
Syrové tóny právě vydali nové a vynikající syrové album. Kdo 
všechno a jakým způsobem se na něm podílel?
S: Děkujeme! Michal Bušta nahrál akordeon, Daniela Honigmann 
bubny, Ondřej Kraus kontrabas, Ondřej Černý violoncello, sestra 
Barbora Klestilová zobcovou flétnu (také namalovala kapelní logo 
a ručně napsala texty na obal) a já už jen dodělal zbytek. Na obalu 
se ještě podílela neteř Florentina (7 let), která namalovala všechny 
syrový i nesyrový hudebníky a taky sebe. A ještě je na obalu syrová 
fotka od Martiny Rejmanové.
Kdy se dočkáme podobné laskominy od kapely Karma?
K: Až to na nás spadne, bude to výrazně kořeněné a jemně nasládlé.
Jaké laskominy v poslední době konzumujete?
K: Červené víno Mercedes. Vietnamec, který ho prodává u nás v domě, 
nás vždy varuje, že to bude jízda. A má pravdu, frčí to..  
S: Margotku v bílé čokoládě… mňam!
Můžete posluchačům doporučit nějaké zajímavé místo na výlet?
K: Asi to poslední: Krompach. Krása.
S: Diego pivní bar v Karlíně je zajímavé místo na výlev.
Na jakou nejvyšší horu jste vylezli?
K: Na balkánskou Musalu, znamená to blízko Bohu a je to pravda. 
Měli jsme s sebou dalekohled.

Slovo kachny
2020… Přišlo nám PF, kde byl ten letopočet sestaven ze dvou sociš 
dvacetníků. Že by za tolik stál následující rok? Nedej Bože! Chraň 
nás od blbů i zločinců… Co jiného si kachna, hloupé zvíře může 
přát, že?

A koho dnes uvidíte? Syrový tóny, který vydali skvělý CDčko 
a určitě si ho od nich můžete koupit, což doporučuje pět ze čtyř 
kachen a krocan taky, a taktéž kapelu Karma, která byla na vánoč-
ním večírku v nejmenovaném žižkovském podniku nejmenovanou 
undergroundovou písničkářkou a dramatičkou nechtěně (nejspíš) 
překřtěna na Mantru. Tož jsme zvědavi jaké mantry dnes zaznějí.

Ve Fumasově komiksu se nadějete trochu té duchařiny a kdo dnes 
vystavuje to my ve chvíli kdy vznikají tyto řádky ještě nevíme, ale 
vy to již kolem sebe vidíte…

Příští kabaret bude až zadlouho, v dubnu, a někdo na něm zahraje 
taky, sledujte ty klaté internety…

Mějte se fajn
Vaše kachna

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta usedli Markéta a Karel Světlíkovi z kapely 
Karma (K:) a Ondřej Klestil principál Syrových tónů (S:).
Jak se vám sedí?
K: Každé křeslo je bezvadné, pokud nemá kolečka a nestojí za ním 
zřízenec.
S: Fajn, bezva, prima.
Jakou otázku byste si dali na začátku rozhovoru a co byste na ni 
odpověděli?
K: Koho výročí dnes slavíme? Leoše Suchařípy a Kim Čong-ila. Leoš 
vítězí.
S: “Tak co?” “Tak jo!” To by klidně mohl být celý rozhovor.
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pokračování na druhé straně

S: Zrovna nedávno jsem lezl na nejvyšší horu, jakou jsem kdy viděl. 
A to jsem jich viděl fakt málo. Lezu nahoru a najednou koukám, že 
jsem ztratil botu. Lezu dál a najednou koukám, že jsem ztratil nohu, 
což mě mrzelo o to víc, že jsem měl nové ponožky. Ale nohu jsem ne-
ztratil, ukousla mi ji ta hora, byla to totiž horora. Když už to vypadalo, 
že mě horora sežere, kde se vzal, tu se vzal veliký havran, puntíkovaný 
jako dalmatin a zaštěkal mi do ucha: “Vstávej, nebo přijdeš pozdě 
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PONDĚLÍ
 (Fumas/Fumas)

Spát s rozsvícenou lampou 
je lepší nežli se bát 

Jít podzimní 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 někdo zvedne 
A čert se v anděla převtělí 

Mít komisní knírek 
a sedět v komisi 

Žít život jak výlet 
v krabici se starými dopisy 

Být všude jen hostem
a potkat hostesku

smát se tomu i po sté 
vyrazit na stezku

A nikdy nemít pátek odpoledne 
A celej život jenom pondělí 

Nechat to ležet on to někdo zvedne 
A čert se v anděla přivtělí

do práce! Haf!” Tak jsem vstal, vyčistil jsem si zuby, vyrazil jsem 
do práce a pak jsem se probudil. Ležel jsem v posteli, byla neděle a ty 
nové ponožky jsem měl na nohou. Od té doby je nosím. Klidně vám 
je ukážu. A jaká byla otázka?
Do jakého nejhlubšího údolí jste se spustili?
K: Do jednoho většího údolí u Mrtvého moře, vzali nás tam naši ka-
marádi džinisté, jezdí tam rybařit.
S: Matně si vybavuji, že jsem se jako mladý a neklidný spustil s jednou 
dívkou v Draháňském údolí, ale nic hlubokého v tom nebylo. A byl 
jsem na dně Macochy, ale tam jsem se nespustil… a taky to není údolí.
Jaké používáte struny, paličky, trsátka, pastilky na hlasivky…?
K: Struny od Josefa Gorčíka, ten dává vždycky jednu navíc, čímž po-
ráží světovou konkurenci na kolena. Místo trsátek nehty. Na hlasivky 
islandský lišejník a Vincentka. Pak máme ještě takový modernější 
flašinet, už to nemá kliku, takže se u toho dá i hrát.
S: Používám už dobrých dvacet let struny D’Addario EZ910 (.011 
- .052) a trsátka Brain (D-Grip) tvrdost 60. Na hlasivky používám 
Hašlerky, ale jako Hašler furt nezpívám, tak nevím.
Jakou byste doporučili zajímavou knihu, film, nahrávku…?
K: Jidáše od Amose Oze, Fumase a Veverku 2019 a Iggyho Popa zpí-
vajícího poezii Lou Reeda za doprovodu jazzové trumpety.
S: K pokoukání bych doporučil starší film Zvuk hluku (2010). K přečtení 
ještě starší knížku Čáry (1990), což jsou deníkové zápisky švýcarského 
malíře, grafika a básníka Paula Kleeho, které přeložil Ivan Wernisch. 
A k poslechu třeba nový syrový CéDéčko.
Co chystáte v roce 2020?
K: Záleží, co tento rok chystá na nás. Budeme na něj vlídní a třeba 
na nás spadne nějaká ta laskomina. 
S: Hlavně se z ničeho neposrat.
Díky za rozhovor


