Slovo kachny

Vaše kachna

A termofor?
M A kamna.
H Samozřejmě.
pokračování na druhé straně
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Tak už jsou zase tady, ťukaj na okno, nakukujou dovnitř… Kdože?
No, ten fousatej chlap, co mu trčí z batohu flaška dobře pětatřicet let
starýho, eště kvalitního, fernetu. A ta paní, nebo spíš mladá holka,
s děckem, co jí spí v náručí a lehce vrní, asi se mu něco zdá… Jsou
trochu utahaný. Byli tu loni, předloni… Pustim je dovnitř. Mám sice
doma pěknej chlív, ale oni jsou zvyklí a lecos už vydržej. Dáme řeč,
vánočku na stůl, i když já na sladký moc nejsem, fernet si nalejeme
do čaje, lecos eště vydržíme, mamince teda né, ta kojí, chvilku se
poveselíme, zazpíváme… no, a pak zas půjdou a občas se někde
určitě potkáme… Tož, nazdar! Rodino!
Kabaret! Hakka Muggies! Neúspěšný atlet! Původní Bureš!
Sestava snů, co více si přát!!!
A ten, kdo byl na minulém kabaretu a je zvědav jak vlastně vypadal nový bubeník Originálního Hrubeše v roce 1987 se to dnes,
z Fumasova komiksu Mezera mezi zdí a parketama, konečně dozví.
Užijte si kabaret, užijte si Vánoce a mějte se krásně.
Další kabaret PB se koná opět na stejném místě 15 února 2018.

Máte doma topinkovač?
M Toustovač.
H Co to je?

Co vás dokáže položit?
M Kdybych to zkusila, asi by to tak dopadlo.
H Moje děti.
Co postavit do pozoru?
M Ta hajtra co dnes ráno protrhla ohradník, zadupala pod oknem
a odcválala za sousedovic poníkem.
H Moje děti.
Máte rádi Vánoce?
M Mám.
H Je mi líto, ale nemám. Každej rok z nich mám už od začátku listopadu stres a těším se akorát na to, až bude po nich.
Co máte na Vánocích nejraději?
M Jikry v polívce, teda když to zas není mlíčňák.
H Fumasovu koledu. Doufám, že jí dneska bude hrát.
Co na Vánocích nesnášíte?
M Lezavej vítr za krkem, když vyběhnu jen ve svetru a bačkorách.
H Že jsou zvrhlý.

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta tentokrát usedli Markéta, houslistka a zpěvačka
kapely Hakka Muggies a Hugo, bubeník a příležitostný banjista
Neúspěšných atletů (jeden z nich vždy střídavě sedí v křesle, zatímco
ten druhý stojí na hlavě na tom koberečku co leží před křeslem)
a my si jim dovolíme položit pár otázek.
Jak se Vám sedí?
M Sedí se mi dobře, ale na hlavě stát neumím.
H Tak… vzhledem k tomu, že tohle křeslo je asi šest let starý a za celou tu dobu ho nikdo nevyprášil ani nevyvětral, to ještě docela jde.

Bruslíte?
Ne, brusle mám na půdě.
H Ne. Ale navzdory tomu si troufám říct, že ze spousty věcí dokážu
docela dobře vybruslit.
Sáňkujete?
M Ne, sáňky jsou ve sklepě.
H Občas kupodivu jo. Ve svých čtyřiceti letech jsem se dozvěděl, že
sáňky řídí ten, kdo sedí vzadu.
Koulujete se?
M Ne, píšu.
H Obávám se, že brzo zkouluju toho, kdo vymýšlel tyhle otázky.

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 13. 12. 2017.

A co lidstvu?
M Lidstvo! Tyhle kabarety Původního Bureše jsou vždycky parádní!
H Make peace, no war!
Díky za rozhovor a přijďte zas někdy na kus řeči.
H Přijdu rád.

Byla cesta byla ušlapaná
Byla cesta, byla ušlapaná.
Kdo ju šlapal?
Matka Krista Pána.
Jste připraveni na zimu?
M Nejsme, Ota nám to seno ještě nedovezl, říkal, že to zas hned
roztaje.
H Dřeva máme málo, ale nábytku dost, takže myslím, že letos vyjdeme dobře.
Co je u Vás při starém?
M To sršní hnízdo na půdě. Asi už nezmizí. Je obludně veliké
H S kapelou nahráváme desku. Už asi dva a půl roku.
Do čeho byste se nikdy nepustili?
M Už nikdy do toho paprikového čatní, co jsem si ho tenkrát spletla
s džemem.
H Kdybych věděl, jak budou vypadat, tak do odpovědí na tyhle otázky.
Co děláte, když nemáte co dělat?
M Koušu se do tváře, abych na té přednášce neusnula.
H Dělám jako že něco dělám.

Postřetla ju tam svatá Alžběta:
kampak kráčíš, sestřičko má milá?
Kráčím, sestro, kráčím do kostela,
poslúchat mše svatého nešpora.
Nechoď, sestro, nechoď do kostela,
povídajú, že porodíš syna.
Máš ho zrodit na ty slavné hody,
když zamrznú ve studénkách vody.

Co kapela?
M Jo, dobrý. Máme nový cédéčko, dudy, řehtačku, želvu... Co víc si
můžeme přát.
Kapela má pořád co dělat.

A co by to za novina byla,
kdyby panna syna porodila?

Kolik už máte dětí?
M Tři.
H Jako v kapele dohromady? Pokud dobře počítám, tak patnáct.
Od sedmi měsíců do cca pětatřiceti let. Můj osobní příspěvek do tohoto
počtu jsou čtyři kusy.

Porodila v ty vánoční hody,
co zamrzli všecky všady vody.

Kolik ještě budete mít?
M Já myslím, že už mi to takhle bude bohatě stačit.
H Ví Bůh.
Co byste chtěli sdělit návštěvníkům kabaretu?
M Tyhle kabarety Původního Bureše jsou vždycky parádní!
H Buďte na nás hodní, važte si Původního Bureše, Slamníku, kabaretu
a toho, že jsme se tu mohli sejít. Já osobně si toho vážím dost.

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 40, vychází 14. 12. 2017

Není ptáčka ani křepelice,
samé zimy, samé metelice.
Orientační program:

Enem jedna voda nezamrzla,
kde Maria pro vodu chodila,
by Ježíšku kúpel udělala.

20:10–21:00 Neúspěšný atlet
21:10–22:00 Původní Bureš
22:10–22:50 Hakka Muggies

