
Slovo kachny
Chybělo málo a minulé slovo kachny mohlo být poslední. Před-
stavte si, že se najdou ignoranti, kteří si spletou psychedelickou 
kachnu sse svatomartinskou husou. Ještě teď mám husí kůži.

Ještě, že dnešní host je veselejší: Ponožky pana Semtamťuka, 
A jestli vás nepřekvapí Magistr Kelly alias Otomar Klodner, ne-
překvapí vás už asi nic. Jestli se nepletu, uslyšíte taky Původního 
Bureše. V dalším pokračování Fumasova komiksu Mezi zdí a par-
ketama, z historie kapely Originální Hrubeš, se seznámíte s neče-
kaným Butanovým dobrodružstvím v temných karlínských ulicích.

Užijte si to a nezapomeňte, že příští kabaret je 12. 12. na stej-
ném místě a naším hostem bude Náš člověk v Havaně.

Uf... a víc se mě už dneska nedostanete.
Vaše Kachna

Co nového u Původního Bureše?
Kde se vzala, tu se vzala... zkušebna! Role pohádkového dědečka 
se brilantně zhostil Zdeněk Rampa. Děkujeme všem, kdo nám 
nabídli pomoc.

Dnešním překvapením jest

Magistr Kelly – Otomar Klodner
(gratulace k narozeninám přijímá zejména dne 2. 2. každého 
kalendářního roku.)
Věří v UFO, chuť mořských plodů a lásku na třetí pohled.
Ve volných chvílích, kdy nečaruje, píše básničky, sbírky: „Přespolní 
pich“ a „Básně fatální, silně banální“.
Se svou kapelou Otomar Klodner and his amigos šíří smutek, radost, 
stesk a duševní pohlazení mezi své vnímavé posluchače.

Psychedelická kachna – program Kabaretu Původního Bureše 
je ministerstvem kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISSN. 

Vychází nepravidelně a je neprodejná. 
Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky. 

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 13. 11. 2013

S kapelou Terra Ignota brnká na citlivou strunu srdcí undergroun-
dového národa.
Pokud nekouzlí, nezpívá, nepíše básničky a nenudí se, tak maluje.

Meandra - Helena Grygarová (není z přízně astronoma Grygara) 
se kromě čarování a polykání žiletek, zabývá jako členka „Neděl-
ního divadla“ divadelní improvizací a čtením poezie.
Společně s Magistrem Kelly namluvila CD pohádek pro dospělé 
„ Kočka na loupačku“.
Vystudovala teologickou fakultu a věnuje se mj. lektorské činnosti 
v oblasti duševní hygieny a relaxačních technik.

www.konstantin.cz/kelly

Křeslo pro ghosta
Ponožky pana Semtamťuka
Do křesla pro hosta se usadil pricipál Ponožek pana Semtamťuka 
Tomáš Suchý.

Jak se ti sedí?
A musí to bejt? Já jsem od malička spíš neposednej.

Ponožky si měníš často?
Z pohledu věčnosti, až nesmyslně často.

... a papouška, doma máte?
No jejda, celý hejno. A taky velrybu, slepýše a ve skříni moly.

Kterou z vašich desek máš nejradši a proč?
Já je mam rád všechny, jelikož se vznikem písniček i nahrávek mám 
spojeno spoustu zážitků, vzpomínek a setkáních. Myslim ale, že každá 
kapela nebo autor skládá postupně nějakej obraz, a teprve s posledním 

kamínkem se všechno propojí. Tak je to zařízený. Každopádně dopo-
ručuju naše CD nakupovat jako komplet J

Setkáváte se v kapele i mimo koncerty a zkoužky? Jezdíte 
spolu třeba na vodu?
Teď zrovna plánujeme vycházku ku příležitosti vypití lahve jabkovi-
ce, kterou dovalil jeden fanoušek v Mošnově. Ale když na to přijde, 
nepohrdneme ani tou vodou.

pokračování na druhé straně



Orientační program:  
20: 30 – 21: 15 Ponožky pana Semtamťuka

21: 30 – 21: 50  Magistr Kelly

22: 00 – Skupinové foto

22: 05 – 23: 00 Původní Bureš

Už po mě jdou!
Veliký černý psi!
Studenej čumák
mi strkaj do kapsy

Nenenenenenenene ne!
Nenechám se chytit!

Už se mě zřekli
všichni mí spojenci
do uší lezou
kovový mravenci

Nenenene...

Zrušil jsem telefón
uřezal sluchátko
stejně tam dejchá
Je to von! - Prasátko!

Nenenene...

Už jsem se odpojil
vymazal hesla
v zásuvce špión
- Nikola Tesla

Nenenene...

Maji mou šifru
už si jí nahráli
a někdo napích
mý kouřový signály

Nenenene...

Už po mě jdou!
U vousu proroka!
Jsem ryba v síti
chycená do oka

Nenenene...

Z nařvaný tlamy
zlej vítr zaduje
a z každý strany
mě někdo sleduje

Nenenene... 

Nová píseň Původního Bureše
MOJA PARANOJA
(Fumas/Fumas)

Jako kuna

Prošla si kolem vsi
Jako kuna
Probudila si psy
Jako kuna
Sedlák se musí o svý vejce bát
Když kolem brousíš slídíš
Jako kuna
 
Prošla si kolem vsi
Blikla luna
Proto tě do pasti
Kterou tu má
Chytil a  teď se musíš holka 
vzdát
I když se kroutíš svíjíš
Jako kuna

 

Prošla si kolem vsi
Měsíc svítil
Proto tě do pasti
Tenkrát chytil
Jenže kdo koho dneska v hrsti 
má
Když už ho rdousíš svíráš
Jako kuna

Máš spočítané své mozkové 
závity?
Myslel jsem, že jo, ale to jsem 
se přepočítal!

Zdá se mi, že jste na posled-
ním albu přitvrdili…
To proto, abychom na tom 
dalším mohli zase vyměknout.

Ta deska vyšla v roce 2011. 
Kdy bude další?
Právě se míchá. Bude to taková 
šuplíkovka. Pracovní název je 
Best of Rest. Regulerní Mezi 
krami. Křtít se bude v únoru na 
Náplavce. A jak pravil Franta 
Venclovský „Přijďte všici, bude-
me sa kópat!“

Je nějaké místo kde jsi ješ-
tě nebyl a chtěl by ses tam 
podívat?
Na Sibiř. Stěhujou tam teď moc 
pěkný holky.

Co tě v současnoti živí, a co 
ostatní členy kapely?
Ale jo, děkujeme za optání, jsme 
rádi, že jsme živí.

Program Kabaretu Původního Bureše
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