
Slovo kachny

Vyprávěl mi tuhle, u nás na dvorku, Fumas, že když psal jako 
devatenácti či dvacetiletý písničku Rtuťový muž, tak ho ani 

ve snu nenapadlo, že přijde den, kdy bude mít odpor k tomu, 
aby ji zahrál. Rozflákaný rtuťový teploměr a kuličky té zákeřné 
hmoty v ochlupení koberce prostě jednomu nepřidají, ani když 
si k likvidaci pustí Quicksilver Messenger Service. Stejně jako 
poté, co vám někdo (viď Brute) přirazí do dveří u auta prsty, 
zas nemáte chuť na prsty rybí…
My kachny máme prsty pouze u nohou a do dveří u žigulíka 
je nestrkáme, termometry nepoužíváme. Leč dosti plkání… 
Jako hosté se dnes představí AV Band, a ne ten rumunský, 
co kachny běžně poslouchají, ale kapela bubeníka prošedší-
ho (jejda! to je slovo!) Burešem, Ády Vitáčka. Překvapí vás 
Inženýr Vladimír, takto sólový Vladimír Mikulka, písničkář, 
dramatik, divadelník a divadelní vědec. Tak si to užijte se vším 
všudy a nezapomeňte, že další Kabaret Původního Bureše se 
koná na stejném místě 13. 11. a jako hosté na něm vystoupí 
undergroundová úderka Homar.

Vaše kachna

Dnes vás překvapí 
Inženýr Vladimír

Vladimír Mikulka je jediný 
stálý člen kapely Inženýr Vla-
dimír (rockband), v  přípa-
dě potřeby se však neostýchá 
vystoupit osaměle. Teď to ani 
jinak nejde, protože naše hous-
listka tráví celý podzim na stáži 
v Mongolsku. Jmenuje se Jana; 
basák je Láďa.

Když chceme být vtipní, pí-
šeme o sobě do programů toto: 
Inženýr Vladimír (rockband) je 
veřejně prospěšné sdružení pro 

šíření nepopulární hudby. Prospěje i vám. Jen si nemyslete. 
Když chceme být vtipní jen trochu, dáváme přednost to-

muto sdělení: Inženýr Vladimír (rockband) hraje k poslechu 
a k opatrnému tanci písně tak tklivé, že by snad mohly být 
i veselé. A naopak. 

Kapelu lze samosebou najít na Bandzone a na Facebooku, 
i s obrázky a písničkami.

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 17. 9. 2014

Tyhle dvě písně mají pro účel programu vhodný představovací ráz 
a zcela jistě je na Slamníku nebudu hrát, takže nehrozí únavné 
dublování. Ta první píseň je moc stará a tu druhou jsem se nikdy 
nedokázal pořádně naučit. Snad leda až se nám Jana vrátí na 
Vánoce z Mongolska.

INTELEKTUÁL 
(duševní pochod)

Jsem intelektuál
ňáká rána do hlavy mě nezabije,
naopak - posílí,
odsoudím násilí
a bez předsudků jdu o světě přemítat zas dál.

Mé duševní pochody
nenechají žádnou ženu lhostejnou,
všechny zdivočí,
což mě nezaskočí,
neuznávám konvence a zvu je rovnou dál.

Když nás manžel nachytá,
glosuji vše s ironickým nadhledem
a rány do hlavy
mne pouze pobaví,
chlap se časem unaví a já mu povídám:

„Jsem intelektuál,
ňáká rána do hlavy mě nezabije,
tupé násilí
mou věc jen posílí.“
Vždyť jsem intelektuál a každé situace král.

Vždyť intelektuál je každé situace král.

JSEM PŘEMÝŠLIVÝ
(pohřební waltz)

Hodně jsem přemýšlel, přemýšlel o sobě,
o světě a o sobě, o sobě a o mně.

A zjistil jsem, zjistil jsem, že by bylo lepší,
kdyby se ženský snažily ukecávat mě,

Jsem jaký jsem, jsem jaký jsem.
Někdy bych se nechal jindy zase ne,
tvářil bych se tajemně, inteligentně.

Jsem jaký jsem, jsem přemýšlivý

Slunce hvězdy snídá (jsem přemýšlivý)
noc je plive zpátky (jsem přemýšlivý)

Jsem jaký jsem, jsem jaký jsem.

Měsíc co měsíc jsem přemýšlivý,
až je život v hajzlu (jsem přemýšlivý).

Jsem přemýšlivý. Přemýšlivý.



Orientační program: 
 20: 30–21: 15 AV Band
 21: 30–21: 50 Inženýr Vladimír
 22: 00 Skupinové foto
 22: 05–23: 00 Původní Bureš

Libušský potok šumí 
v soumraku Modřanská rokle 
zazpívá ta která umí 
vrzají dratve i krokve 

stmívá se už jsou to roky 
každej si nese to svoje 
za sebou slyším kroky 
a jenom takovej dojem 

když těch pár záběrů filmu 
přetáčím tam a zpátky 
studená krev která z žil mu 
vytéká tenkými drátky 

nebude to po čem toužil 
ještě by možná chtělo 
vrátit pár kapek do žil 
ptali se kdepak je tělo 

Černý kůň nehlučně prošel 
nádražím Praha Braník 
a všechno jakoby košer 
ptáče se zmítá v dlaních 

pod keřem leží dívka 
nebo tak aspoň zdá se mi 
pod keřem leží dívka 
dva a půl metru pod zemí

Nová píseň Původního Bureše

RODODENDRÓN   
(Fumas)

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 21, vychází 17. 9. 2014

Křeslo pro ghosta
AV Band


