Nová píseň Původního Bureše

Slovo kachny
Vítejte na prvním Kabaretu Původního Bureše!
Jsem ráda, že jste si udělali čas a doufám, že se spolu s námi
budete bavit. Čeká vás jistě nezapomenutelný večer plný skvělé
hudby a různých eskamotérských kousků. Pokud náhodou
nepůjde vše podle plánu, mějte prosím strpení, jde o první akci
svého druhu.
V tiskovině, kterou držíte v ruce, se můžete dozvědět co je
nového okolo Původního Bureše, nastudovat historii kapely,
přečíst si text jedné nové bureší písně, nebo se dozvědět něco
málo o Neúspěšném atletovi, či o našem překvapení –
žonglérské skupině Mix trix. Jako speciální bonbónek na závěr
tu máme Fumasův comix, který sám autor popisuje takto: „Je to
druhá kapitola z připravované grafické knihy s názvem Místy
i pravdivá historie kapely Originální Hrubeš“.
Užijte si dnešní večer jak nejlépe to půjde a nezapomeňte –
příští Kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 10.3.2011
na stejném místě a jeho ghostem bude Jakub Noha se svým
Nohabandem.
Vaše Kachna

Slíbili jsme vám, že na každém Kabaretu zazní jedna nová
bureší skladba. Dnešní večer bude ovšem malou výjimkou,
neboť jich zazní hned několik. Přetiskujeme zde text jedné
z nich, nazvané:

To místo
(text: Jaromír František Fumas Palme)

Když hledáš kudy vede cesta / a když se všemu musíš smát /
opouštíš divadelní gesta / a já ti na každej pád povidám / přijď
zase někdy mezi nás / jistěže, až budeš mít čas / zkus někdy
vylízt na ten kopec / a zkus tam něco zaslechnout / zapiš to dřív
než bude konec / dřív než se stačíš nadechnout / v tom větru
všechny melodie / zněji a bystřeji tvůj sluch / vím o čem
mluvím, tam to žije / v tom větru se ti zjeví Bůh / i když jen na
malinkou chvíli / a pak zas přikreje to hluk / stejně jsme něco
pochopili / chvíli jsme slyšeli ten zvuk.

Tento vřed na krásné tváři české populární hudby 80. let dostal
nejprve název Eman a brusiči, aby se pak oklikou přes tkzv.
Jogurt BB dostal až k dodnes používanému jménu Původní
Bureš. Ani jeden z chlapců tehdy neuměl na nic hrát (ostatně,
dodnes to není o mnoho lepší), ale to jim nebylo překážkou
k zamoření několika kulturních sálů a hospod svou produkcí.
Problémem se naopak ukázalo vyhledávání vhodných
spoluhráčů, neboť každý, kdo uměl alespoň trochu hrát, nebo
nevydržel tolik pít, velice brzy odcházel v lepším případě do
poctivého zaměstnání, v tom horším do protialkoholní léčebny.
Zlí výrostci Fumas a Brut snažili se do své „kapely“ vlákat
především důvěřivé mladé dívky, takže všechny jejich
spolužačky začali jejich rodiče pro jistotu večer zamykat v bytě,
případně je odesílali do klášterů na Apeninském poloostrově.
(pokračování příště)

A pak zas do šedivejch kulis / doma si pustíš starou desku / na
který zpívá Jiří Bulis / a duše oddává se stesku / že mnohá slova
co jdou na mysl / že slova jako prázdná sláma / jsou vlastně
samej nesmysl / a že je zavřená ta brána / kterou ti do rukou
a hlavy / jestliže nebude to věkem / přicházej ty hudební stavy /
který jsme mockrát s Rudou Flekem / chytali do sítí svejch
debat / a všichni hledáme tu chvíli / ve který víme co je třeba /
a vše je čistý bílý / a všichni hledáme to místo / ať už je nahoře
či u dna / ať už je daleko či blízko / odkud k nám přichází
ta hudba.

Čtení na pokračování

Co nového okolo Původního Bureše?
Zde je něco málo novinek z okolí vaší oblíbené psychedelické
kapely. / Brutovi chrti úspěšně pokořili všechny své soupeře na
celorepublikovém mistrovství a nyní si užívají zaslouženého
odpočinku. / Patrik Onoda se těší na mladšího sourozence, jeho
maminka zasloužený odpočinek sveřepě odmítá. / Hugo obchází
všechny pražské nakladatele s rukopisy svých dalších knih.
Když jej vyhodí dveřmi, vleze oknem. / Fumas domluvil
s Indies Happy Trails termín vydání nového CD Původního
Bureše („asi někdy na podzim, v zimě“). / Původní Bureš opět
víceméně pravidelně zkouší a nacvičuje nové písně. Malou
voničku z nich vám předvede dnes večer.

Strašlivá historie „hudební
skupiny“ Původní Bureš
Celý tento smutný příběh začal na úsvitu slavných 80. let v jisté
žižkovské hospodě pochybné úrovně. Tehdy se zde nad
sklenicemi osmistupňového piva Měšťan potkali dva lehkovážní
dlouhovlasí mládenci – takřečení Fumas a Brut, kterým bylo
zatěžko jít ten den do školy, tak jako to udělali jejich
zodpovědnější spolužáci. Slovo dalo slovo, a protože ani jeden
z nich neměl na zaplacení, z hospody již utíkali společně.
U potajmu kouřené cigarety se pak vzájemně trumfovali, kdo
z nich hraje ve slavnější kapele, ale protože ani The Problematic
boys ani Duo Svítiplyn ten druhý neznal, skončilo to
nerozhodně a oba povaleči se rozhodli založit kapelu společnou.

Psychedelická Kachna - Program Kabaretu Původního Bureše je ministerstvem
kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISBN. Vychází nepravidelně a je
neprodejná. Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky. Redakční
uzávěrka tohoto čísla byla 7.12.2010

Křeslo pro ghosta

Neúspěšný atlet
Dnešním ghostem našeho kabaretu je Neúspěšný atlet, který
sám sebe charakterizuje jako kapelu, která používá víc nástrojů
než akordů. Atleti oslaví příští rok desetiletí své existence
a je tak trochu v duchu jejich názvu, že o nich stále skoro nikdo
neví. Přitom dívka a hoši z kapely jsou docela pilní, na kontě
mají více než 130 koncertů a vydali čtyři CD. Dnes večer
od nich uslyšíme mix písní ze zatím poslední desky (Narváno
nebejvá z r. 2009) a úplných novinek.
Do křesla pro ghosta usedl kapelník Neúspěšného atleta,
Pavel Helmut Kholl, sympatický dvaatřicetiletý muž, který již
zhruba osmým rokem studuje Fakultu humanitních studii
Univerzity Karlovy, obor řízení a supervize v sociálních
a zdravotnických organizacích.

domů až se mi bude chtít. Nikdy jsem to bohužel nerealizoval,
vždycky mě poutaly nějaké povinnosti, pravidla a hranice, přes
které jsem nemohl jít. Takže náklonnost k těmto skupinám lidí
pramení zřejmě z nějaké zastydlé touhy po revoltě proti
pravidlům a povinnostem.
Neuvažoval jsi někdy o tom, že bys vystupoval sólově
a „spoluhráči“ ti konečně přestali prznit tvé písně?
Neuvažoval. Na to jsem příliš špatný zpěvák a hráč na kytaru,
byla by to naprostá nuda a působilo by to tragikomicky.
Oneman show si může dovolit pouze člověk, který má charisma
a dokáže zaujmout, nebo blbec, který není soudný. Kapele
vděčím za to, že se ty moje pseudopísně můžou vůbec veřejně
produkovat, samy o sobě by jen stěží obstály.
Kdo jsou tví oblíbení muzikanti (resp. koho vykrádáš)?
Asi nemá cenu jmenovat vše, co poslouchám, mám dojem, že se
to v tvorbě Atleta stejně příliš neodráží, čemuž odpovídá i fakt,
že jsme hudebně mimo (mísu) a nelze nás přirovnat k žádné
podobné kapele. Čím jsem starší, tím raději poslouchám
jemnější věci. Nora Jones, Damian Rice, Swell Season.
O čem je písnička Nedělní odpoledne?

Helmute, sedí se ti pohodlně?
No, mohlo by bejt líp, ale nestěžuju si.
Jakým způsobem ve vaší kapele rozhodujete o důležitých
věcech? Vládneš pevnou rukou kapelníka, nebo dovolíš, aby
ti do toho ostatní kecali?
V našem souboru jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si
rovnější. O důležitých věcech rozhoduje každý, kdo zrovna
dorazí na zkoušku, nebo do restaurantu pana Hertla, kde
tradičně po zkoušce odpočíváme. Příliš mnoho důležitých
věcí neřešíme, maximálně to, jestli tam hrát místo H Hmol,
nebo zda má hrát buben bumčvach, nebo čvachbum.
Tvoje texty se doslova hemží různými ztracenými existencemi
(otec vracející se z kriminálu, bezdomovec, tramvaják
v důchodu, spáč v nočním autobuse atd.). To je nějaká tvoje
úchylka? Cítíš se s takovými lidmi být nějak spřízněn?
Úchylka to je krásné slovo, ale ta to asi nebude. Tenhle typ lidí
má v sobě určitý punc originality a jedinečnosti. Jako malý kluk
jsem vždycky záviděl cikánským klukům, že se mohli svobodně
poflakovat po sídlišti, kdežto já musel poslušně s nákupem
domů, i když bych radši běhal s ostatníma po rozestavěném
sídlišti. Když jsem byl v pubertě, měl jsem v plánu koupit si v
pátek odpoledne láhev rumu, nasednout na první vlak a vrátit se

O nedělní depresi nebo spíš rozladě. Pocitu, který jsem měl
každé nedělní odpoledne, kdy už se nedalo nic moc dělat a
člověk pomalu začínal myslet na to, že ho čeká další dlouhý
týden prudy ve škole. Ta úzkost se vždycky přenesla už do
nedělního odpoledne a člověk začal být mrzutý a paralizovaný
už od pěti hodin odpoledne. Podpořily to i stereotypní rituály
rodiny, (všichni do vany, navečeřet se u zpráv, vyčůrat a spát).
Helmutovi tímto děkujeme za opravdu inteligentní odpovědi
a na závěr tu ještě máme informaci o příštím pražském koncertě:

Neúspěšný atlet
Ve čtvrtek 17.2.2011
v žižkovské hospodě U Vystřelenýho oka

Psychedelická Kachna
Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 1, vychází 13. 1. 2011

Překvapení

Mix trix
Překvapením dnešního kabaretu je žonglérská skupina Mix trix.
No, tedy žádné velké překvapení to není, protože Hugo už to
stejně všem vykecal, ale i tak bychom si o nich mohli něco říct.
Kluci a holka se dali dohromady na žonglovacím kroužku
sdružení Roztoč v nedalekých Roztokách a jejich prvními učiteli
byli Ivana Hrabětová a Erik Bornhorst. Sami sebe charakterizují
takto: „Jsme partička teenagerů, kteří rádi žonglují a prostě je to
baví. Do našeho vybavení patří míčky, kuželky, plachty,
diabola, flowersticky, deavilsticky, jednokolky a nebojíme se
ani ohně. Myslíme si, že nejsme špatní, ale to je jen náš dojem.“
O tom posledním si ostatně můžete utvořit vlastní úsudek.

Orientační program
20:30 – 21:15 Neúspěšný atlet
21:30 – 21:50 Mix trix
21:55 – (skupinové fotografování)
22:00 – 23:00 Původní Bureš

