
Slovo kachny 
Venku je únor, podivný měsíc, který by měl být krátký, ale táhne 
se jak takové to žužu od stánku, o němž nikdy nevím, jestli je 
vlastně doopravdy k jídlu… Akorát že byl ten Masopust, i když 
pro kachny to zas takový význam nemá. Spousta maskovaných, 
různě trdlujících lidí… Ale pokud na vás někdo nešlápne, tak je 
to docela veselá podívaná. 

A koho tu dnes máme? Překvapí vás mim a loutkář Tonda No-
votný, zkušený divadelník. S naším druhým hostem má společné 
minimálně to, že se nevyhýbá vystupování na ulici. Rozhovor 
s Jakubem Čermákem, přednostou kapely Cirkus Cermaque 
(nebo také jen Cermaque) si můžete přečíst o pár řádek dále. 

 A ve Fumasově komixu se dozvíte, jak si to užil pes pana 
Kokeše… 

…a vy si to užijte jak nejlépe umíte a nezapomeňte, že příští 
Kabaret Původního Bureše bude ve čtvrtek 11. 4. 2013, opět na 
Slamníku a jako host vystoupí kapela Audio Attaché.

Vaše Kachna

Dnešním překvapením je 

Tonda Novotný
Mim, loutkář, dobrý společník… 

Vystudoval konzervatoř Jarosla-
va Ježka obor pantomima, během 
studia byl na stáži ve studiu Jerzy 
Grotowského v Polsku. Působil 
v pantomimické skupině Ladislava 
Fialky v divadle Na zábradlí. V roce 
1990 nastoupil do loutkového diva-
dla Minor, kde hrál téměř deset let. 

Nyní je svobodným uměl-
cem a jeho stěžejní činností 
je hraní pro děti a sólová pan-
tomima. Vystupuje také se 
sdružením Loutky v nemoc-
nici a pravidelně se účastní 
i dalších charitativních a so-
ciálních akcí, jako například 
Můzy dětem. 
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Křeslo pro ghosta

Cermaque 

Do dnešního křesla pro hosta usedl principál Cirkusu Cermaque, 
básník, písničkář, busker, cestovatel, student… Jakub Čermák. Ješ-
tě před začátkem rozhovoru mě poprosil, jestli nemám trochu octa. 

Jak se ti sedí? 
Výborně. Chroustám domácí tlačenku, kterou jsem včera dovez 
ze sv. Jakuba, je ještě trochu promrzlá a křupe pod zubama jako 
masová zmrzlina. Jinak jsem ovšem neposeda.
 
Co dělají tví démoni v zimě? Spí, či bdí? 
Povětšinou sáňkují opodál. Pořídil jsem si na podzim ženu 
(a žena mě) a tak jsem momentálně od démonů poměrně izolován 
a chráněn.

Hraješ s různými proměnlivými sestavami. Jak si vybíráš 
spoluhráče? 
Podle chutě. Jak si vybírají oni mě, to nevím.
 
Které nejzazší místo jsi navštívil? 
Podle toho, odkud se to bere? Jestli zleva do prava, tak Mexiko. 
Jestli místo-pisně, tak cíp Finisterre na východ od Compostelly. 
Jestli mysticky, odkázal bych asi znova na svou milou.

Přijal bys, kdyby ti někdo nabídl práci potapěče?
V tom Mexiku jsem se potápěl a viděl jsem medůzy a fascinovaly 
mě. Takže jo. Ale mám potíže s dechem, záleží teda kolik platíš.
 
Co zajímavého jsi v poslední době četl? 
Mám rozečtený Klub nenapravitelných optimistů od Jeana Michel 
Guennasia a Mít s kým běžet od Davida Grossmana. Oboje můžu 
prozatím vřele doporučit. Stejně jako Magorovo básně, který si 
čtu pro povzbuzení. A už několik let sebou vozím ABC Hudební 
nauky od Zenkla, ale tam jsem se bohužel nikdy nedostal za stránku 
s pomlkama.

Máš radši mlhu, nebo slunce? 
Máš radši ředkvičku nebo ředkev? Mám rád oboje. Opravdovou 
mlhu jsem zažil jedinkrát v životě. Když jsme bydleli ve Stříbskym 
mlýně, muselo se z vlaku ještě půl hodiny pěšky přes stráně s vi-
nicema. A jednou mě tam chytla mlha, že když jsem natáh ruce, 
neviděl jsem si na dlaně. Šel jsem to celý po paměti. Ta mlha končila 
ani ne metr nade mnou a nad ní se táhlo hluboký, černý nebe. Se 
sluncem mám taky spoustu skvělejch zkušeností.
 
Na co ti nezbývá čas?
Já tiše předpokládám, že mi zbývá čas na všechno. Takže se těšim.
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Původního Bureše

DVEŘE 
Tak jako dveře 
ke kterejm nemám klíč 
jak stopy zvěře 
jak v hlíně zabodnutej rýč 
hučí mi v hlavě 
ten věčně věků stejnej pocit 
že ležím v trávě 
a že jsem teďka právě procit

Kde je můj anděl? 
před chvílí jsem ho tady viděl 
to se mi nezdá 
že by se za mě hnedle styděl 
asi si jenom 
potřeboval dáchnout 
a nemyslim si 
že by mi chtěl pláchnout 

Tak jako balón 
kterej padá na zem 
je moje duše 
tak nějak rozpukaná mrazem 
pořád ten pocit 
že jsem někde selhal 
ale určitě jsem 
nevraždil a nelhal 

Tady máš jabko 
proměníš se v hada
povídá žába 
a očima mě žádá 
vezmi si karty 
políbíš mě na rty 
jedno je jistý 
nejsem z týhle party

Tamhleten s knírkem 
ten co sedí vzadu 
se včera chlubil 
já denodenně kradu 
lezou sem všudy 
ze sklepa i z půdy 
dveře se otevřou 
a vylejzaji zrůdy

Básně Jakuba Čermáka 
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kdekterý z bláznů
v pařížském metru
vážně mluví s Bohem

a každému z nich zvlášťBůh naslouchá

jestli je - a jestli jsem
chtěl bych mu pošeptat do ucha

aby jim jednou oči i srdces něhou vytřel do sucha

23.2. 20
12, noc,

 Rue Bo
naparte

dívám s
e posté

na ruce

ten, kdo
 se vyda

l za slun
cem

nesmí se
 divit, že

 pořád n
eroste

ani že n
ehřeje v

íc

a kdo se
 vydal o

d něj

i kdyby 
chodil S

eině po 
dně

nesmí se
 divit, kd

yž další 
slunce

v žabinc
i srdce o

bjeví

jednoho
 prince n

aučili

osedlat k
oně, kte

rý nebyl

a princ 
pak, kdy

ž byl sám

tajně vž
dy koně

 odsedla
l

a necha
l ho voln

ě pást se
 v nebi

7.4. 2012, Dubí

hory v dlouhých róbách
černých lesů
otázky položené krajinou
na záda

Lucinka oběmi dlaněmi svírá
nakouslý svatební koláček
na který se shora
drobí bílý sníh

a Áňa letí na houpačce
naproti temnému mraku
který se rozřízl o hranu
safírového nebe

hory jsou blízko
jsou čím dál větší
Anežčin výskot
v šumění řeči...

k půlnoci budou hory i nebe ještě blíž
krajina nahlíží okny dovnitř domu
kde se v nás zaživa připozdívá
mamka se ke mně v tanci přitiskne
a říká, že její otec, můj děda
kterého jsme ani jeden nikdy neviděli
před dvěmi týdny zemřel

po každém tichu v řeči troud
smíšené lesy v stráních
za každý pocit, za každé přání
na stráži mlčky stojí strom
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