Slovo kachny

V

ánoce… Fumas má v ledničce krůtu! Vrahoun! Ještěže
se na Vánoce nejedí kachny. No, Brut taky nejí psy, žejo.
Vánoce… to je takový to s tím Ježíškem… a Bureš si nadělil
desku.., nebo Ježíšek nadělil Burešovi? Jo. A překvapení… no,
to bude taky. Hugo a já (teda spíš ona). Oni musej brzy domů,
kvůli dětem, tak začnou přesně… a taky Tonda s Dádou udělaj
dívadlo a budete se dívat… a poslouchat… No, a ve Fumasově
komiksu se dozvíte jak hoši a dívka, co z nich pak byla ta kapela
Originální Hrubeš, trávili jeden nedělní zimní večer roku 85 a co
se dozvěděli. To je taky docela vánoční… Tak si to užijte, tenhle
večer a pak ty Vánoce. A milujte se a množte se a mějte se pěkně.
Další kabaret bude někdy v únoru a zahrajou Homaři…
Homaři? Jo asi jo.
Vaše kachna

Překvapení večera

Tonda Novotný a matka Dáda Vacková, potulní divadelníci, na kabaretu již s úspěchem vystupovali a tím,
čím tentokrát překvapí Vás překvapí
i pořadatele tohoto večera. Oba v minulosti mnohokrát s úspěchem spojili
své síly a vedle svých sólových projektů vystupují společně a, s řadou
dalších podobných výtečníků, ve
sdružení Loutky v nemocnici.
http://antonin-novotny.cz
http://www.dv-divadlo.estranky.cz
http://www.loutkyvnemocnici.cz

Další překvapení večera
I Hugo a já již u nás hráli. Jsou to:
Petr Hugo Šlik - zpěvák, kytarista,
písničkář, bubeník (před časem též
u Původního Bureše), spisovatel,
kartograf… a Antonie Nowaková celistka, houslistka, zpěvačka a výtvarnice půvabných obalů.
Až obejdeme naše pole
a starý třešňový sad
až dohrajeme všechny role
budeš mě ještě mít rád?

Až uvidíme stoupat k nebi
z bramborové natě dým
až po řece poplují ledy
poradíš mi co s tím?
Až v alejích pokácí stromy
a hlasitě budou se smát
až roztaví kostelní zvony
budeš tu vedle mě stát?
Až naposled odletí čápi
z komína fabriky Frič
až ta kočka si nabrousí drápy
odvedeš mě odtud pryč?
Až přijdeme s klekáním domů
a přiložíme do kamen
až ucítíme vůni stromů
ještě tu zůstanem?

/Petr Hugo Šlik/

A ještě ukázka z Hugova připravovaného románu:
„...Další dva billboardy, které měla v dohledu, byly rovněž zajímavé. Jeden oznamoval revoluci v telefonování a druhý představoval
revoluční holicí strojek. No ovšem, revoluce jde dobře na odbyt,
revoluce táhne. Revoluce je sexy...“
http://bandzone.cz/hugoaja

Křeslo pro ghosta

Hakka Muggies
Do křesla pro hosta tentokrát
usedne perla z brdských lesů,
houslistka a zpěvačka rustikálních
Hakka Muggies Markéta Janatová.
Jak se ti sedí?
Sedí se mi dobře.
Co je u vás nového?
Naštěstí nic!
Co je u Vás starého?
Ten plot kolem výběhu tam dole
u potoka. Ale jednou ho určitě
opravíme.
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Navštívila jsi v poslední době nějaký hrad?
V poslední době jen ten z Lega a z Carcassonne.
Kdyby sis mohla vybrat, v jaké době bys chtěla žít?
Právě teď.
Máš radši psy, nebo kočky?
Poníky!
Proč máš na houslích pět strun?
Nemohla jsem se rozhodnout, jestli hrát na housle, nebo na violu...
Co zrovna posloucháš?
Krásný ticho míchaný s hučením počítače.
Jaké další aktivity mají ostatní členové kapely?
Výrobu fléten z hliníkových trubek, šerm a noční vyhazování
hořících předmětů, hraní počítačových a deskových her, čtení
knížek a komixů, mezinárodní vandry na motorce, objednávání
podivných hudebních nástrojů z cizích zemí, kácení stromů, pití
whisky, lezení po skalách, údržbu jeskyní a koryt řek, pěstování
koček, koní, poníků, borůvek a dětí.

Co nového u Původního Bureše?
CDčko! Celé Vám ho přehrajeme naživo a promítneme i oba
videoklipy.
Fumasovi to nebylo dosti a tak
ještě s Veverkou připravili
kratičké CD - EP nazvané Na
procházce. Bude ke stažení na
stránkách Původního Bureše.
A jelikož na dnešní večer nemáme novou píseň, tak alespoň
přetiskujeme básničku z obalu
tohoto CD.

Kdy bude nové album Hakky Muggies?
Před půl rokem jsme vyhlásili, že koncem roku. Když to půjde
dobře, myslím, že možná už toho příštího.
Co by sis přála k Vánocům?
Víc času na ztrácení.
...a co do nového roku?
To se nesmí říkat nahlas, jinak se to nesplní.
Díky za rozhovor a pěkný svátky.
http://bandzone.cz/hakkamuggies

Karlíčku z Karvašin
kde je tě konec
kde je tě začátek
a v kině Ponec
v Praze na Žižkově
sedí tři lišky
dávají dobrou noc
po kapsách knížky
Karlíčku z Karvašin
vypadáš mladší
do každé z knížek
potichu spad šíp
/F/

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 23, vychází 18. 12. 2014

Orientační program:
20:30–21:15 Hakka Muggies
21:30–21:50 Hugo a já
		Tonda Novotný a Dáda
Vacková
22:00 Skupinové foto
22:05–23:00 Původní Bureš
Výstava a výtvarné řešení scény – Fumas.

