
Kovidová trilogie 2020 („slóvce“ P, M, K) 

 

1. Péčková povídka pro povzbuzení  

(© Ivana Fellnerová, květen 2020)  

 

PRÁSK! 

Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii!  

Prťavá praštěná potvůrka poletuje prostředím, plíživě plošně postupuje po 

povrchu planety…  

Pichlavá potvora pekelně prudí populaci, proniká přes pusu, pak průduškami, 

plícemi… přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře.  

Pokašláváme, posmrkujeme, prskáme, poleháváme. Při procházkách potkáváme 

plátnem překryté pusy přátel… poznáváme se? 

Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté 

posilovny; policajti pozorují postavy plížící se po parcích, pakliže poruší 

pravidlo, policista píská.  

Politici překvapivě pořád plácají přes pokrývky pusy…   

Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený 

personál prvního palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí… 

Ptáme se: PROČ? 

Protože pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme 

přemocným, pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, 

podlézáme, politikaříme, pletichaříme, promíjíme podrazy…?  

Protože přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství, podrážíme přátele, 

ponižujeme, partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané 

pomluvy …?  

Protože pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se? 

Protože pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme...? 

Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!… 



Pocity padají podél pochmurné propasti… 

Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs! Prohrajeme, padneme? Prdlajs! 

Přestaňme plakat! 

Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; 

pandemii přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před 

pomocníky prvního „palebného pole“, poděkujeme… 

Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, 

pěstujme pokoru, přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, 

povzbuďme se, poplácejme se po prsou, posilujme přátelství.  

Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit, provětrat 

pejska, pokochejme se přírodou, přivoňme podbělu… 

Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po 

prdelce, popijme pivko, panáka, poděkujme pohostinným…  

Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji, prodýchejme paniku… 

Projděme si pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme polštáře, 

přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat 

paniku. Plicní potvůrka prvně potrápí; Pakliže přeskládáme priority, pandemie 

pomine, přijde proměna, procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý 

prostor. 

Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, 

polibky přátel. Připijme pohárkem perlivé Pálavy, pošleme polibek přes 

plátno…   

 

  



2. Mikrobiální marodova mikroúvaha  

(© Ivana Fellnerová, říjen 2020)  

 

Mazec! 

 

Minul máj, minuly měsíce…marně! Mraky mrňavých mikrobů mordují masy, 

mlaďochy, méně mladé „minority“, možná majority?…Mordy musíme 

maskovat mikrovláknem!  

Míjíme maskované maminky, modelky, ministry, magory, marody, moraváky, 

muslimy… 

 

Mocnáři mlží, myjí mozky masám, mnohými manipulují, matou média, 

mystifikují marody, mění manifesty, melou, mektají…. Mocenský moloch 

marnotratně mrhá miliardami, měďáky, materiálem…. Mocnáři měli měsíce 

možnost mobilizovat mozky, modifikovat mnohé metodiky. Marně!!! Mysleli 

maximálně mocensky…mamon, moc, mamon, moc…mít MOC+MOC.  

 

Máme momentálně měkkého ministra? Monarcha mu mává… mávátkem…Měj 

se! Moulo! …Možná-Mulo? Máš moc momentálně ministrovat marodům?  

Málo-mocné mučí melancholické, morbidní myšlenky: Máme málo 

monitorujících míst! Máme moc marodů! Moc mrtvých!  

Mají mocnáři mizivou morálku! Musí mamonit mercedesy, milióny, moc…  

 

Monarcha monitoruje myšlení mas, manipuluje ministry, manifestuje mocenské 

možnosti, maří myšlenky moudrých, mobilizuje mafiány… Masám maže mordy 

medem, maluje mírové možnosti …: „Milujte mne! Máte MOJE měďáky! 

Mordy maskujete MÝMI maskami! Mortalitu máme malou!“ 

„Mizí mi morálka? Mlčte!! Můžu mnoho, mám money, móresy mocných!“ 

 

 



Mohou mocní milionáři manipulovat masami? Musíme mlčet? Málokdy! Máme 

magickou moc, mohutnou motivaci, moudrost, mocnou mysl, mladou 

mízu…Myšlenky mějme milé, morbidní mírněme! Měkce masírujme moudrý 

mozek… Mlsejme mořské makrely, mřenky – mají „mega-3 masťochy“. 

Mlsejme meruňky, mandarinky, mandle, mátu, meduňku, mrkev, maličko 

Marlenku, Merlot. 

Mašírujme mnoho mil, míjejíce měkký mech, mihotavé modrásky, mravenčí 

mrakodrapy, mazlivou mateřídoušku, modříny, mělké mokřady, mlází, 

mráčky… Malujme, modelujme, modleme se, mazleme se, milujme se! My 

MÁME moc! 

 

Mrňavý mikrob (mrcha) mizí. Monarcha mizí. Máváme mu…mávátkem. Měj 

se…M... 

 

  



3. Kovidová (karma)  

(© Ivana Fellnerová, prosinec 2020)  

 

Kalendář končí. Každoroční kolotoč končí. Končí kolotoč kovidové krize? 

Kdoví… Koronavirové komando křížem krážem kličkuje kontinenty! Krutě 

kroutí krkem každému, kdo kráčí krajinou kolem katedrál, kde kardinál kleká ke 

krucifixu, každému, kdo kráčí kolem kostelů, kde klečící kněz káže ke klidu.  

Kovidová krakatice kontroluje kroky králů, konšelů, kapitánů, kantorů, 

komunistů, křesťanů… kraluje každému, kácí klenby katedrál, kůrovcem 

kousané kmeny, kroutí korodované kolejnice …  Každý kryje kanafasem 

klapačku. Korzujíc, koštovat koňak, kalvados…? Kdepak! Kukuč kontrolora 

kárá.  

Katastrofa kráčí kolem, krachují kina, kavárny, kempy, koupaliště, kadeřnictví, 

knihkupectví, krámky, kantýny … Krkavci krouží, klovou kořist, klepou se 

kmeti, kilogramy kypící kardiaci. Kliniky křísí kolabující, kupují kyslík, 

kardiostimulátory, kapnometry, koncentrují krizové kapacity, krematoria 

kouří… 

Konšelé klasicky kafrají, květnatě kecají, kulišácky kamuflují klamavou 

kampaň, kapsy krmí krejcary. Královský kabinet káže křišťálovou kapalinu, 

koštuje kabernet! Kovidový kápo kreslí křivky, kvapně kalkuluje korelace 

kovidových kritérií…, které kdekdo kritizuje. Kmotr kárá Klause, který  kašle 

krýt si kanafasem kušni, kárá Kalouska, který koštuje kalíšky, kde klauzule káže 

klid. 

Kovidový kokršpaněl kňučí, kvičí, kouše… Krajští koordinátoři kontrolují 

koloběh kritických kovidových kontaktů, kážou karanténu, klid. 

Kolegové kantoři každodenně klikají klapkami klávesnice, kreativně kecají ke 

kameře kompu, kroutí kukadly, kývou kebulí. 

Kumštýři, kapelníci, kadeřníci kralují Kauflandům, kupí komíny krabic, 

kontrolují košíky, kasírují kupující, klapou kasou, která kumuluje kačky. 



Kvanta kovidových kuliček křepčí kolem krku, klopýtám, křičím kopu kolem. 

Kničemu! Koroňák kontruje! Kolik kousavých koviďáků klouže kašlajícím 

krkem? Křečovitě kýchám, kašlu, koulím kukadlama. Kolemjdoucí kroutí 

kebulemi, kárají, klejí, klidí se. Karanténou kryji kašlání, kýchání. Kamarádi 

kliďte se! Kdysi krásný kvartýr – končí krutou klecí. Kloktám kašlavé kapky, 

kombinuji kodein, kortikoidy, koldrex, kapsle kalciferolu. Kvanta kapesníků 

kralují koši. 

Kejda, kanál, konvalinky, kravín, kadidlo, koprolit? Kde!?! Kouřící káva, 

kobliha, kakao, kmín, klobásky, kopr, kari? Kdepak! Kolikové křeče kroutí klín, 

klepu kosu, krev klokotá, kyslík klesá, krůpěje kapou kolem krku, kladiva kutají 

kebulí, klouby křiví krok. Kňučím, klopýtám ke kanapi, kácím se, kapituluji, 

kolabuji… Kap, kap kap… kapačka katetrem krmí krev, kapno kontroluje 

klesání kyslíku.  

Konečně kelviny klesají! Kanafasovou košili kopu ke koši, ke kopě kapesníků. 

Kýžený konec karantény! Konečně! Kochám se kyslíkem, krásami krajiny, 

květinami, konvalinkami, … kupodivu kejdou, kanály, kravíny. Kontaktuji 

kámošky, kolektivně kvákáme… 

Kameloti Kennedyho kontinentu křičí: Kvalitní kontra-kovidový koktejl ke 

koupi! Kameloti Kremlu kontrují kyselými, krapet kvašenými „kontra-kovid-

kapkami“. Kletba končí! Konečně! Kliniky koncentrují kapacity, kupují krabice 

kanyl, krytek, katetrů, kleštiček: Kontra-kovidový koktejl klokotá kapilárami, 

krmí krvinky, které kosí kroutícího, křičícího koviďáka. 

Koronačas končí. Kalendáře konečně kážou, kdy kadeřník, kosmetika, kdy 

koncert, kino, kdy keramický kurz, kdy kámošky, kdy kontrola kyčlí, kukadel, 

kdy kožní… kdy křtiny kamarádova kojence. 

Křesílka kaváren kynou kolemjdoucím, kapely kroutí koncertní kolečko, 

klavíristé koncertují, kastelán Karlštejna kyne každému, kdo kráčí kolem. 

Kramflíčky klapou kolonádou, krasavice koketně kroutí kyprými kyčlemi - 

kolemjdoucí kmet kulí kukadla. Koupaliště klokotá křikem křepčících klučinů, 

krásné kočky krémují kakaovou kůži kolem kérky, kroutí kotníčky, kolínkami 

koketně kopou křišťálovou kapalinou kašny. Komando kluků kutálí kopcem 



kotouly, kolotoč kroutí kebulkami kvičících krasotinek, kopajících kloučků. 

Klenuté kyčle kloužou klouzačkou…  

Klidně korzujeme kolonádou, kde koncertuje kapela, kde kreativní komediant 

Kozub klátí kolemjdoucí komickým klábosením. Koštuji kyselku, kampari, 

kaviár. Kámoška kouše kyprý koláček, „ktomu“ kapučíno. Kolonádní 

kavárnička kyne kolemjdoucím krásnou kameninovou keramikou: Ke 

konzumaci kremrole, krupicová kaše kořeněná kolumbijským kakaem! Ke koštu 

kokosové kuličky, kakaové karamelky, kandovaná kůra… 

Kráčím krásnou krajinou, kde kapradí kryje kloboučky klouzků, kde kuká 

kukačka, kvákají kuňky, kde kopce kryjí koberce kopretin. Když kýchnu – 

klasicky kvůli květům.  

Kouzelník – květina krášlí klopu – krapet konspiračně, krapet koketně kouká… 

Kouzelnost, krása, klid… 

 


