Slovo kachny aneb kachna v Praze

Procházím pod oknem jedné z pražských kaváren, okno je otevřené, slyším cinkání půllitrů, protože v dobré kavárně i to pivo
dostanete, to ještě nikdo nezarazil a nezakázal, na chodníku je pár
stolků, u kterých sedí kuřáci, a na zastávce tramwaye dva policisté
v uniformách, které připomínají ochranku ze supermarketu, perlustrují pouličního muzikanta. Chlapík hrál na niněru a zpíval
velšsky, což je prý horší, než kdyby na tom ostrůvku kouřil (jeden
z policistů potají šlukuje z jakési propisky), křičí na něj česky, mládenec odpovídá velšsky a tak si svorně nerozumí, ale přetáhnout
pendrekem se ho ještě neodváží, protože u stolků sedí ti kuřáci.
Oknem ke mně zaznívá hovor pánů Bruta a Fumase, nejdřív chválí
pivo z jakéhosi prťavého pivovaru, ale pak se řeč stočí na politiku
a na to, že je jen otázkou času, kdy se pro muzikanty zas zavedou
přehrávky a textové komise, když už tu zas máme tu normalizaci,
a hovor se změní v pusté lamentování…
Leč ke mně náhle přichází satori, čili osvícení, a je mi jasné, že
naši politickou scénu uzdraví pouze vymítač. Jestli nějakého znáte,
tak mu, prosím, dejte vědět, ve zlatých stránkách žádný není…
Ale dosti úvah. Na dnešním Kabaretu Původního Bureše uvidíte
a uslyšíte kapelu Neúspěšný atlet, která právě vydala báječné album
Přece to nevyhodíme. Tak si ho, prosím, všichni kupte. A dále
uvidíte písničkáře a kreslíře Mirka Kemela, který též vydal úžasné
album Ryby, raci. Tak to si, prosím, kupte taky.
Tak si to užijte a po prázdninách přijďte 13. 9. Zahraje Severní
nástupiště.
Mějte se
Vaše kachna

Křeslo pro hosta

Do křesla pro hosta tentokrát usedl kytarista, zpěvák, kapelník
a hlavní autor kapely Neúspěšný atlet Pavel Helmut Kholl. Z počátku byl přítomen i bubeník a úspěšný spisovatel Petr Hugo Šlik,
leč vytratil se ještě před začátkem rozhovoru. Prý musí hlídat děti...
A na pivu jsme spolu byli před týdnem.
Jak se ti sedí?
Jde to,díky za optání.

Dohromady to máme 21 potomků, to už je slušně zaplněná Balbínka.
Vlastně jsme to pojali pragmaticky a budujeme si nové publikum :-)
Zabýval ses někdy modelařinou?
Ne, nemám na to dostatečně vyvinutou jemnou motoriku a smysl
pro detail.
pokračování na druhé straně

Právě jste vydali nové album. Prý jste ho točili tři roky. Proč
tak dlouho?
Já už vlastně nevím, proč to tak dlouho trvalo. Bicí,basu a kytary jsme nahráli za cca. víkend. Ještě ten samý měsíc se dohrávala
harmonika . Potom byla velká odmlka způsobená vytížeností Vojty
Nohy (mistra zvuku, který desku nahrál a smíchal), i Atleti na tom
měli svůj podíl. Dva porody, jeden odchod do důchodu atd..Vojta byl
také nekompromisní a nutil některé členy kapely k přehrávkám. No,
hlavně že už je deska venku...
Hugo mi říkal, že se to CD mělo původně jmenovat nějak jinak...
Ano, původní název zněl:“Takhle mi sem nelez“ a měl tematicky
navázat na předchozí desky („Dneska už nic nebude“ a „Narváno
nebejvá“).
Vzhledem k zdlouhavému porodu jsme nakonec desku spontánně
přejmenovali na „ Přeci to nevyhodíme“.
Předpokládám, že příběhy a postavy z písní jsou z tvého okolí.
Pod No friendly by se mohl podepsat kdejaký chlap s dětma (jen
kdyby to uměl takhle napsat).
Díky za kompliment. Ano, na koncertech tuto píseň pravidelně věnuji všem jednootcům, dvojotcům, trojotcům a víceotcům. Text No
friendly mi uzrál v hlavě, když se nám narodily dvojčata a našemu
prvorozenému synovi byl cca rok a půl. Takže jsem měli prakticky
skoro taková trojčata. To byl opravdu masakr, člověk jen neustále
kojil, odkrkával, přebaloval a do toho se snažil ještě fungovat v práci,
kam jsem si jezdil v podstatě odpočinout.
Hugo se mi nedávno svěřil, že má pocit jako by to bylo i o něm...
Kolik těch dětí dohromady v kapele máte?
Jsme v tomhle směru velmi plodní Musím si na to vzít kalkulačku ...
Hugo dvě holky a dva kluky
Já tři kluky
Aleš holka, kluk
Jirka holka, kluk
Adolf dva kluky a holku
Štefan holka kluk a tři vnoučata
Lukáš dva kluky.

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. 6. 2018.

Prý máte teď domluvených hodně koncertů... Turné k albu?
To asi přímo ne, ale hrajeme v červnu každý týden a vyjedeme i dvakrát mimo Prahu.
Jaké sportovní disciplině jsi se jako neúspěšný atlet věnoval
a co by sis vybral dnes?
Případně, co provozuješ?
Já jsem na rozdíl od svých spoluhráčů atletice skutečně věnoval kus
své prepuberty a puberty. Běhal jsem za TJ Vodní stavby a posléze
AC Kovošrot . Mou specializací byly krátké tratě. Momentálně hraju
rekreačně fotbal a florbal se svou domácí smečkou .
Co posloucháš, čteš, na co se koukáš?
Poslouchám svou moudrou ženu, čtu dětem večer pohádky a koukám
z kanceláře na rybník .
Vracíš pravidelně flašky, nebo se ti doma kupí?
Flašky vracím nepravidelně, dle potřeby místa ve špajzu.
Já taky. Díky za rozhovor.

Nová píseň Původního Bureše

PONDĚLÍ
(Fumas/Fumas)
Spát s rozsvícenou lampou
je lepší nežli se bát
Jít podzímní Kampou
když dole číhá had
Být poněkud stranou
hlídat své hájemství
Udeřit jedinou ranou
nevydat tajemství
A nikdy nemít pátek odpoledne
A celej život jenom pondělí
Nechat to ležet on to nědo zvedne
A čert se v anděla převtělí
Mít komisní knírek
a sedět v komisi
Žít život jak výlet
v krabici se starými dopisy
...
A nikdy nemít pátek odpoledne
A celej život jenom pondělí
Nechat to ležet on to nědo zvedne
A čert se v anděla přivtělí
Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 43, vychází 14. 6. 2018

Orientační program:

Co nového u Původního Bureše?
Finišujeme s nahráváním a mícháním.
Křest nového alba proběhne 1. 11. v břevnovském klubu Kaštan.

20:10–21:00 Neúspěšný atlet
21:10–22:00 Mirek Kemel
22:10–22:50 Původní Bureš

