Slovo kachny

K: Nic. Lelkuju.
A divadlo?
M:Hrajeme loutkový divadlo pohádky pro děti a občas nějaké
ty happeningy.
K: Dneska budeme hrát soutěž.

T

ak nám začal půst. Fumas už párkrát přesvědčoval Blanku,
aby se Na Slamníku točila i únětická desítka. Teď by se to
hodilo, bylo by to takové postní... Oni hlavně na severu, v klášterech, se prý v minulosti, (a jistě i v současnosti) v tomhle období,
futrovali pivem, kvůli živinám a vitamínům. S tím futrováním to
nepřežeňte, ale pár vitamínů si dejte ať nejste neduživí. Kachny
se futrujou šiškama, ale to je proti tajli, přírodě a hodno protestu
u evropského soudu v Haagu! No, ale to Vás asi nezajímá...
Takže co dnes večer Vaše čivy ochutnají? Zahraje Humří
kapela Homar a zjeví se divadlo, ve kterém budou i někteří
humři. A pak pochopitelně zas ten Bureš...
Nad Fumasovým komiksem tentokrát v trefné zkratce pochopíte základy Etanovy filosofie a jejího dopadu na členy kapely
Originální Hrubeš jakož i východiska, která chlapce a dívky
formovala.
Užijte si to, a nezapomeňte, že další kabaret se koná 9.4.
na stejném místě a jako host vystoupí... na špičky... nechte se
překvapit.
Vaše kachna

Co čtete, posloucháte, na co se díváte?
M: Teď jsem četla novou knížku od Edy Kriseové a to mně hodně
zaujalo. No a teď se nejraději dívám z okna na obrovský dvůr,
z něhož jsem stále fascinovaná. Je to jiný, než koukat do ulice.

Co dělají humři v zimě?
M: My máme stěhovavou zimu a nejen my, někteří členové kapely taky.
K: Stěhovali jsme se jen o 700m na východ na Žižkově.

Divadelní překvapení:

Odkud znáte Janku Djagilevovou?
K: Za to může popularizátor sibiřského punku v Praze Miroslav
Ottomanský. V době, kdy se všichni koukali na západ, dělal večery,
na kterých přednášel o sibiřské scéně a pouštěl nahrávky.

Křeslo pro ghosta

Raději pěšky, či lanovkou?
M: Letos v zimě při lyžování v Peci pod Sněžkou si to bez lanovky
ani nedokážu představit. Ale po Petříně radši chodím pěšky.
K: Já zas bez lanovky ani ránu.

autentická vědomostní soutěž - Kdo z koho. Hrají: Lucie Masopustová, Markéta Světlíková, Martin Ovčarov, Martin Karel
Světlík.

Homar

Do křesla pro hosta usedla dvojice zpěváků kapely
Homar
Martin Karel Světlík a jeho
žena Markéta.
Jak se (Vám) sedí?
M: U griotky dobře.
K: U piva obstojné.
Můžete trochu představit
kapelu?
K: Kapela vznikla dávno, teď přesně nevím, ale postupně měla
tolik členů, že bylo třeba ji nakonec rozpustit a založit znovu
v nějakém standardnějším složení. Služebně nejstarší je kytarista
PapPapáček, původně klávesák, Cyrila Grolicha jsme si vybrali za
bubeníka, ještě než kdy bouchnul do bicích a vršovický Kanaďan
Mike Allen hraje basu.

Optimizmus, nebo pesimismus?
K: Ohledně smrti optimismus...
Jeden z Vašich textů je od Raiji Pullinen. Jak jste se dostali
k této dámě?
K: Zjevila se jednou v klubu Skutečnost, kde měla vernisáž výstavy
obrazů. Já jsem tam byl náhodou a najednou jsem byl mimo
organizátorů jediným návštěvníkem. Původně to totiž mělo být
někde jinde a narychlo se to přesunulo. Spousta vína a jídla, tak
jsem se tam zdržel. Od té doby Raija jezdí do Prahy pravidelně
a popularizuje finštinu mezi Pražany. Anton Litera ze skupiny
Defenestrace77 byl fascinován, když objevil finské slovo pro koloběžku (podkulauta). Raija to pak rozpracovala do písničky.
Co děláte když nehrajete?
M: Tak hodně nám dá zabrat syn Světoslav, ale s tím si vlastně
taky hrajeme. Já si užívám maximálně ten čas s ním. Mateřský
centra a jiný aktivity, který jsem s jeho starší sestrou absolvovat
nemohla, protože v raných devadesátých nic takového nebylo.
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K: Doporučeníhodný byl taky film Ida. To vybrala Markéta. Když
to vyberu já, tak většinou odcházíme po chvilce na pivo.

Nová píseň Původního Bureše

Máte nějaký vztah k červenému zelí?
M: To je ti zajímavá věc, červený zelí miluju, mám ho radši než
bílé, ale skoro vždycky koupím to bílé i v případě, že mám na
výběr. Červené zelí totiž nemají v krámě tak často.
K: Rád ho mačkám při tvorbě salátu. Víš, jak z toho stříká ta
rudá šťáva. To je stav jakéhosi archetypálního vytržení. Naučila
mě to tchýně Balkánka.

TI ANEBO TAMTI (Fumas)

Co byste si přáli do budoucna? Neni-li to tajné...
M: Víc hrát.
K: No a aby nebyla válka, protože jak se zpívá: válka je vůl.

A každé pondělí
prodává básník noviny
a každé úterý
je sám a jediný

Domažlická

Já vím není to snadné
pokaždé něco spadne
ale chci abys byl
a já tomu uvěřil

Chodím sem tam, chodím sem tam, sem tam Domažlickou,
chodím sem tam, chodím sem tam, nohy mi v botách rostou,
chodím sem tam, chodím sem tam, práskla jsem dveřma v Delloitu,
chodím sem tam, chodím sem tam, nechci už žádnou robotu.
Pod panským jhem nechci se už nikdy octnout,
chodím sem tam, chodím sem tam,
náturu já mám chodskou.
R: Ó jak jsi sladký Kozino,
chci se teď k tobě přivinout,
jít do Roháčovky na víno a
popít do roka a do dna.
Totiž tady doma v Domažlický
vždycky úřad práce byl.
Zavřeli mi úřad práce,
nestojím už o podporu,
vidím tu dvě šibenice,
čtyři oči plné vzdoru,
vidím tu dvě šibenice a
je mi z toho do pláče,
čtyři oči plné vzdoru,
tvoje a Honzy Roháče.
R: Ó jak jsi sladký Kozino ...
Popud Matyáše Justa nebyl podle pánů gusta,
dej si pohov, jdeš moc zhusta, Domažlickou street.

Básníci píší knihy
nepoučení ale zaujatí
a co se konmu líbí
ve větru se vrátí

Někdo sbírá známky
jiný figurky slonů
někdo zírá z dálky
další chce domů
Kdo má pravdu na řetízku
jak hodinky v kapsičce
u saka
kdo erární misku
pro zábavu dělat chudáka

Já vím není to snadné...
Kapesní nůž
většinou neplave
na rtech růž
a on už je muž
Mávají květy agáve
tiché rolničky
na šňůře na prádlo
zapomenuté kolíčky
Já vím není to snadné...
Ti anebo tamti
postavy z Panuškových
obrazů kráčí krajem
opilí flagelanti
i ti co platí nájem
Otázku na provázku
či východisko z nudy
poslední z posledních
co chtějí vědět kudy

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 24, vychází 26. 2. 2015

Orientační program:
20:30–21:15 Homar
21:30–21:50 Divadelní překvapení
22:00 Skupinové foto
22:05–23:00 Původní Bureš
Výstava a výtvarné řešení scény – Fumas.

