
Slovo kachny (aneb co kachna odposlechla od Fumase)
Tak a je to tady. Nejen že je už skoro měsíc po prázdninách, ale 
navíc to vypadá, že už definitivně skončilo léto. Fumas schoval kolo, 
Brut přinesl z čistírny kožichy, které nosí jeho chrti v zimě, Janče 
si vystříkala flétnu fridexem, Filip ho nalil do chladiče a Jirka si 
trochu cvaknul, aby nezmrznul, ale vzápětí konstatoval, že mu to 
moc nechutná. Mně mrznou plovací blány a pouze náš kamarád 
písničkář Člověk krve se prý těší, že ho zas konečně začnou napadat 
depresivní texty. Ale ten dnes na kabaretu nehraje. Zahrají Cain 
Da Breth, takto Samuel Hain a Démonika, a podzimní nálady se 
budou linout i z jejich písní, zatímco Yamabushi v čele s frontma-
nem Vlastíkem a nejkrásnější českou niněristkou Kateřinou vás 
jistě roztančí. Z Fumasova komiksu se dnes dozvíte, jak probíhala 
undergroundová svatba v tajemném Z a jak to viděl JUDr Uher.

Bavte se, jak jen umíte, a nezapomeňte, že další kabaret se koná 
14. listopadu a zahrají Rockles a Jirka Šámal. Jo, a mimochodem 
11. října vychází u Rafa na Hanspaulce (Soborská 4) další číslo 
Flekova Hlavce. K té příležitosti zahrají (od 19:30) Nohaband, 
Původní Bureš a již zmíněný Člověk krve. 

Vaše kachna

Co nového u Původního Bureše?
Natáčení dalšího alba bylo brutálně přerušeno ztrátou zkušebny 
(té v protiatomovém krytu), ale vzpamatováváme se a budeme 
pokračovat.

Písničkář Jirka Pazdera, takto stálý host Původního Bureše (cajon 
a nově i kytara), má rozpracovanou první studiovou nahrávku (něco 
kolem čtrnácti písní), která vzniká v létajícím studiu Původního 
Bureše. Zúčastní většina členů kapely včetně, v součané době ne-
hrající, Pavly Čornejové-Krucké-Starorežné…

Fumas pořádá od letošního jara pravidelné openmicy v holešo-
vickém knihkupectví/kavárně/výčepu Knihkopec. Zájemci z řad 
diváků i účinkujících sledujte web. 

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta usedli členové kapel Cain Da Breth a Yamabushi.
Jak se vám sedí?
Démonika: Já nejradši ležim.
Co je u vás nového? Co nového chystáte?
D: Povinná školní docházka a analogový budík.
Co je u vás při starém?
Samuel Hain: Moje stará.
Jak prožíváte měsíc září?
S: Slavnostně.
D: Rodinnými oslavami.

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 25. 9. 2019.

pokračování na druhé straně

Co neobyčejného jste v poslední době zažili?
D: Náš houslista Vašek se oženil.
S: Na tuto otázku si dovolím neodpovědět.
Co čtete, posloucháte, na co koukáte?
D: S dětmi teď čteme Harryho Pottera a koukáme na díly, které už 
jsme přečetli. Já mám stále cyklistickou sezonu, takže čtu maximálně 
noviny. Až bude ráno tma a zima, začne mi sezóna MHD a čtení, tak 
se těším na knížky, a netěším se na to, že na mě v tramvaji zase někdo 
nachrchlá bacily.
Co byste si přáli?
D: Hibernovat.
Co byste si nepřáli?
S: Dloubnout drátem do voka.
D: Přežít vlastní děti.
Kterou píseň ze svého repertoáru hrajete nejraději?
D: Vždycky tu, která v danou chvíli nejlíp vystihuje mou náladu.
Sbíráte na podzim kaštany?
S: Listí.
D: Nahrabem z něj hromadu a pak do ní skáčeme.
S: ...to s kaštany nejde.
Máte raději Old Shatterhanda, nebo Vinnetoua?
D: Sama Hawkinse.
Vstáváte ráno rychle, nebo pomalu?
D: Velmi ztěžka.
Co byste chtěli vzkázat divákům?
Démonika a Samuel Hain unisono: Aby poslouchali.

Yamabushi - Doc. Dr. Vlastislav Matoušek, coby vedoucí našeho 
souboru extatických plísní a tanců byl pověřen odpovědět za všech-
ny členy (jednotně, jako na povel, jak praví klasik):
Jak se vám sedí?  
Skvěle! Jen basista si své odseděl za pobuřování už za totáče v base 
(Plzeň-Bory) 

Co je u vás nového? 
Niněristka Kačenka má novou koloběžku. 
Co nového chystáte? 
Jako vždy zařadit do programu naši nestárnoucí píseň Nově! 
Co je u vás při starém? 
Starý dobrý rokenrol.
Jak prožíváte měsíc září? 
Stále ještě čekáme na slibované zářné zítřky.



Orientační program: 
 20:10–21:00 Cain Da Breth
 21:10–22:00 Yamabushi
 22:10–22:50 Původní Bureš

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 50, vychází 26. 9. 2019

Nová píseň Původního Bureše

ROBERTA
 (Fumas/Fumas)

Otec prochlastal všechny peníze
a matka někam utekla

brácha zmizel kdesi na východě
za kuchyňskym stolem sedí Roberta

Roberta Roberta
taky by vodsaď utekla
Roberta Roberta, jenže

všechny cesty vedou do pekla

A jak se matka brala pryč
housle zabalený v šátku

těžkej futrál vod těch houslí
zůstal na kredenci na památku

Dopila svý pětkrát zalitý kafe
a klekla si před ten kus nábytku

a pod kredencí dědictví po bráchovi
vytáhla tu jeho bambitku

A ranní ulicí svítilo slunce
na vytrhanou dlažbu a Robertu

na další studentku múzických umění
co jednou okouzlí celou planetu

Ve studený hale finančního ústavu
jako by jí někdo svázal tkaničky

nalil studenou vodu na hlavu
a v parku shodil z lavičky

„Máte v tom kvér, nebo snad housle?“
žertuje ten kluk za tou přepážkou.

„Nevím co je horší, jestli střelby hvízdání,
nebo falešný vrzání.“

„Je od houslí, ale mám v něm kalašnikov
a přála bych si všechny vaše peníze.“

Kluk si povzdych, vybral ze svýho účtu
a okýnkem to podal Robertě

A pak si vzpomněl, že má po kapsách ještě nějaký drobný 
a pozval ji na oběd

a Roberta povidá: „All right, jseš teďka můj komplic,
něco jako Bonnie and Clyde.“

A když pak dojedli, tak von povidá:
„Myslím, že bych taky šel...“

A za ty prachy si koupili starou káru
a nikdo o nich už nikdy neslyšel

Co neobyčejného jste v poslední době zažili? 
Po jedné z našich svižných písní začali posluchači skandovat: Ně-co-z 
Brna! Ně-co-z Brna! Ně-co-z Brna!…
Co čtete, posloucháte, na co koukáte? 
Aktuálně: Dafnis a Chloe, své oblíbené australské Aboridžince a pra-
videlně horory-Reportéři ČT a 168 hodin.
Co byste si přáli? 
Aby naši komunisté konečně emigrovali do Ruska.
Co byste si nepřáli? 
Aby tu náhodou nezapomněli Pitomia a jeho partu.
Kterou píseň ze svého repertoáru hrajete nejraději? 
Stromy, neboť ji náš oblíbený hudební publicista Ivan Hartman výstižně 
popsal jako nejstrašnější píseň, kterou kdy slyšel.
Sbíráte na podzim kaštany? 
Jeden si obrok seberu.
Máte raději Old Shatterhanda, nebo Vinnetoua? 
Coby ctitelé Rhythm and Blues samozřejmě preferujeme hrdinu, který 
si říká Massa Bob.
Vstáváte ráno rychle, nebo pomalu? 
Naopak, ráno chodím spát. 
Co byste chtěli vzkázat divákům? 
Za celý náš soubor jim upřímně přeji, aby si po naší performanci 
mohli spolu s hrdiny na konci filmu 7 samurajů oddechnout: Zase 
jsme přežili…


