 

dneska musíš být tisíckrát krásnější. 
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Esclarte 
Když úpové panikaří 

tématu se dobře daří. 

 

Nasadíme všechny páky, 

vytáhneme na sosáky, 

abychom dál nestrádali, 

aby nám už téma dali. 

Úp úp úp! 

 

Veškeré úpění 

úděl nás nezmění... 

stejně dál úpíme, 

co dělat nevíme. 

 

Spát či nejdřív snad 

honem ještě psát? 

Pak už pokoj mít 

a blaženě snít? 

 

Zaúpějmě spolu, bratři, 

jak to DMDďákům patří, 

byť i bez nápadu byli... 

(ale dál to neznám) 

 

Téma, téma přivábíme k sobě, 

téma, téma, obracíme se k tobě, 

já ti, téma, krásně zazpívám, 

téma, téma, přijď už brzy k nám! 

 

Téma se nás leklo, 

raději s tím seklo. 



34 
 

Tam kdesi za vraty 

na trhu s tématy 

mrtvo je a pusto. 

To je naše gesto, 

neb jsme antiúpové, 

čili pěkní lumpové. 

Totální krach, 

témata maj strach. 

(sakra, to je negativistické) 
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Esclarte + Esti Vera 
Čekáme tu celý večer, 

dlouho po setmění, 

mělo přijít téma, jenže 

stále tady není. 

Čekáme tu celý večer, 

tvorba naše stojí, 

venku chodí nákaza 

a téma se jí bojí.  

Milé téma, nic se neboj, 

pojď už přece k nám, 

sem se covid nedostane, 

na to ruku dám! 

S námi jsi v bezpečí, 

dezinfekci máme. 

Moc rádi tě mezi sebou 

dneska přivítáme. 
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Esclarte + Kleio 
Snít? V tom právě ta zrada! 

Téma šeredné může zadat nám 

bleskobrku rada! 

Vždyť lepší úpět sám, 

než přijde třeba... 

téma ježibaba. :D 

Kéž nám dneska ve spaní 

hrozné téma nebrání 

kéž Bleskobrk na nás shůry 

neposílá psací můry 
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Esclarte + Esti Vera + strigga 
Budeme tu úpět koncert zkázy. 

Na koncertě zkázy 

vystupují vrazi! 

Nazí! 

Úp! 

A celí od sazí! 

A fanoušci se plazí! 

Úp! 

Publikum se sází, 

kdo do koho vrazí! 

I těsto se z toho srazí! 

Úp! 

A teď, moje drazí 

na té divné bázi 

nad temnými srázy 

už si cestu razí 

to velké dílo zkázy! 

ÚÚÚÚÚÚÚP! 

Trochu z toho mrazí, 

snad se nepokazí, 

to velké dílo zkázy! 

ÚP! 

Už i krásná Stázi 

je z toho ve stázi 

jak to dílo kvazi 

boří všechny svazy 

(i svazky 

- zapomněla na podvazky) 

Fanoušci v té fázi 

jednou na extázi. 
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Esti Vera 
Osmou odzvonil už zvon, 

úpíme já, ty i on. 

Kdo se doteď úpět bál, 

ten už nemusí stát dál. 

 

Jednou jedno témátko 

Zachtělo si hrát 

Schovalo se zakrátko 

V sosáckých vodách 

Pisálci ho chtějí najít 

Úpí z plných plic 

Ono se však jen tak nevzdá 

Pojďme úpět víc! 

 

Krásné je snít 

Krásnější je psáti 

Co je nejkrásnější 

Téma k tomu míti 

 

Namalujte svůj úp na zeď, 

jen ať téma ožije. 

Pamatujte, kamarádi, 

téma není bestie! 

(Je to nutrie.) 

 

Témátko, nevzlykej, to nejsou bubáci, 

vždyť už je k večeru, to jsou jen pisálci, 

přišli si zaúpět a chtějí si tě napsat. 

 

Téma je můj osud. Téma je můj osud. 

Téma je všecko, co neznám dosud. 
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Téma je první a poslední můj hřích, 

nepoznat téma, nenapsala bych. 

Téma je motýl. Téma je včela. 

Téma je růže hozená do kostela. 

Téma je všecko, co nikdy nepřestanu chtít. 

Téma je dar, o kterém chci snít. 

Téma je všechno. Téma je můj cíl. 

Téma je první a poslední můj díl. 

Téma, ach téma, téma od KaTužky! 

Téma je moje úpět pro tužky (a klávesnice). 

 

Šel jeden autor z práce domů, 

na stránce webové večer se stavil, 

z absence témátka zoufale pad. 

Plakala múzička autorova. 

Vůz plný nápadů se v koleji zvrátil. 

Pod vozem zhasla Glorie slova. 

Na stránce webové sto vzlykalo múz, 

nejstarší múzička autorova. 

Kdo se jich ujme a kdo jim dá téma? 

Budeš jim otcem a budeš jim matkou? 

Myslíš, kdo psáti chce, zoufá si taky, 

tak jak ty, múzičko autorova? 

 

Mít téma své, to bych si přál, mít téma své 

Bez něj se usínání nepodaří 

Kéž téma zas tu září 
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Gwen + Kleio 
Kachnu divě v ruce svírám, na Havrana zrak upírám, "Řekni téma divý ptáku, nebo 
ona skončí v láku! 

Zhyň, ty plutónovský havrane, byť tu kachničku smrt ovane! 

Leč Havran jen na soše sedí 

a posměšně na mne hledí. 

Kachnu svírám stále více, 

na sochu sotva popatříce. 

Svírám husu nebo páva 

a na dveřích sedí kráva. 
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Kleio 
Nejkrásnější téma, téma pro drabblisty 

přinese nám úp, přinese nám úp. 

Když tu spustíme svůj úp, 

tam někde na sítích, 

s láskou pronesený úp, 

tam někde na sítích. 

Zadejte témata 

pro malá drabblátka, 

nechte nás psát! 

Zadejte témata 

pro malá drabblátka, 

nechte nás psát! 

  



42 
 

Kleio + Rya 
Témátko schované v lese, 

kdepak je sovátko, které ho nese? 

Sovátko v lesé, chytá depresé! Pak je zase zahazuje, protože je nechcé! 
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Kleio + Zuzka 
Už úpějí, už úpějííí 

na židlích autoooořiii. 

Až jsou z toho zeleniiiii, drabblit se neleniiiiiii, autoři šíleníííí. 

úp 
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Profesor 
Dvojčata Úpova 

úpěla před večerem 

na topole nad jezerem. 

Úp Úpátko moje, íp 

témátko udělá ti líp. 

 

Úp 

úp, úp, praúp s manželkou 

odúpli si s večerkou 

Zaúpěli aby témátko 

přišlo zakrátko 

 

Zemřelo téma a do hrobu dáno 

Siroty po něm zůstaly 

Přicházely večer, přicházely ráno 

Nové téma hledaly 

Snad zželí se Beskobrku milých dítek 

Témátko nové přijde zvečera 

Jak sprejerský tenhle kvítek 

Internet jím počmárá 

 

Na topole nad jezerem 

Úpěl vodník před večerem 

Přijď témátko přijď 

Rybko zlatá, už se chyť 

Píšu, píšu příběh celičký 

Pro své hodné dětičky 

Přijď témátko, přijď 

Nebo ztratím nit 
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Ratolesti už chystají se spát 

Přijď neb budu muset skalpovat 

Přijď k nám témátko maličký 

A přežije vodník i dětičky 

Já ho potřebovala před hodinou 

Plány moje však se minou 

Se smutnou realitou 

Téma není není víc 

A já vyji na Měsíc 
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Red Knight 
Úpím, úpíš, úpíme, 

u počítačů sedíme. 

Čekám, čekáš, čekáme, 

téma stále nemáme. 
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Remi 
Téma chodí z města k městu, 

nevynechá žádnou cestu. 

Kde jsou lidé laskaví, 

tam se téma zastaví! 

 

Zdravíme KaTužku, zdravíme Nifredil! 

Bez vás dvou nebyl by nikdy nový díl. 

A tak zas úpíme o další téma, 

nějaké pošlete, ať je změna. ;) 
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Rya 
Jestli tě už štve 

Slušňáckej hladkej ksicht 

Vždycky si můžeš, kámo, 

Punkovou masku nasadit! 

Jestli tě už štve 

O páté jen čaj pít 

Vždycky si můžeš, kámo, 

Punkovou masku nasadit! 

Číro na zeleno 

Rozhodně musíš mít 

V uchu spínací špendlík 

V pět ráno venku blít 

A kašlat na Goťáka 

A vůbec na mainstream 

Tohle je těžkej relax 

Punkovou masku mít! 

Kdo nikdy k punku nečich 

Prakticky nežije 

Tvý totemový zvíře 

Je jistě nutrie 

Jednou se můžeš vrátit 

A v bance práci mít 

Dokud seš ale mladej 

Zkus chvíli punkem žít! 

(a jestli jsi už starej 

tak punkem žij tím spíš!) 
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strigga 
Hoď tam jeden ÚP 

natotatašup! 

-řízná lidová 

 

S ÚPEM 

už sa aj kúpem. 
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Tess 
Už úpějí na horách jeleni 

téma se schovává v nějaké zeleni 

nemáte sekačku na trávu? 

 

Téma, témátko, 

objev se zakrátko... 

1/3 úp, bo kdo šetří, má za tři. 
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Tora 
Úpátko, úpátko, chceme téma nakrátko, 

slituj se nad námi drobátko. 

 

Úpím úpíš úpíme 

na téma se těšíme 

bohužel nám sosáky 

tahaj vzadu za páky 

nové téma nepustí 

to ho raděj rozpustí 

a my co tu úpíme 

vůbec o tom nevíme 

 

A vůbec. Kdo neúpí, úpí proti nám. 

 

Nic nepomáhá úpění 

žádné téma tu není 

 

Sepsala jsem co se dalo 

a teď úpím vesele 

že si téma načas dává 

zalezu do postele 

a tam budu úpěti 

do pěti 

do pěti 

do pěti 

Anebo taky ne. 

 

Šedá rulanda 

je v plné formě 

čekám na téma 

palte ho do mě 
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chodí téma okolo 

nekoukej se na něho 

když se na něj koukne 

pak téma vybouchne 

 

čas letí jako šílený 

a téma pořád tu není 

 

témátko, jedině témátko 

mělo by slyšet píseň mou 

vše ostatní promine 

nestojím o jiné 

jen o to jediné... 

dnešní! 

na zítra! 

 

poslední, poslední, poslední čeká nás 

trhám si trhám si trhám si šedý vlas 

sotva to začalo 

už to zas končí 

celý rok čekání 

a už se loučí... 
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Tyfónek 
Úpi úpi úp 

Úpím stále víc 

stejně nemám nic 
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wandrika 
Zakukala kukulienka jarnú, čerstvú nôtu, 

privolala tému ospalú k životu. 

Tej témy hlas mocný budí všetky zeme: 

či my autori slovenskí, či písať budeme? 

(Úpenie v štýle Štúrovcov)  



55 
 

Havran — DMD verze 

Gwen 
V půlnoci kdys v soumrak čirý 

chorý bděl jsem sám a sirý, 

nad klávesnice tlačítky 

tichými jsem skláněl líc - 

Skoro schvátilo mne spaní, 

an ruch lehký znenadání 

ozval se jak zaklepání 

na mé dveře - a zas nic. 

„Že by téma?“ pravím k sobě, 

„F5 ztisknu, víc nic - 

pouze to a pranic víc.“ 

Jasně pamět má mi praví: 

Ten duben byl mrazný, tmavý, 

mroucích uhlů reflex žhavý 

odrážel se od dlaždic. 

Toužil jsem po uklidnění, 

marně hledal těchy v čtení, 

na DMD zapomnění, 

Glorií již na tisíc 

Zářnou akci drabblů psaných‚ 

andělů zve na tisíc - 

Zde již nemá jména víc. 

Purpurné se clony hnuly, 

hedvábem svým zavzdychnuly, 

plní se a vlní mysl 

bázně také neznajíc; 

takže srdce si dodávám: 
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„Nové téma,“ předříkávám, 

„nové téma,“ - v ústret vstávám - 

„bloudí v netu temnotách, - 

nové téma . . .“ - předříkávám - 

„ždá světlo v netu temnotách, - 

to je to – tak nač ten strach.“ 

Nabyla má duše síly, 

neváhal jsem ani chvíli: 

„Šifro,“ děl jsem, „nebo Kopře, 

nemyslete na to víc; 

pravda jest, že bude dobře, 

já neviděl znenadání 

na stránky vaše objevení 

tedy nevím, věřte, víc 

nebyl jist jsem, že vás vidím -“ 

Zmáčknu F5 - nic - 

Stránka tatáž a nic víc. 

Na monitor patřím snivý, 

sedím, duše má se diví, 

v strachu sny si, jaké nikdo 

neměl ještě, spřádajíc. 

Ticho kolem nezrušeno; 

leč v tom tichu jedno jméno, 

,Ó Glorie‘‚ vysloveno 

šeptem znělo a víc nic. 

Já je šeptal:„Ó Glorie!“ 

echem znělo zmírajíc - 

Pouze to a pranic víc. 
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Nazpět v přítomnost se vracím, 

žhavou duší v sny se ztrácím, 

zas to slyším zaklepání 

hlasněji než dřív a víc. 

„Jistě,“ pravím, „jistě kdosi 

klepá v okně, téma nosí, 

podívám se na to, cosi 

straší u mých okenic - 

Ticho, srdce! Vyšetřit chci 

taj ten u svých okenic. - 

Třeba vítr a nic víc. 

Otevru své okno rázem, 

vířivým tu letem na zem 

snesl se a kráčí Havran 

statný, jakých není víc; 

nevšim si mne trochu ani, 

nestanul, dál bez váhání 

kráčel, jako pán či paní, 

tak měl přitom vážnou líc. 

Nad Pallady vletěl sochu 

nad dveřmi, měl vážnou líc - 

Vzletěl, used, a nic víc. 
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Ebenový pták ten v zjevu 

obřadném tak, v přísném hněvu 

do úsměvu trochu zjasnil 

moji truchlou, smutnou líc. 

„Ač máš chochol ostříhaný,“ 

děl jsem, „nejsi sketa planý, 

stará šelmo z Noci brány 

břehem jejím těkajíc, 

rci to nové téma v Pekle 

břehy Pluta těkajíc!“ 

Na to Havran: „Není víc!“ 

S žasem na toho zřím ptáka, 

nemehlo, jak jasně kdáká, 

ač z té jeho odpovědi 

nemoh jsem si vybrat nic. - 

Však to dlužno uvážiti, 

zřídka se to stane v žití, 

ptáka že je možno zříti, 

jenž by sletěl z okenic, 

ptáka nebo zvíře, které 

na sochu si sedajíc 

zvalo by se: ,Není víc!‘ 
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Pták na klidné soše seděl, 

pouze jen ta slova věděl, 

jeho duše v něm jen byla 

jiné řeči neznajíc. 

Neřek více slova jiná, 

nezčeřil svá pera stinná, 

až já zavzdychal: „Tak vše mine - 

témat měl jsem na tisíc, 

i ten zítra opustí mne 

Nadějí jak na tisíc.“ 

A pták pravil: „Není víc!“ 

Vhodnou řečí tou když zrušil 

kolem ticho, já jsem tušil: 

Bohatství to jeho celé, 

neví chudák dál již nic; 

jistě stihla jeho pána 

Osudu za ranou rána, 

takže duše jeho štvána, 

v refrén jeden zoufajíc 

pohřbila svou všecku Naděj, 

v truchlý refrén zoufajíc, 

v refrén: „Není, není víc!“ 
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Posud Havran ve svém zjevu 

žal můj měnil do úsměvu, 

lenošku teď posunul jsem 

k dveřím, k soše, jemu v líc; 

zvolna klesám do sametu, 

duma dumu stíhá v letu, 

v myšlenkách mi sjede z retů: 

„Šelma ta, zlo zvěstujíc, 

co chce příšerná a šerá 

šelma ta zlo zvěstujíc, 

krákající: ,Není víc!‘“ 

V domněnky jsem upad zcela, 

duše má se zamlčela, 

zřítelnice ptáka zřela 

v srdce moje hárajíc; 

zvědět víc má chuť se nesla, 

skráň má pohodlně klesla 

v měkký samet mého křesla, 

lampy žár kam šlehajíc, 

fialový samet křesla 

osvítila šlehajíc, 

kam nesedne Ona víc! 
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Ve vzduchu se vůně chvěla, 

jak by z kaditelnic spěla 

Serafů, jichž kroků echo 

jizbou znělo zmírajíc. 

„Bídný!“ křiknu, „v tvoji těchu 

anděly Bůh seslal v spěchu, 

by tvá duše v moři vzdechů 

nepenthes to lokajíc 

na Glorii zapomněla 

sladký mok ten lokajíc“ 

Na to Havran: „Není víc!“ 

„Proroku!“ dím, „čárných zraků! - 

Věštče, ďáble nebo ptáku! - 

Satan slal tě, či Bouř z mraků 

štvala tě se vztekajíc 

bídného, však duše chladné, 

v okouzlené kraje zrádné, 

k tomu krbu, Strach kde vládne, 

rci mi pravdu a nic víc - 

Jest v Gilead balzám těchy? - 

Rci - jen to rci a víc nic!“ 

Načež Havran: „Není víc!“ 
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„Proroku!“ dím, „čárných zraků! - 

Věštče, ďáble nebo ptáku! 

Pro Nebe i Boha prosím, 

jejž i ty ctíš - těkajíc 

duše mořem trudů, hněvu, 

zda obejmu zářnou děvu, 

v Ráji ,Glorií‘ již v zpěvu 

andělů zve na tisíc? - 

Zářící tu krásnou děvu 

zdali uzřím lící v líc?“ 

Na to Havran: „Nikdy víc!“ 

„Vari! slovem tímto z prahu, 

ptáku, ďáble, starý vrahu, 

v Peklo zpět neb v bouř, jež hnala 

sem tě do mých okenic; 

ani pera nenech tady, 

ani slova z lži své, zrady, 

v samotě mé beze vnady 

nech mne, opusť sochy líc! 

Přestaň rvát mi srdce, šelmo, 

kliď se z dveří prchajíc!“ 

Načež Havran: „Nikdy víc!“ 

  



63 
 

A tak Havran neslét, sedí, 

stále sedí, na mne hledí, 

Pallady dál sochy bílé 

černým křídlem cloní líc; 

jeho očí zář mne svírá, 

takto snící démon zírá, 

lampy zář jej obestírá, 

jeho stín kol vrhajíc, 

a má duše z toho stínu 

nevzchopí se zoufajíc, 

nevzchopí se - nikdy víc! 

Potud E. A. Poe, v překladu J. Vrchlického. 

Nyní trocha mého básnického střeva, atrofovaného přemírou teinu, cukru, Star 
Wars a jim podobných filmů, pokleslé literatury L. Součka v to počítaje a 
japonského anime. 

 

Má duše teď v temnu sedá, 

mysl marně slova hledá. 

Žádné téma již nespasí 

rozumů mých zmizlých víc. 

Příběhy jsou porušeny, 

Nikde neviděti změny, 

Byť kachnami obestřeny, 

Smyslů chybí na tisíc. 

Dokument je stále prázdný 

Kurzor bliká doufajíc 

Leč však téma není víc. 
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„Glorie,“ se mé rty třesou 

modlitbu však nedonesou 

na nebesa k paní bílé 

hrůzou se zalykajíc. 

F5 padá k zemi hluché 

Oči nevidoucí, suché 

Smrt si tiše říká ‚Touché‘ 

Kosiště obtahujíc. 

Dokument zůstane prázdný 

A dech v tichu zmírajíc, 

Šeptá: „Není téma víc.“ 
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Hlášky, hesla, výkřiky 

 

Kolektiv autorů 
Máma má téma. My nemáme téma. Ema hledá téma. Téma není. Ema úpí. Téma! 

 

V úpění jsou si před Glorií všichni rovni, jedno kdy píšou! 

 

Jako já TŘETÍ drabble na tohleto teda psát NEBUDU. *významně šťouchá do 

klávesy f5* 

 

Já už se bojím úpět! 

 

Tolik nás doufá v poetické téma, že očekávám něco jako "žumpa", "smrádek" nebo 

"zadek v mlze vrací úder". 

 

Splynutí uší je Periferní bicáček roku 2020? Nebo snad máte v zásobě nějaký ještě 

lepší špek? 

 

Byl jednou jeden malý úp. Jenže byl tak malý, že ho nikdo neslyšel. On se ale 

rozhodl, že chce být velký. A tak rostl, rostl a rostl, až úplně vyrostl a byl z něj velký a 

hlasitý ÚÚÚPPP. 

A možná už dosahuje enormních rozměrů. 

A protože úpí nadsvětelnou rychlostí, brzy předběhne hranice vesmíru a bude úpět i 

tam, kde nic není! 

Zatímco předtím úpěl jen tam, kde nebylo téma. A ono není pořád! 

Ale třeba zjistí, že za hranicí vesmíru se koná mimovesmírný sraz témat a nějaké 

nám odtamtud přinese. Musíme mu fandit 

 

Tak jo. Ať žije modevídek Úp. 

Modevidek Up je lehce anorekticky model - medvidek, ktery vymeta kde ktery modni 
salon a zivi se medem, kteryho smi jen polevkou lzici denne, aby se vesel do velikosti 
XS. 

Zato hlas má velice zvučný a úpí, až se hory zelenají. 
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V zelenajicich se horach se pohybuji vcely sbirajici zdravejsi med, ktery je sladsi pri 
stejne kaloricke vydatnosti - modevidek Up for the win! 

 

*u tématu ‚Koncert zkázy‘* 

mohla by na něm třeba vystupovat punková nutrie! 

Jsem si ji představila, jak se s natuženým čírem klátí u mikrofonu jako zmije. 

Ale zadek už jí mizí v mlze. 

A na basu hraje dobře naložený tučňák. 

A za bubny sedí periferní bicáček. 

A background vokály do toho zpívají alfasavec a stověžatý tatíček. 

A největší hit tohohle tělesa se jmenuje "Olověné kruhy se rozplývaly ve vzduchu" 

 

(…) beru jakékoliv téma. Já už jsem tak mrtvá, že i případná Antikoncepční metoda 
veverek mi bude připadat jako normální. 

 

Nabízíme úpění všeho druhu! 

Úpění! Úpění i pro vás! Úpění pro maminku, pro babičku, pro strýce i pro jezevčíka! 

Úpění zoufale, úpění teskné, úpění abyseneřeklo, úpění nejisté, úpění vyčerpané, 
úpění úpěnlivé! Úpění veselé i tragické! Úpění pro každého! Čerstvé vyúpěné! 

A k tomu i speciální úpěcí tanec. 

 

Skvík? Písk? (úpění není hodno Mistra Jedi) Škráb? Škrábškráb? Kašli. Kašli KAŠLI! 

*významné šmatání po světelném meči* 

 

 


