Slovo kachny

Co nechystáte?
D: Nechystáme se letos moc nudit.
M: Emigraci do Afriky, je tam moc horko.

Jaro je tu. Od sousedů začaly řvát krůty, sousedka řve na krůty:
„Holky, nechte toho!“ Soused řičí hlasem starého krocana na sousedku: „Neřvi na ně!“ A na stráni nad vesnicí je hromada šnečích
ulit. Nějaký hodný člověk tam ty šneky odnesl, aby mu nelezli
po salátu. Nerozšlapal je, jako někteří zuřiví zahrádkáři. Poselství
do jara (a léta): nešlapejte na šneky. Make love, not war!
A co vás čeká dnes? Kromě Původního Bureše uslyšíte kapely
Guarana a Natáhní kopyta. Petr Hugo Šlik přečte ukázku ze svého nového románu Po stopách ztraceného syna. A ve Fumasově
komiksu se dozvíte, jak se Hryzec v roce 1987 zhostil své první
veřejné pěvecké příležitosti.
Další kabaret PB se koná 14. 6. a jako hosté na něm vystoupí
Neúspěšný atlet a Mirek Kemel.
Mějte se

Co máte na srdci?
D: Občas máme na srdci šelest, když nám něco nejde, nebo něco
nevychází.
M: To, co na jazyku.
pokračování na druhé straně

Vaše kachna

Co nového u Původního Bureše?
Práce na novém albu postoupily do fáze nahrávání flétny a hostujících muzikantů (Jirka Pazdera, Eliška Kudelásková, Vlasta Stejskal. Bubák…). Hotové dílko se vám s největší pravděpodobností
dostane do rukou (a uší) v říjnu, či listopadu.

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta usedli Denisa Fišerová z kapely Natáhni kopyta
a Martin Havel z kapely Guarana.
Sedí se Vám dobře?
D: Inu ano, Fumasi, máš to tady vskutku pohodlný. :)
M: Nesedí, jsem nevinný, ušili to na mě.
Jakým způsobem ve vaší kapele rozhodujete o důležitých věcech?
D: Jsem osoba často dotěrná a netrpělivá svými neustálými otázkami
na členy kapely, po kterých často vyžaduju bleskurychlé odpovědi
s návrhy a řešením. Přiznávám, že je to jistá pracovní deformace. :D
Ale abych odpověděla na otázku – o důležitých věcech rozhodujeme
společně s rozvahou a demokraticky (i když si určitě ostatní členové
teď myslí opak :-)).
M: Jako v každé demokracii – rozhoduje ten nejsilnější.
Jak tlusté používáte trsátko?
D: Já používám zelené trsátko tloušťky 0,53. Zjistila jsem, že se docela
dobře hledá.
M: Záleží na tom, z jaké pet lahve ho zrovna vystřihnu.
Raději Losnu, nebo Mažňáka?
D: Ále, třeba Bahňáka!

M: ...ale třeba Bahňáka.
Dokázali byste si vzpomenout a na deset věcí, které vám za poslední rok udělaly radost? Není nutné je všechny vyjmenovávat.
D: Určitě ne všechny :-) . Tak minulý rok mi udělal radost náš kytarista Karel, který se k nám rozhodl přidat do kapely. Také mi udělalo
radost moje dokončení vysoké školy, člověk se pak hned cítí líp, že se
už může naplno věnovat práci a kapele. No a nesmím opomenout
dvě nové kytary, které mi s podporou mé rodiny a přítele Viktora
přibyly do sbírky. :). Jsem opravdu šťastný člověk. :).
M: 1-9 kapela funguje...10...a přesto ještě žiju.
Co byste dělali, kdyby vám v papírnictví, omylem místo pravítka
prodali levítko.
D: No, mně by to vlastně vyhovovalo, protože jsem levák jak ve psaní,
v hraní, tak dokonce i v sekání kosou i srpem. Ale teda srp a kladivo
opravdu nepodporuju, to zas ne.
M: To bych byl velmi rozpačitý a vyrobil si krmítko.
Co z hudby, literatury, či filmu vás za poslední dobu potěšilo?
D: Hudebně mě zaujala americká kapela The Builders and The Butchers, hrají takový americký folk rock s nádechem punku a westernu.
No a z filmů doporučuju Všechno bude fajn! od Robina Kvapila, fakt
se mu povedl, po dlouhé době na mě „dýchli“ Sklepáci a moje léta
na studiích v Brně.
M: Greta van Fleet.
Co chystáte?
D: Chystáme několik dalších brzkých koncertů - za 2 dny jedem
na Hafofest do Hustopečí u Brna, kde jsme před pěti lety jako kapela
vznikli, příští týden si zahrajeme se Syrovými tóny v Bohnicích v klubu V. kolona a také snad konečně natrénujeme na to pořádné demo.
M: Emigraci na Island, je tam příjemně chladno.
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Nová píseň Původního Bureše

Spasitel

Jana Tomečková
Ptáků zpěv zase zněl
když přišel spasitel.
Řekl jí Nalej si čaj
zítra nás čeká ráj

Co na jazyku?
D: Zatím nás neopustila slina na dobré pivo. Tak tedy na zdraví
na dnešní Kabaret Původního Bureše! :)
M: Chuť Únětického piva.
Díky za rozhovor.
D: Díky za pozvání!

Po stopách ztraceného syna

Když za sebou Jindra zaslechl zapraskání větve, na okamžik ztuhl.
Snažil se sám sobě namluvit, že se mu to jen zdálo, ale další zapraskání jej této falešné naděje zbavilo. Někdo tu byl, jen pár metrů
za ním. Když se pozorně zaposlouchal, slyšel dokonce i jeho dech.
Neznělo to ovšem jako oddychování člověka. Jindra pomalu otočil
hlavu a v příští vteřině vyskočil na nohy. Plechová krabička mu
vypadla z rukou a dopisy se rozsypaly po zemi. Zhruba pět metrů
od něj stál ohromný vlk. Měl šedé chlupy, silné nohy a rozevřenou
tlamu plnou ostrých tesáků. Na okamžik se s ním střetl pohledem.
Oči té obludy byly černé a zlé.
Několik dlouhých vteřin stáli proti sobě zcela nehnutě. Tlama
vlka byla doširoka otevřená, kolem vyplazeného jazyka mu zvolna
steklo několik slin. Nad koruny stromů vyšel úplněk a ozářil svým
bledým svitem planinu kolem ruiny bývalé hájovny. Zvíře udělalo
rozvážný krok směrem k Jindrovi. Ten pro změnu udělal tři kroky
vzad a narazil do zdi. Cítil, jak mu vyschlo v krku. Vzpomněl si
na nůž, ale nedokázal si vybavit, jestli jej po výrobě třísek vrátil
zpět do batohu, nebo ho nechal někde ležet. Tiskl se zády na zeď
a zíral na vlka. Ten, jako by si byl dobře vědom toho, že se Jindra
ocitl v pasti, si olízl čenich a udělal další rozvážný krok.
(Petr Hugo Šlik – Po stopách ztraceného syna, ©2018, Albatros)

Ale on v očích měl den
ona na jazyku noc
a kdo by si chtěl číst
nepřečetl by moc.
Všechno můžu ti dát
teď budeš klidně spát
a i když všechno chceš znát
lepší je tak akorát
Jen odlož si svoji tvář
a já ti dám svatozář
ta bude slušet ti víc
a jinak nesvlékej nic
Ale já svoji tvář ráda mám
radši své šaty dám
v kostele mezi stromy
teprve jsme to my
Prosím spasiteli
když jsme se neviděli
v hluboké tmě číhal strach
co bydlí v hodinách
Řekl jí Kdo ví kdo má
v očích den a kdo noc
a že trocha čtení
nikdy není moc

Program Kabaretu Původního Bureše
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Orientační program:
20:10–21:00 Natáhni kopyta
21:00–21:10 Petr Hugo Šlik
21:20–22:00 Původní Bureš
22:10–22:50 Guarana

