Slovo kachny

Oba máte nástroje s vyšším počtem strun než je běžné.
To je pravda. Markéta by ráda silně zdůraznila, že to v žádném
případě není viola s přidanou horní strunou, ale housle se spodní.
Znáte ten, jak přijde violista k lékaři a na hlavě má žábu?

Že tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, to je obecně známá věc,
ale tuhle mi povídal Fumas, že prej někde vyhrabal, že ty králové,
biblický byli vlastně taky čtyři. Ten čtvrtej se jmenoval Melknazar
a jak tak do tý izraelský země cestoval tak porád po cestě dělal nějaký dobro, protože už byl takovej, a dorazil tam o trochu pozdějc.
Konkrétně o rovnejch třiatřicet let. No, a navíc po cestě všechny ty
dary rozdal potřebnejm. No, byl z toho trochu špatnej, ale prej to
nakonec nevadilo, když je rozdal těm potřebnejm…
Už máte dárky na Vánoce? My kachny máme nejradši šišky. No,
nic…
Jako host večera, tradiční vánoční host, vystoupí kapela Hakka
Muggies. Překvapí vás Jana Maffet s harfou.
A z Fumasova komiksu se dozvíte jaké radovánky zažívali hudebníci z kapely Originální Hrubeš v zimě roku 1986.
Užijte si to a hezký Vánoce. Jo, a příští kabaret se koná 7. 3. vystoupí na něm kapela Přetlak věku a mnozí další.
Vaše kachna

Je to konečný stav, či budete na strunách ještě přidávat?
Ne. Se silnou vůli a odhodláním to prý lze udržet pod kontrolou.
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Co čtete?
Hlavně čteme dětem. Naposledy to byla Daleká cesta za domovem
od Richarda Adamse a před tím Enderova hra. Sobě Erik čte “A hory
pokračování na druhé straně

V čem vidíte hlavní rozdíl mezi zvířaty a lidmi?
Některá zvířata o něco hůř rozumějí výpočetní technice. Například
lamy. Někdy vám to dají sežrat, ale upřímně a bez vedlejších úmyslů.
Jezdíte na lyžích?
Teď ne, teď sedíme a je to výborné. Markéta občas ano, Erik ne, má
jen jednu.
Máte rádi změny?
Ne. Každá změna je k horšímu. Nebo k jinému.
Co nového v kapele?
Letos máme nové album a zároveň chystáme jedno ještě novější.
Relativně nový je ten s tou kočkou. Má nové dudy a k nim má nové
drony – takové ty přídavné trubky.

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta dnes usedli Erik a Markéta, kytarista a houslistka kapely Hakka Muggies.
Jak se vám sedí?
Výborně. Výborné je mít možnost si sednout.

Máte doma hodně zvířat. Jak si užijí Vánoce vaše zvířata?
Velice spokojeně, ostatně jako každý jiný den. Naše zvířata jsou
celoročně spokojená.
Mají i ostatní členové kapely nějaká zvířata?
Ano. Jeden má manželku a ta má koně. Další má bratra a ten má
želvu. Skoro všichni také mají děti. Ten co děti nemá, má kočku. Nebo
ona jeho, u některých druhů to není úplně jasné.
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Těšíte se na Vánoce?
Samozřejmě.
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ČTVRTEJ KRÁL
Apokryfní koleda
(Fumas/Fumas)
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Kašpar, Melichar, Baltazar
čekali ho na rozcestí
jenže on se opozdil
a tak táhli dál
Čtvrtej král se opozdil
a teď marně bloudí světem
možná by to ještě stihnul
kdyby tam jel metrem

odpověděly” Khaleda Hosseini. Markéta poslouchá Mobergovy Vystěhovalce a Vondruškovu Husitskou epopej.
Co posloucháte?
No dobře, tak ta Epopej patří sem. Erik nedávno objevil projekt “Fall
of Efrafa”, britský koncepční crust a metal, inspirovaný příběhy o králících. Děti nám pouští Toy Dolls a Cruadalach. Nahlas.

Jenže on jel tramwají
myslel, že ho počkají
a oni ho tam nechali
a vesele si zpívali

Co jste viděli?
Sem tam něco, i v televizi, ale za zapamatování stojí Červánky, Velký
vůz a Srnec u sklepa. Možná taky Kočka v koši.
Pořídili byste si osla?
Jasně, pokud by si on chtěl pořídit nás.

Že čtvrtej král se opozdil
a teď marně bloudí světem
možná by to ještě stihnul
kdyby tam jel metrem

Co byste rádi vzkázali návštěvníkům kabaretu?
Milí návštěvníci kabaretu, vítejte na Slamníku, vychutnejte si příjemný večer u kamen a pohodlně se posaďte – je to výborné.
Díky za rozhovor.
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Jsem to já anebo ty
tenhle čtvrtej král
a teď marně hledám cestu
a přemejšlím co dál
A jestli čekáš poučení
no tak to se nedočkáš
Oni ho tam nechali
a vesele si zpívali
Že čtvrtej král se opozdil
a teď marně bloudí světem…

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 34, vychází 15. 12. 2016

Orientační program:
20:10–21:15 Hakka Muggies
21:30–21:50 Jana Maffet Šouflová
22:00 Skupinové foto
22:05–23:00 Původní Bureš
Výstava a výtvarné řešení scény –
Jarka Moučková.

