Slovo kachny

Onehdy jsme byli s Fumasem na jedné vernisáži, a jak čas pokročil
tak nám tam někdo hnedle nabízí nějakej hašiš, či co… a Fumas,
že prej né, že už měl dvě různý kořalky a taky pivo a víno a hašiš
že už fakt nemusí. No, kachnám hašiš neškodí, to je známá věc…
Jen teď nevím, na co jsem se to chtěla dneska zeptat našich hostů…
No, snad si vzpomenu. Hosti! No jo, máme tu hosty! Nohaband
a Malou bílou vránu. Hosti… Ono je všechno tak nějak zrychlené
a všechno to děláme tak nějak víc a víc za pochodu. Takže výzdobu,
kterou tu vidíte, asi taky někdo udělal, a on vám to někdo z podia
řekne, kdo to byl. Ve Fumasově komiksu se dozvíte, jaké strategické
rozhodnutí učinili Butan s Fugasem v roce 87 minulého století. Tož
si celej ten večírek užijte. Další kabaret se koná 14. 9. a budou taky
nějaký hosti… sledujte web, tam to bude.

P: Když jsem byl chlapec, maminka v cukrárně kupovala sobě punčový
řez a mě větrník. Takže mám.
Koho byste chtěli za prezidenta?
J: V USA říkají, že přežijí, i když budou mít za prezidenta šimpanze.
Teď je situace, zdá se, ještě horší. U nás taky. Mně by seděl nejvíc
Kocourek Mikeš, při nejhorším Ferda Mravenec.
P: Oldu.
Jíte vepřové? Hovězí? Ryby? Sojové? Červíky?
J: Zkouším jíst všechno.
P: Jím úplně všechno. Když jsem byl chlapec, měl jsem i červíky.
Kdy jste kdo naposledy napsal nějakou písničku a o čem je?
J: Dokončenou mám z 28.3.2017 ze dne učitelů. Je o hovězím dobytku
v ohradě.

P: Už zdaleka nejsem tak tvůrčí jako kdysi. Naštěstí mám plné šuplíky
z dávných dob, takže do nich stále sahám. A naposledy jsem napsal
erotickou povídku. Jen nevím, zda ji budu i zhudebňovat.
Máte rádi zelí?
J: Halí, belí miluju. Ale bez kakaa, ne jako pejsek a kočička.
P: Když jsem byl chlapec, jedl jsem i zelí.
Co byste toužili sdělit lidstvu? A máte něco, co byste toužili sdělit
rybám? Kachnám? Štěnicím v tom starém křesle?
J: Všichni tito všech zemí, spojte se!
P: Lidi, mějte se a mě rádi. Rybičky, promiňte že jsem vás jako chlapec
zapomínal krmit. Na společné zážitky s kachnama i štěnicí zatím
ještě čekám.
pokračování na druhé straně

Vaše kachna

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta dnes usedli Jakub Noha – přednosta kapely
NOHABAND a Pája Junek – patrně nejmediálnější hudebník kapely
MALÁ BÍLÁ VRÁNA. Když pánové spatřili naše prosezené kabaretní křeslo, museli jsme dojet do zahradního supermarketu pro dvě
zbrusu nová křesílka vyrobená předškolními dětmi v dřevařském
závodě v provincii Chu-pej. Otázky jsme tentokrát vymysleli pro
oba stejné. Ptala se kachna.
Co je u vás nového?
J: Toaletní papír, byl ve slevě.
P: Po letech zase natáčíme desku. Zrovna včera jsme ve fotoateliéru
tvořili její nejdůležitější část. Když se vše povede, bude obal vyveden
z krásných fotografií krásných lidí.
Máte rádi punčové řezy?
J: Zkouším jíst všechno.

Psychedelická kachna – program Kabaretu Původního Bureše
je interní tiskovina pro členy Klubu Kabaretu Původního Bureše.

Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky.
Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 14. 6. 2017.

Nová píseň Původního Bureše

MŮŽETE MI...
Fumas/Fumas
____________

Chtěli byste domů odposlech?
J: Zatím ne. Občas něco přeslechnu, ale na odposlech to ještě není.
A mé žvásty nikomu, myslím, za odposlech nestojí.
P: Odposlech patří na podium.
Jak tlusté používáte trsátko?
J: 0.74‘
P: 0,88 mm. Není v tom žádná symbolika, jen praktičnost.
Kam se chystáte na prázdniny a kam vaši spoluhráči?
J: Do pr...áce. Do práce!
P: Já mám prázdniny pořád a spoluhráči nejspíš taky. Někdy sice
o práci mluví, ale pracovat jsem je v životě neviděl.
Máte radost ze života?
J: Těším se vždycky na něj. Dost často to přijde.
P: Vždycky. A když jsem byl chlapec, měl jsem ji taky.

Můžete mi sebrat
moje kosti
můžete mi vypít
moji krev
všechny ty pitomosti
nezvaný hosti
ale mojí duši
nedostanete

Dráty a dynamo
lidovej kolorit
na záda kytara
starej Favorit
s přítelem Jiřím
sedíme u stolu
a matka přináší
mísu rosolu

Ze psího útulku
tam dole v Troji
nese se nad vodou
nebeskej chór
nahoře Na Slamníku
Hugo a já
a dole z čističky
voda a chlór

Stůj Noho
kamkoli kráčíš
posvátná
místa
v motýlích hrách
a něco
v ohradách
se chystá

Do Božích oken
do uší kdekomu
zpíváme s Agnes
v dutině stromu
kolem jde chlapík
úplně nahatej
„Říkaj mi František
a že prej jsem svatej“

Můžete tu čekat
co vám kdo poví
jenomže to má
háček
toulavý kočky
dneska loví
mechanickej
ptáček

Povídám holka
zmáčkni ty drštky
a budem tančit
až do rána
na parketu
ležej svršky
malýho bílýho
havrana

A v mojí hlavě
nevim proč
od rána hlodá
červotoč
praskla mi struna
slábne mi zrak
no to je blbý
ale je to tak

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 37, vychází 15. 6. 2017

Orientační program:
20:10–21:00 Nohaband
21:10–22:00 Původní Bureš
22:10–22:50 Malá bílá vrána
Výstava a výtvarné řešení scény –
Jarka Moučková

