Sou fár tu jů áj mej
Fortunáj mí tu sej
Mučačí ta miá kára ta veraá
On maj dej, sej áj
Tu jů aj mej so fár
Mí tu sej ouly stár
On maj vej dů aj sej Tu maj valyí
Tu maj lej, ou kej

Limonádový Joe

Arizona, Arizona,
to je pravých mužů zóna,
karty šustí, kulky bzučí, krávy cituplně bučí.
Cítím se v té pohodě jako ryba ve vodě.
Arizonských mužů plémě,
k ženám chová se vždy jemně.
Gentlemani ranou pěstí hrubiánů mravy pěstí.
Na znamení pokroku střílí rovnou od boku.
Pif-Paf!
Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítel
e napumpovat jak pumpa.
Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava
va, va, va.
V Lincolnu loňskýho roku,
Jim Stapleton fáro hrál,
že při tom se kapánek serval,
tak šerif mu náramky dal.
Do Santa Fé když ho vezl,
Jim řekl - Ať tak, nebo tak,
já na tuty vezmu ti roha
a budu zas volnej jak pták.
Whiskey, to je moje gusto,
bez whiskey mám v srdci pusto.
Kdyby ji můj táta pil, byl by tu žil mnohem dýl.
Když se ve skle leskne whiskey,
tak má barman dobrý zisky,
život se dá zkrátka žít,
jen když je co, jen když je co, jen když je co pít.
Tu láhev baculatou,
tu pestrou vinětu,
tu whiskey tmavě zlatou,
pije i Manitú!
Kdo chce se zváti mužem,
ten whiskey pije rád,
a proto všichni mužem
společně zazpívat:
Můj bože, můj bože, ta se loká,
tahleta božská kolaloka
Své Smith and Wessony u boku
a ke rtům jen Kolaloku.
Není mi třeba soli a chleba
není mi třeba krásných žen
Mým denním chlebem, mým sedmým nebem
zůstane Kolaloka jen.
Čím je koltu dým,
čím je rybě voda,
čím je, co já vím,
čím je whisce soda,
čím je básni rým,
čím je rýmu sloka,
tím jen, právě tím,
je pro mne kolaloka,
tím, jen právě tím
je pro mne kolaloka.
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PROGRAM

Vážení pozvaní,
scházíme se přesně po roce, abychom
se pokusili zahájit novou tradici – tradici
netradiční oslavy vánočních svátků. Říká
se, že nejmilejší dárek je ten, do kterého
dáš něco ze sebe. A tak tedy kromě toho,
že v průběhu dnešního večera a noci bude
jistě dost času na to, abychom si všichni
na Vánoce připili, těšíme se na to, že vám
všem, kdo jste přišli, budeme moci předat
dárek. Nevíme, jestli je to dárek malý,
velký, hodnotný, levný nebo drahý. Jedno
je však jisté. Je to dárek, do kterého jsme
skutečně dali ze sebe hodně.
Po loňském Záskoku, který měl pro nás
nečekaný úspěch, jsme se letos dohodli,
že laťka byla nasazena příliš vysoko, těžko
ji budeme zvyšovat a proto nastudujeme
něco skutečně jednoduchého. Právě
tak Honza Herda – loňský představitel
Prácheňského, skromně prohlásil, že
v hlavní roli tentokrát nechá vyniknout
někoho jiného. Tolik jenom drobný náhled
do příprav a teď už tedy:

Limonádový Joe
Osoby a obsazení:
Limonádový Joe
Horác alias Hogo Fogo
Doug Badman
Tornádo Lou
Ezra Goodman
Winifred Goodmanová
Grimpo
Banjo Kid
Pancho Kid
Barman, Mr. Kolalok
Koyot Kid – pokerový hráč
Šerif
Tanečnice, dívky v baru

Hudba

Režie

Jan Oldřich Herda
Luděk Uďa Blaheta
Honza Kunič Kuna
Hanka Nedvědová
Rosťa Kostěj Bílík
Ilča Kašpárková
Jarda Novotný
Jenda Rezek
Tomáš Kámoš Kamarád
Jirka Topča Topinka
Štěpán Stupčuk
Franta Bláha
Romana Štruncová
Lucka Bláhová
Lucka Roubalová
Alex Harant – piano
Pavel Dvořák – saxofon
Petr Dvořák – klarinet
Karel Ploranský – housle
Ilona Kašpárková

A tak na závěr bychom za prvé
rádi věřili, že nová tradice bude
mít dlouhého trvání, i když jsme
si vědomi, že zahajovat tradici pro
některé v šedesáti je přinejmenším
odvážné. Za druhé bychom vám
chtěli připomenout, že nejsme
herci, ani ochotníci a požádat
vás tedy o shovívavost a hlavně
spolupráci v průběhu představení.
V neposlední řadě bychom se
s vámi chtěli rozdělit o jednu
zkušenost. Ověřili jsme si totiž při
studování výše uvedené hry starou
pravdu – že totiž není malých
rolí. A právě tak věřte, že není
malých dárků, dávají-li se upřímně,
s radostí a s láskou.
Nezapomenutelný kulturní zážitek
a dlouhou dnešní noc vám přeje
Cyklotour – Divadelní sekce

