Slovo kachny

Dnešním překvapením je:

aneb vítejte na osmém večeru Kabaretu Původního Bureše

Hugo a já

Jinak též písničkář, kytarista a zpěvák, jinde
i bubeník, či banjista, též
básník a spisovatel Petr
Hugo Šlik (ano, pachatel
se vrací na místo činu)
posílený o vysočinskou
(nikoli vysočanskou) vílu
Antonii Nowakovou takto
hráčku na čelo. Pohodlně
se usaďte a poslechněte si
křehké písně o psím útulku v Troji, o Klubíčku, či
akustickou verzi Hugovy
skladby Osamocený strom.

Tak copak dnes uvidíte a uslyšíte? Naprosto a zcela nepředvídatelný pánský soubor Panelákoví fotři mezi jehož vzory patří Ivan
Mládek i Plastic People of the Univerze. Rozhovor s principálem
seskupení naleznete v tomto programu. Zažijete další překvapení.
Uslyšíte novou, korespondenčně nacvičenou píseň. V comixu
z hysterie populární kapely Originální Hrubeš tentokrát Fumas
poodhalí roušku tajemství nad předchozí mutací názvu souboru.
Užívejte si večer jak jen umíte a nezapomeňte, že příští kabaret se
koná 20. 9. na stejném místě za účasti kapely Durmančiny bylinky.
Vaše kachna

Těsně před vydáním „Železného Jana“ nahradila houslistku
Markétu naše milá neteř Jana,
flétnistka, vokalistka, (v jiných
formacích též kytaristka, baskytaristka), znalkyně jazyků a východní kuchyně...
Markéta se hodlá věnovat rodině
a někdy si prý přijde vrznout.
Fotografie jsou ze křtu alba.

Nová píseň

Oko

(Fumas/Fumas)
Oko Franka Zappy
hledí na mě ze zdi
z habánského džbánu
vykukuje štětec

Oko uragánu
hledí na mě ze zdi
z habánského džbánu
vyskakují hvězdy

V místnosti je bordel
ale jenom trochu
oknem do ní hledí
zkamenělý světec

A vše co tě trápí
můžeš nechat utýct
po návsi jde Gándí
a za ním tucet jepic

Je to asi těžký napsat
jednoduchou píseň
když se blíží tornádo
a když tě zmáhá tíseň

K prostřenému stolu
usedají muži
s lahví vitriolu
každý v klopě růži

Když armády neklidu
pochodují domem
a bouře se hlásí
hlásí tichým hromem

Na zdi vedle okna
visí starej kříž
když otočíš okem
tak ho uvidíš

Za chvíli mě odnese
a já nevím kam
a plakát Franky Zappy
bude roztrhán

Z chumlu peřin vedle mě
mžourá tvoje oko
a já říkám ano
už je asi ráno
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Křeslo pro ghosta

Panelákoví fotři
V kočárkárně panelového domu na pražském
Jižním městě jsem se
sešel s hlavou, či spíše
jednou z hlav kapely
Panelákoví fotři Jiřím
Kynclem (přítomno
bylo i tělo). Usadili
jsme se. Jiří na nosič
staré Esky, já do golfových holí a náš rozhovor nohl začít.
Jak se Ti sedí?
To není Eska, ale čezeta z roku 1938. Sedí se mi špatně, protože
nosič má takovou klipsnu a ta mě tlačí přesně do díry tepláků-mrkváčů. Nicméně pro imič udělá panelfotr všechno.
Co vás uvede do rozpaků?
Čoveče, asi nic. My už jsme tak okoralí z těch našich pitomostí, že
fuck nic. A přece jenom něco - když si zapomeneme doma tepláky
nebo jinou část oblečení. Že nemám kytaru, bez toho koncert zvládnu. Ale jednou jsem doma nechal tašku s věcimami na voublečení
a jeli jsme pro ni z Neratovic do Letňan. Pak měl teprve koncert
ten správnej masakr.
Máte nějaké vzory?
No, líbili se nám Barel Rock, Lojzo, Plastici a Mládek. A pamatuju
taky na první setkání s Původním Burešem někdy před padesáti lety
v klubu na Proseku. Asi jste se hlásil na Portu nebo něco takového
trampského. Zaujaly mě tři věci - název, že máte violu a tvůj vozejk
na kombo. To byla moje velká umělecká a hudební inspirace.

oblečen. Zbylí tři sedí, vchází Knébl a na hlavě má helmu, v ruce
kus plexiskla, ozvučenou pinzetu nebo bůhví co. Jeho první slova
jsou: „Tak mám novou písničku.“ No a pak ho s tím vyhodíme,
nebo to dotáhneme. Proto máme rádi zkoušky, i když na nich
vlastně nezkoušíme.
Jak jste přišli k teremínu?
Dumali jsme o něm dlouho - když ho
měli Plastici, tak že my taky. Střeva
udělal pan doktor Guštar. Dyzajn je
můj - šuple z kancelářského stolu,
potah je zbytek koberce z obýváku,
volume je bysta V. I. Lenina, výška
tónu je anténa z tranzistoráku.
Všichni ještě hrajete v dalších kapelách, můžeš nám je trochu
představit?
Jarda Budil má Městskou, to jsou takoví polabští Keltové. Jsou
čím dál lepší. Zdeněk Vidlák šéfuje Šuplíku - něco mezi folk-swing-blues s basou a bicími, trochu tvrdne, koupil si teď elektriku a nové
kombo. Michal Knébl je šílený písničkář, jen on a Bittová vystupují
s houslemi. Ale Knébl k tomu hraje ještě na foukací harmoniku.
Textově je to takový Vrchlický s vysoce umělecky zpracovanými
dvoj a trojsmysly. Jirka Kyncl hraje s Jirkou Svítkem v duu Svitky
Kynclovy písničky. Kyncl dodává kouzlo osobnosti a Svítek hudbu
na klarinet.
Jíte zeleninu?
To je těžká otázka, co tím myslíš? Ale abych to nehrotil - v zásadě
s tebou souhlasím.
Díky za rozhovor
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Jaký je Váš vztah ke kabaretu?
Možná překvapím, ale žádnej. Neznáme, nesledujeme.
Sportujete?
Ale jo, všichni čas od času kolujeme. Teď asi nejvíc Vidlák a Kyncl.
Je to rozdělené tak, že Vidlák jezdí do práce na kole a na zkoušku
ne, protože už je unavenej. Kyncl jezdí na zkoušku a do práce ne,
protože už je unavenej.
Zkoušíte rádi?
Ano. Zkoušky máme radši než vystoupení, to je nutné zlo. My
tvoříme tím nejpitomějším způsobem - všechno všichni. Nejvíc
impulsů má Knébl. Vždycky jsme zvědaví, do jaké nové písně přijde

Orientační program:
20:30 – 21:15 Panelákoví fotři
21:30 – 21:50 Hugo a já
22:00 – Skupinové foto
22:05 – 23:00 Původní Bureš

