Slovo kachny

Hele bacha na lišky, lasičky a spol. Taková potvora přijde a zakousne
vás, dřív než stihnete říct rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (německé slovo označující «zákon o přenosu povinností při kontrole označování hovězího masa»). Teda
pochopitelně, že se stále cítím jako kachna, a ne jako kráva, to jen
někdy. To třeba když mi za krkem funí liška a hospodář mě ujišťuje,
že o nic nejde, že ta liška je kámoš.
No nic… Co vás dneska čeká? Jako hosté vystoupí Iritující Pýchora. Doufáme, že vás nebudou iritovat nýbrž potěší, tak jak
potěšilo nás jejich CDčko. Textařem druhé hostující kapely Radosti
života je první pankáč u nás Franta Gellner, takže se (i vzhledem k věkovému rozptylu muzikantů - rodina Lavických) jedná
o projekt vskutku multigenerační. Překvapí vás někdejší bubeník
PB, současný bubeník Neúspěšného atleta, spisovatel, písničkář
a otec Petr Hugo Šlik, který bude číst ze své nové knihy Tržiště.
Autorským čtením vás oblaží též Fumas, a to ze své též nové knihy
…a nepotkali ani jednoho idiota. Pódium zdobí Jarka. Ve Fumasově
tradičním komiksu se tentokrát dozvíte něco ze zákulisí pražské
železné neděle v roce 1986.
A nezapomeňte na další, tentokrát vánoční kabaret s hostující
Hakkou Muggies. Koná se 15. 12.
Vaše kachna

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta usedli členové kapel Iritující Pýchora a Radosti
života. Křeslo skončilo v troskách a muzikanti se rozesadili po zemi
mezi cupaninu z koňských žíní a vyhřezlé kovové pružiny. Jeroným
z Radostí života mlčel a pobaveně pozoroval ostatní.

V jakých jiných hudebních, ale i nehudebních projektech se
angažujete, co jinak děláte, čím se živíte?
Iritující Pýchora: Vojta to hledá, Kuba to staví, Lukáš to naprogramuje
a Kryštof to obhospodařuje. Mimo práci to Kryštof zahraje, Lukáš
nazvučí, Vojta udělá kritiku a Kuba půjde se psem.
Radosti života: TL: Mojí úhlavní kapelou je Jericho, které by někdy
touto dobou mělo oslavit třicátiny (ale ani to ho asi nevytrhne ze
zimního spánku). Pořád ještě se taky motám kolem festivalu Otevřeno
v Jimramově. Jinak se většinou hrbím u počítače, protože se živím
jako spravovatel sítí a rybář bajtů.
pokračování na druhé straně

Jak se vám sedí?
Iritující Pýchora: Jako psovi na ledě.
Radosti života: Tomáš Lavický: Není-li to na doživotí, dá se to vydržet.
Jeník Lavický: Sedí se mi dobře, to nemůžu říct.
Máte někdo nějaký nápad?
Iritující Pýchora: Nemáš pivo?
Radosti života: TL: Co si třeba zazpívat?
JL: Já bych šel pochodovat sem a tam po buzerplace. Nebo by snad
dělal někdo radši něco jiného?
Otázka na Radosti života: Z čeho máte největší radost?
Radosti života: TL: Že se v rámci kabaretu dožijeme druhé derniéry
našeho oblíbeného pořadu.
JL: Když Původní Bureš někde zahraje Problémy životní adaptace.
Otázka na Iritujícího Pýchoru: Co vás nejvíce irituje?
Iritující Pýchora: Pýchora.
Otázka na Radosti života: Co vás nejvíc irituje?
Radosti života: TL: Iritium jako nový prvek Mendělejevovy tabulky,
objevený nedávno vědci v projevech některých politiků, na mě účinkuje už v nepatrných dávkách.
JL: Když si nemůžu vzpomenout na něco, co zaručeně vím, ale nedaří
se mi to vydolovat z paměti.
Otázka na Iritujícího Pýchoru: Z čeho máte největší radost?
Iritující Pýchora: Když se poguje!
Co je u vás nového?
Iritující Pýchora: Jeden a někdy bohužel dva mikrofonní kabely praskají a Kryštof má nový ride.
Radosti života: TL: Nestraš :-(
JL: Tuhle otázku jsem vždycky nesnášel, takže ji s dovolením
přeskočím.
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JL: Já v žádné jiné kapele nehraju. Podílím se ale na festivalu Otevřeno Jimramov, který s hudbou taky docela souvisí. Rád cestuju a čtu
(klidně obojí naráz), v poslední době ale nemám ani na jedno moc
času. Jinak mám před sebou (snad) poslední rok teologie a od října
pracuju na částečný úvazek na ústředí evangelické církve.
Máte nějaké vzory?
Iritující Pýchora: Pán, hrad, muž, stroj, pýchora, růže, píseň, kost,
město, moře, tofu, stavení.
Radosti života: TL: Na svetru, takové norské soby či co to je.
JL: TL mi vyfoukl odpověď, takže abych předešel trapnému tichu,
řeknu Mirek Dušín.
Těšíte se na Vánoce?
Iritující Pýchora: Spíš na vánočky a vločky. Je tam málo volna. Vojta:
Já se těším na Vánoce, jestli bude sníh!
Radosti života: TL: Určitě. Ale jsa manželem farářky, tak také hlavně
na vydechnutí po nich ;-)
JL: Ano. Navíc ty letošní jsou dost možná poslední, které strávím
s rodinou v Chrudimi, takže jsou pro mě o to vzácnější.
Jaký máte vztah k únoru?
Iritující Pýchora: Úhorky máme radši než únor. Vojta: Jestli bude
sníh, tak se těším. Kuba: Já se přidávám. Kryštof: Na můj vkus moc
krátkej. Lukáš: Co jsou to ty úhorky?
Radosti života: TL: Myslíš “Dítě mám v břiše, za okny štěká pes ...” ?
To by možná byla otázka spíš na Kryštofa. Nicméně moje žena je
únorová, takže kladný :-)
JL: Vzhledem k tomu, že v únoru mám zkouškové období, tak velmi
intenzivní.
Kdo z lidí mimo kapelu vám do vaší hudby nejvíc mluví?
Iritující Pýchora: My si do toho mluvit nenecháme. Kdo to zkusil,
už toho nechal.
Radosti života: TL: Máš na mysli takové to “Ztište to, je to hrozný
randál”? Tak tady se vzdávám odpovědi ve prospěch potřebných.
JL: Tak to netuším, při naší hudbě většinou není nikdo jiný slyšet...

Radosti života: TL: V temné opuštěné uličce? Takovejch by bylo …
JL: S exekutorem.
Zatoužili jste někdy letět na Rogallově křídle?
Iritující Pýchora: Třikrát ano. Vojta ne.
Radosti života: TL: U mne je to touha povýtce platonická, neb při
rychlých změnách výšky vrhám a to výrazně narušuje stabilitu letu.
JL: V prváku jsem bydlel ve čtvrtém patře na Vinohradech, nad
Nuselským údolím. Představa, že bych mohl prostě vyskočit z okna
na rogallu, nad tím údolím nabrat výšku a pak letět vzdušnou čarou
nad Apolinářem a Karlovým náměstím do školy mě zaměstnávala
při mých častých sprintech na tramvaj...
Děkuji Vám za rozhovor.
Iritující Pýchora: Taky děkujeme, nebylo by ještě pivo?

Nová píseň Původního Bureše

BLÁZEN V GARÁŽI
(Fumas/Fumas)

Na kraji města v garáži
v sousedství vojenskýho útvaru
dláto do dřeva zaráží
vyrábí elektrickou kytaru

Poslední holka dala poslední pusu
poslednímu klukovi u brány
ta kytara bude z jednoho kusu
a jak je do práce zabraný

Je podzim roku šedesát
má celej život před sebou
co horšího se může stát
než to, že venku začne chcát

nevšim si, že ta holka stojí
ve vratech tý garáže
Je mu to jedno, klidně i dvojí
když nebude překážet

Vojáci kolem pospíchaj
jak padaj deště provázky
v kasárnách daj si další hnusnej čaj
vracej se z procházky

Klidně se posaď, napij
a cože to dělám?
no, přijď si někdy poslechnout
a jestli tě něco trápí
buď v klidu, oni ti ho pustěj...

Kdo vám do ní vůbec nemluví?
Iritující Pýchora: Karel IV.
Radosti života: TL: Bedřich Smetana, ten už je úplně hluchej.
JL: Sousedi, za což jsme velmi vděční.

A písně který zítra složí
bubnuje dnešní déšť
tak jako ruka Boží
něco co jen tak dostaneš

S kým byste se chtěli setkat?
Iritující Pýchora: S Karlem IV.
Radosti života: TL: V temné opuštěné uličce? To přece nebudu veřejně
prozrazovat.
JL: Se Serjem Tankianem ze SOAD. Chtěl bych se s ním pobavit o jeho
textech, kterým často nerozumím, ale jsou pro mě velmi inspirující.

Je podzim roku šedesát
má celej život před sebou
co horšího se může stát
než to, že venku začne chcát

S kým byste se nechtěli setkat?
Iritující Pýchora: Kryštof: S houfnicí. Lukáš: S morákem. Vojta: S pančelkou ze základky.

Je podzim roku šedesát
má celej život před sebou
co horšího se může stát
než to, že venku začne chcát

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 33, vychází 10. 11. 2016

Orientační program:
20:30–21:00 Iritující Pýchora
21:00–21:30 Radosti života
21:30–21:50 Hugo & Fumas
22:00 skupinové foto
22:05–23:00 Původní Bureš
Výstava a výtvarné řešení scény –
Jarka Moučková.

