Slovo kachny
“Káč, káč, kačenááá!!” zpívá písničkáčka, akordeonistka
Krystyna Skalická. Hezké. A to by na úvod taky třeba mohlo
stačit, že?
Nestačí?
Hm, tak dobře, tak ještě snad že dnešním ghostem je kapela
Sedící kameny a rozhovor (odehrál se v kavárně Panicafé na Florenci) s jejím zpěvákem, básníkem a výtvarníkem Fany Císařem
přinášíme a vězte, že se jedná o první rozhovor, který jsme zaznamenali audiotechnikou (naše stenografistka si zlámala obě nohy,
kterými dosud psala, a křídly ještě neumí), a reportér Egon Erwín
Mysch si kvůli tomuhle povídání koupil v Řempu nové baterky.
Překvapením budou Václav Bejtler a Veronika Jílková z divadla
Raz dva se svojí mafiánskou pohádkou a Veronika se také zhostila
výzdoby pódia.
V dalším pokračování Fumasova komiksu se dozvíte, jaké slasti
přináší funkce kapelníka a kdo může přijít, když si přejete, aby na
vaše dveře zabušila krásná dívka.

ale neznamená, že bychom si nedali na svých kusech záležet. Třeba
tahle mafiánská pohádka, odehrává se ve veliké knize. A hotovo.

A myslíš, že to je něco… po předcích?
Myslím, že to je genový, protože mě to napadlo úplně mimovolně.

Na fotografii ještě s třetím členem divadla Filipem Pýchou

Já jsem takhle kdysi viděl spící prasnici se selátkama, to jsem se
snažil rychle zmizet…
Na tohle jsem zvyklej… tam na tom svým pařízku jsem zažil, že mi
tyhle selátka normálně běhaly kolem nohou… oni když jsem tiše,
tak to ty zvířata víceméně tolerujou… i ti jeleni, to jsem byl úplně
blizounko… v Jeseníkách jsem se srazil s jelenem… v mlze… to
byl můj největší zážitek. Chvilku jsme na sebe koukali a pak jsme
každej šli svou cestou…

Křeslo pro ghosta

Sedící kameny

pokračování na druhé straně

Užijte si dnešní večer, jak nejlíp umíte, a nezapomeňte, že příští
kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 13. 12. 2012 na stejném
místě, tedy Na Slamníku a jeho ghostem bude kapela Znouzectnost.
Vaše Kachna

Dnešním překvapením je

Jak se ti sedí?
Sedí se mi… s dobrým světlem, dobře.

Představí se sami:

Jak se sedí Kamenům?
Kamenům se sedí asi možná nejlíp taky v takovém svém prostředí.
Každému ve svém prostředí. Mně se sedí dobře třeba na pařezu
a některejm se sedí zase dobře třeba U Kata, nebo U Bergerů…

divadlo Raz dva

Divadlo RAZ DVA
uvádí:
O třech sestrách z daleké Itálie
(mafiánská pohádka pro
dospělé děti)
Hrají:
Veronika Jílková
Václav Bejtler
Byl jeden král a měl tři dcery - tuhle pohádku všichni známe. Co
když, ale tatínek tří dcer nebyl pan král, ale italský mafián? A jaké
byly jeho dcerky? Co je ve světě potkalo? To uvidíte v našem
představení o nápravě nenapravitelného padoucha.
Tady je trocha informace o našem divadle:
Naše Divadlo RAZ DVA se takto nejmenuje náhodou. Je to mimo
jiné proto, že naše hry vznikají rychle a bezbolestně. Spontánně. To,

Tvoje texty většinou, nebo tedy dost často, vnímám jako záznamy
z toulek, procházek, výletů…
…imprese…
… a kam chodíš nejradši?
Já mám takový okruhy. Ono to je známý z těch mejch sbírek… malej
a velkej okruh, pak další… Teď například jeden svatej se čtrnácti
zastaveními… křížovej, po stromech v Brdech. Tam jsou různý
místa, třeba pařez, kde udělám malou hostinu pro zvířátka… křížek,
miminkovský zastavení s Ježíškem… stromy, který jsem zachránil…
s nima mám dobrej vztah… ony byly třeba napůl spálený, nebo
vyvrácený… obnovil jsem je a ony se mi odměňujou…
Další okruh je třeba Prokopský ůdolí…
Mám nějakou minulost, pradávnej obtisk… kterou jsem propojenej… že mám cit pro stezky jelení zvěře. Od malička, kdy jsem tohle
objevil, tak chodím po jejích cestách, a po normálních vlastně ne…
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Existuje nějaký místo kde se dají potkat Sam Cooke, nebo Otis
Redding?
To se dá… já zpívám takovou písničku Na břehu, na ostrově v dešti,
to je vlastně Howling Wolf - Red Rooster, tedy parafráze na Red
Rooster a tam se vyznávám k Reddingovi a vždycky se na něj obracím, že se „na nás dívá“ a i „s námi někdy zpívá“.
A Sam Cooke taky, ten je vlastně ještě v tom podhoubí. A takový to
A Change Is Gonna Come, to se mi ozývá… to je osudová píseň,
on to zpíval jen párkrát… na to mám svůj text ve sbírce Nízké nebe
s lampičkou (pásmo textů Sama Cookea a Otise Reddinga, vydáno
s audio záznamem na dvou CD firmou Kriplbojs /Rakušan, Trousil,
Kubíče/pozn. redakce).

V Undertakers hrál i Mejla?
Jo…
A Sedící kameny?
Ty vznikly při nahrávání pásma Znám chrám. (1993 pozn. redakce)
Co by sis přál?
Dokončit jednu věc, kterou jsme měli (s Kriplbojs, před odchodem
Zbyňka Rakušana pozn. redakce) rozdělanou. Jmenuje se Hádky
filozofií. Jedná se o pásmo, ještě s Míšou Jernekem, který jsme dělali při Třešňovým dnu… tam jsem přednášel určitý ďoby z historie
filozofie (David Hume, ale i Lenin, u toho je takový to základní
„podzim je to, co nikdy nezhyne, a ty to dobře víš Lenine“…) a to
jsme natočili. Jsou tam zvuky spolku Pohodlí, kapely Smutek…
a k tomu by byla sbírka Pravjemy. Tak to snad vydáme… i z piety
k Míšovi Jernekovi a Zbyňkovi Rakušanovi.
…
Určitě! …tak dík… to by mohlo být… já myslím, že to asi můžu
vypnout… doufám, že to tam je…
… jo… a že baterky vydržely… 
kresba Fany Císař

Nová píseň Původního Bureše
NEVIDITELNÝ
Fumas/Fumas
Neviditelný kráčí domem
a všichni hlavy otočí když kolem
projde a ani vlásek se nepohne
Sedává ve stínu skleníku
když v jezírku si dívky myjí vlasy
a pak projde a ani vlásek se
nepohne
Ref.:
Neviditelný kráčí městem
a jeho siluetu zdobí kapky deště
Neviditelný kráčí polem
a rodná hrouda je cítit alkoholem

Na Nízkém nebi s lampičkou hráli lidi z kapely Smutek. Ta vznikla
kdy?
Smutek, ten funguje od začátku spolku Pohodlí. Což je rok 68.
V tý souvislosti jsme se bavili i o Plasticích …?
Tam bylo to propojeni, že jsme to vlastně hráli dohromady.
Míša Jernek přenesl do Smutku některý Rolling Stones …to měl
předtím kapelu Undertakers…

Ze stromů v zahradě se
tiše a líně snáší ovoce na zem
a on projde a ani vlásek se
nepohne
Když míjí ženu, míjí bratra
tak mrznou úsměvy a tuhnou játra
a on projde a ani vlásek se
nepohne

Ref.: …
Neviditelný blázen v domě
mnohokrát vrazil do tebe i do mě
projde a ani vlásek se nepohne
Neviditelného všichni vidí
jak se tak prodírá zástupem lidí
a on projde a ani vlásek se
nepohne
Ref.:
Neviditelný kráčí městem
a jeho siluetu zdobí kapky deště
Neviditelný kráčí polem
a rodná hrouda je cítit alkoholem
a on projde a ani vlásek se
nepohne
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Orientační program:
20:30 – 21:15 Sedící kameny
21:30 – 21:50 divadlo Raz dva
22:00 – Skupinové foto
22:05 – 23:00 Původní Bureš

