
Tady musím pro nepamětníky připomenout historicky významný 
koncert PB, konaný ve čtvrtek 16. listopadu 1989 v tehdejším libeň-
ském klubu Rokoska, kousek za mostem Brikádníků. Burešové fun-
govali jako předkapela Psím vojákům, tehdy ukrytým za zkratkou 
P.V.O. (Psí vojáci osobně) a svůj set pojali jako výpravnou divadelní 
show, podpořeni ochotnickým spolkem ze Zbuzan. Tématem byl 
brutální zásah „bílých helem s federálními obušky“, inspirovaný 
Palachovým týdnem (leden ’89) i protesty k 21. výročí srpna ’68. 
Prostě na pódiu bylo v jednu chvíli až 40 účinkujících v alegorii, 
jak státní moc nemilosrdně bije dav, v němž jsou babičky o holi 
i maminky s kočárky... Ten večer to vypadalo jen jako nasraná 
demonstrace pocitů hnusu a bezvýchodnosti, kterému natříska-
ný sál bouřlivě aplaudoval. A když následoval elektrizující Filip 
Topol se svým rytmickým duem, Davidem Skálou (ds) a Honzou 
Hazukou (b), bylo hotovo! Takový koncert se nesmazatelně zapíše 
do paměti :-))

O to větší šok jsme prožili o den později, poslouchajíce Hlas 
Ameriky či Svobodnou Evropu, líčící zvěrstva, odehrávající se 
na Národní třídě. Fakt jsme na chvíli byli ovanuti pocitem, že 
jsme to spustili MY...! I po letech je ta vizionářská vzpomínka 
zatraceně živá.

Fumasi, Brute i všichni tehdejší další spoluhráči, DÍKY!

Slovo kachny
Tak jsme konečně požraly koronavirus. Teď možná říkám něco co 
nikdo neměl vědět, ale s koronavirem, věřte nebo ne, skoncovaly 
kachny. Kachny divoké po něm pravda ještě trochu víc zdivočely, 
kachny domácí poctivě nosily slintáky, aby doma nikoho nenakazily 
a indičtí běžci… ti žerou slimáky a ničeho si nevšimli. Je to tak a teď 
už víte i to co jste nikdy vědět nechtěli.

Kabaret Původního Bureše se vrací, vynořuje se z hlubin za-
pomnění a Fumas zapomněl hostujícím kapelám rozeslat otázky 
o tohoto programu. Nevadí. Program vycpeme něčím jiným. Kdo 
vám zahraje? Kapely Terra Ignota a Holy Fanda 2010 Revisited, 
které se v tomto tištěném programu budou prezentovat svými 
texty. A namísto dalších keců si tentokrát můžete přečíst reportáž 
Zdeňka McQuaka Rampy ze 33 let Původního Bureše v Kaštanu.

Nové písně máme dvě a ve Fumasově komiksu se tentokrát do-
zvíte něco o kachnách, jak jinak…

Další kabaret se koná 17. 9. a zahraje na něm Znouzectnost 
a Malé zuby (bez nehtů). 

Vaše kachna

33 let Původního Bureše
Následující řádky napsal náš bývalý bubeník a stálý kamarád Zde-
něk Rampa McQuack z Kačerova na svůj blog.
Zdeňku děkujeme, myslím, že nám bylo všem skutečným potě-
šením :-)

Aby řeč nestála...
(20. 2. 2020 ve 22:06)

...ve středu 19. ůnora jsem se aktivně zúčastnil oslav 33 let fun-
gování psychedelic-punk-folk-rock bandu Původní Bureš (pozor, 
vztah k současnému prime ministrovi veškerý žádný!), s nímž 
jsem kmenově hrál v letech 1989 až 1991, občas pak na různých 
výročních koncertech.

Ten včerejší v břevnovském Kaštanu byl dle mého mínění snad 
nejpovedenější ze všech těch oslavných! Žádná monstrakce s dvojí-
mi bicími, přehršlem různých nástrojů a stádem bývalých, součas-
ných (a snad i budoucích) muzikantů, ale příjemný večer s poměrně 
kompaktní sestavou, přiměřeně mixnutou ze „základních kamenů 
PB“ a několika bývalek i bývalů včetně mne :-)

Příznačným rysem byla jediná zkouška před koncertem s mi-
nimem zúčastněných. Já tam fungoval jako jediný bubeník, takže 
jsem si prosvištěl repertoár v celém rozsahu. K duchu Původního 
Bureše patřila a patří improvizace, takže jsme si na zkoušce doo-
pravdy hráli.

Výsledek se pak v plné míře dostavil na koncertě - já odehrál 
první, historickou půlku setu (k naprosté spokojenosti kapely i obe-
censtva), ve druhé části koncertu bubnoval Hugo Šlik. Všem to 
šlapalo, ohlas výtečný a celkový pocit po těch letech velice příjemný!

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 10. 6. 2020.

Cadillac

Kolik nocí zná můj stín
Stíny lezou do peřin

Vážim k tobě cestu do ráje
Myslím na to jestli dozraješ...

Pocem holka toužim po tobě
Je to jako ležet na hrobě..

Slyším vrány z kašny pít
V noci čichám rajskej plyn

Vidím v dálce tvojí tvář
Odříkám si otče náš...

Pocem holka toužím po tobě
Je to jako ležet na hrobě...



Orientační program: 
 20:10–21:00 Holy Fanda 2010 Revisited
 21:10–22:00 Terra Ignota
 22:10–22:50 Původní Bureš

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 54, vychází 11. 6. 2020

Nové písně Původního Bureše

Kotouč slunce (Fanda Holý/Fanda Holý)

Kotouč slunce nad obzorem neposedně skáká. 
Starší chlápek se na lavičce u popelnic fláká. 
Pročítá noviny, co na zemi pod lavičkou vzal. 
Bezdomovec na něj kouká, jak by ho odněkud znal. 

Kotouč se od obzoru odrazí a zmizí někam dál. 

Země se zavlní, ze stromů padaj plody. 
V pokušení sbírá chlápek i bezdomovec, co okolo chodil. 
Dítě to dobře chápe, a tak v kočárku skučí. 
Ti dva se chvíli cpou, pak bezdomovec noviny si pučí. 

Kotouč slunce, ten na to jenom zpoza rohu čučí. 

Pak se čas zastaví a otevře se země. 
Pohltí oba chlápky a dítě zasměje se temně. 
Všechno zmizí, jenom ty přicházíš mi vstříc. 
A já už vůbec nevim, co sem ti to vlastně chtěl říc. 

Jak ti to mám zatraceně říct.

HOLY FANDA

HOREČKA
(Fumas/Fumas)

 
Na stropě ptáci
kočka a ovečka
a ty jseš v práci

mě zmáhá horečka
 

A chlápek dole v baru
s vizáží policajta

čte si knížku
451 stupňů Fahrenheita

 
Na stropě kráva

studuje svoje práva
těžce se dýše

indiánská potní chýše
 

A chlápek na ulici
s vizáží požárníka

odhodil knížku
a v jeho ruce sirka

 
Na stropě koně

kočár a kočí
v krku mám oheň

bolej mě oči
 

Za oknem běží člověk
čeká ho dlouhá cesta
na jeho stopy sněží

a nechce vůbec přestat

BANDITI
(Fumas/Fumas)

 
Postaví kolem tebe zeď

a vpravo vbok a vlevo hleď
a budeš křičet ze spaní
slova co těžko zabrání

tomu co postihne tě pak
nebudeš lítat jako pták

 
Rozvinou kolem tebe drát
nemuset nic a dlouho spát

ráno se stavit v trafice
„tohle je á a tohle cé“
tohle je dáno člověku

tiše se schoulit pod deku

Potom si nasaď na ústa
náhubek který zarůstá
do masa ba i do duše

zarůstá jak rabínův šém
vsazený v čele Golema
jak cesta mezi polema

 
Jednou ta cesta zaroste
pak zastavíš se na mostě
nezvykle končí nad řekou

po mostě přesto mnozí jdou
řešíce drobnou záhadu

že čas ubíhá dozadu

Bandité zamaskovaní
anebo doma schovaní
hledají jaký to má řád

jít vlevo vbok a čelem vzad
na zámku malý bandita

nepřemítá počítá
nepřemítá počítá
nepřemítá počítá
nepřemítá počítá


