Slovo kachny

Tuhle mi jeden povidal, že má plnej dvůr svízele. Svízel přítula. Takovej zelenej lepkavej hnus to je. Roste jak trifidi a že prej to přivály
větry z východu. Ty už přivály leccos… Přítula vám oblepí barák,
nalepí se to na kytky na zahrádce, žrát to nemůže ani kachna…
fujtajksl! A pak zas ty slimáci. Že prej mám žrát slimáky. Taková
blbost! Jsem snad indickej běžec?! Žerte si to sami!! Slimáky.
Obraťme list. Co uvidíte a uslyšíte? Malou bílou vránu uvidíte
a uslyšíte. Už tu dlouho nebyli, bylo načase, Inženýra Vladimíra,
kterej vás překvapí spoustou novejch písniček (pokud bude hrát
zrovna ty nový), no, a Bureše, pochopitelně… Vyzdobí to tu opět
Jarka Moučková a ve Fumasově komiksu z historie kapely Originální Hrubeš se dozvíte… se dozvíte… no, něco se prostě dozvíte.
A už mi dejte pokoj. Jdu sypat na slimáky takový ty bleděmodrý
granule. Jsem pokrokovej pták a né ňákej slimákožrout.
Vaše kachna
PS.: A přijďte v září! Patnáctýho. Budou tu The Rockles z Plzně.

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta umístěného v koruně statného platanu v pražské Stromovce vylezl, a usedl baskytarista kapely Malá bílá vrána
Pája Junek.
Jak se ti sedí?
Sedí se mi dobře a je tu moc hezký výhled. Snad nespadnem.
Jak jsi se vyrovnal s tím, že jako dosud mediálně nejznámější člen
souboru jsi byl co do popularity převálcován vaším kytaristou
Oldou? Mám na mysli životopisný film Cesta do země koní,
který jsi o Oldovi natočil.
Natočením zmíněného filmu jsem se na Oldově popularitě přiživil,
neboť je zajisté dlouhodobě slavnější než já. Dvojnásobek přátel
na facebooku je toho nezvratným důkazem. Nicméně je také bezmála
o dekádu starší, tak měl dosud na budování svého kultu osobnosti
více času. Až budu jednou v jeho věku, no, jen počkejte...

Radio Buenos Aires
Hudba a text: Pája
Pod listem z kokosu v čepici s papíru
hrával si na dvorku maličký Lopez.
Bambitka z banánu kalhoty na míru
utekl před ním i kočka i pes.
Pak krokem rozvážným přes naši náves
prošel se z večera sám Hugo Chaves.
Lopez vzal kufřík chtěl jinde být doma
a hrdina být jak Diego Maradona.

Na co bys se zeptal Hugo Chaveze kdyby se ti bylo podařilo
s tímto pánem setkat?
Zeptal bych se ho jestli je příbuzný s Petrem Hugo Šlikem.
Co jsi viděl, četl, či slyšel zajímavého, inspirativního?
Nedávno jsem si v antikvariátu koupil snad všechna díla Josefa Nesvadby, takže mě baví objevovat 60 let staré povídky a romány a těšit
se z toho jak jsou i nejsou aktuální. Muziky mám dík své profesi také
plno, ale nedá se říct že bych někdy slyšel něco vyloženě nového, či
objevného. Což mi vlastně ani nevadí, staré věci víc voní. A viděl
jsi ještě říkal... včera jsem na náměstí viděl ohňostroj, ten byl fajn.
pokračování na druhé straně

Do hor šel Lopez svou milou tu nechal
vzal si jen pušku jak strašně spěchal.
Nic po něm nezbylo jen zubní pasta
na stole obrázek Fidela Castra.
A byly zbytečný a marný naděje
my chtěli utéct a schovat se v horách.
Ve skalní puklině ukrytý pušky
asi se nikdo z nás nevrátí domů.
Zapomeň raději že si mě znala
málokdo odpustí ti moji lásku.
Katové čekají u našich dveří
a marně doufají že přijdu k tobě.
Chystáš se točit životopisné snímky i o ostatních členech kapely?
Nic podobného v nejbližší budoucnosti nechystám. Myslím že postavením Oldova pomníku jsem svůj dluh společnosti již splatil. Teď jen
čekám kdo natočí film o mě.
Co dalšího je u vás nového?
Nového je u nás asi jen to, že si čím dál více přiznáváme svoji lenost
a aktivitám kolem kapely necháváme čím dál tím hladší průběh, bez
nějakého hnacího motoru. Čili je vlastně skoro zázrak vidět nás ještě
někde hrát. Takže dnes jste se stali svědky zázraku.
Jakým způsobem bys bojoval s blechami?
Když měl blechy náš kocour Vendelín, vyndaval jsem mu je pinzetou
do skleničky s vodou. Měl to moc rád. Ale už je to tak 30 let, tak nevím
zda se to tak dělá pořád.
A vši?
Nevím jestli by sis podobné otázky neměl nechat pro kapelu Deratizéři.
Tvé oblíbené domácí zvíře?
Mám radši zvířata divoká.
Kam se chystáte v létě?
Pokud mám mluvit za sebe, tak mám rád teplo, takže se nikam
nechystám, neboť mi to tu vyhovuje. Naopak v zimě se chystám
někam kde je léto.

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 15. 6. 2016

Jak by zněl tvůj vzkaz mimozemským civilizacím?
Na mimozemské civilizace se ptáš? Odpovím ti Oldovou větou z již
zmíněného filmu: „Nevím jak vy, ale já je tady chci.“

Nová píseň Původního Bureše

Díky za rozhovor.

(Fumas /s použitím textu litevské lidové písně)

Inženýr Vladimír

NA NÁPLAVCE
každej někdy nechce zůstat sám
každej někdy nechce zůstat sám
moh by zajít na náplavku
a potkat tam milou dívku
a strávit s ní hezký večer u vína
další den by jí moh pozvat do kina
sejít dolů Letnou v Oku jí vzít za ruku
a zašeptat jí že má očí jenom pro ní
postřehla by ironii nebyla by blbá
nebyla by tuctová poslouchala by Zrní
prozatím zůstává doma nasdílí pár fórů
a v průběhu nezdařené masturbace usíná
prozatím zůstává doma nadělí pár lajků
a v průběhu nezdařené masturbace usíná
společně by našli práci
v Applu nebo v neziskovce
něco kreativního
a po práci demonstraci za něco správnýho
měli by fůry lajků, sexy čínská tetování,
zajímali by se o svět nebyli by lhostejní
a na procházce Letnou by mu měsíc svítil do očí
do očí co měl by jenom pro ní

NA PROCHÁZCE

Zářily jasné hvězdy
zářily do noci
vstoupily těžké slzy
vstoupily do očí
i ptáček nebohý měl tajný stesk
i ptáček nebohý měl tajný žal
i ptáček nebohý
hořem se rozplakal
Jdeš ještě do deště
v kapse u kabátu mazaný krajíc
utíká po městě
do dáli stříbrný zajíc
Míhaj se postavy
za dveřmi z mléčného skla
jedna se postaví
a druhá padá na zem
třetí si posteskla
proč jsem já takovej blázen
už mě to nebaví
denně hrách na stěnu házet
Jdeš ještě do deště...
Jen v parku u kašny
nad rozečtenou knížkou
neni to tak strašný
řikaj si Eliška s liškou
liška je zrzavý zvíře
Eliška dcera ševce
a věcem který jsou blbý
těm se jim věřiti nechce

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 32, vychází 16. 6. 2016

Jdeš ještě do deště...

Orientační program:
20:30–21:15 Malá bílá vrána

prozatím zůstává doma nasdílí pár fórů
a v průběhu nezdařené masturbace usíná
prozatím zůstává doma nadělí pár lajků
a v průběhu nezdařené masturbace usíná

21:30–21:50	Inženýr Vladimír

každej někdy nechce zůstat sám
každej někdy nechce zůstat sám

Výstava a výtvarné řešení scény –
Jarka Moučková.

22:00 Skupinové foto
22:05–23:00 Původní Bureš

