
Slovo kachny
Cože to? Jo… úvodní slovo? Kachny? Slovo kachny? „Slova, 
slova, slova…“ kdože, Hamlet? Ale né, co takhle teplé lidské 
slovo? Slovo, které ztratilo význam? Slovo… Na počátku bylo 
slovo. Na konci… jsou vždycky kecy. K věci? No, jak kdy…

Byla jedna hospoda v Bubenči. A scházeli se tam lidi. A snažili 
se dělat si svoje. Řekla kachna. Howgh.

A co vás dnes čeká? Překvapí vás Krystyna. Divadelnice, pís-
ničkářka, harmonikářka… Letos jí vyšlo cédéčko, tak kdybyste 
nevěděli, co dát svým bližním k Vánocům, tak jim kupte to 
cédéčko. Krystyna si ho vydala sama, nejspíš proto, že pro náš 
gramofonový průmysl je prostě asi moc androš. No, a pak taky 
zahrají Sedící kameny. Se zpěvákem Fany Císařem jsme si poví-
dali před pár měsíci (konkrétně přesně před třiceti šesti), takže 
nám tentokrát pro změnu poskytl rozhovor bubeník souboru 
Ivan Pavlů. Konečně něco skutečně lapidárního. Nicméně Fa-
nyho kresby a poesii naleznete v tomto programu o kousek níže 
(dále). Můžete si také přečíst pokračování Fumasova komiksu 
Mezera mezi zdí a parketama z historie kapely Originální 
Hrubeš. Tentokrát o designu záclon v sídlištních domácnostech 
poloviny osmdesátých let minulého století. No, a PB držte palce, 
ať nezvorají novou píseň.

Užijte si to, jak umíte jen vy, a nezapomeňte, že další kabaret 
PB se koná 17. prosince na stejném místě a jako hosté vystou-
pí… já vlastně nevím, kdo vystoupí, ale Kopec šišek to nebude, 
ten snad až příští rok, tak nám důvěřujte a my seženeme nějakou 
skutečnou pecku. 

Vaše kachna

Psychedelická kachna – program Kabaretu Původního Bureše 
je ministerstvem kultury neschválená tiskovina bez vlastního ISSN. 

Vychází nepravidelně a je neprodejná. 
Autorem všech příspěvků je kachna, která neumí česky. 

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 18. 11. 2015

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta dnes usedl bubeník kapely Sedící kameny 
Ivan Pavlů.

Jak se ti sedí?
Sedí se mi dobře.

Raději sedíš, stojíš, ležíš, nebo jdeš?
Nejradši ležím.

Od kdy Sedící kameny existují?
Sedící Kameny existují od roku 1992

Chystáte nějaké nové nahrávky?
Ano, chystáme.

Kolik vlastně těch CD máte? Já jich svého času od Zbyňka 
Rakušana dostal asi osm…
Máme asi 9 cédeček od Archiváře (Zbyněk Rakušan, pozn. redak-
ce), 2 cédečka oficiální, 3 dvd.

Kromě Sedících kamenů je možno tebe a tvoji ženu Evu 
vidět i v Krásných nových strojích. Máte ještě nějaké další 
hudební aktivity?
Hraju ještě ve skupině Manželé a skupině Na Podzim s Lesíkem 
Hajdovským

pokračování na druhé straně
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Orientační program: 
 20: 30–21: 15 Původní Bureš
 21: 30–21: 50  Krystyna
 22: 00 Skupinové foto
 22: 05–23: 00 Sedící kameny
Výstava a výtvarné řešení scény –  

Jarka Moučková.

Nová píseň Původního Bureše
PETROLEJ (Fumas)

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 28, vychází 19. 11. 2015

Kolem vaší kapely existuje určitá komunita. Výtvarníci, muzi-
kanti (např. Plastic People, z mladších třeba Král Doubek…). 
Jak to vznikalo?
O tom vím od Fanyho Císaře, který ty začátky zažil. Já jsem 
mladší, byl jsem v tý době na vojně. Chodilo se do restaurace 
U Bonaparta v Nerudově ulici. Tam se scházel spolek Pohodlí, 
lidi kolem  Mejly Hlavsy a Jiřího Kabeše a spřátelený spolek Karla 
Hynka Máchy, lidi kolem Michala Jerneka.

Jakou muziku posloucháš? (Případně co čteš, či na co se 
koukáš?)
Poslouchám rockovou muziku 70. až 90. let.

Tví nejoblíbenější bubeníci?
John Bonham a Keith Moon.

Co bys udělal, kdyby ses probudil a zjistil, že po Praze v sedm 
ráno chodí Vikingové?
Šel bych zase spát.

Díky za rozhovor

Povidala mi slečna Petra:
„O víkendu mi zavolej,
vezmi si do batohu flašku
a do tý flašky petrolej.“

V sobotu na konečný metra,
pak podél trati přes kolej.
Petra má přes rameno tašku.
V batohu šplouchá petrolej.

„Tamhleten kopec,“ říká Petra,
„takovej úplně holej
a na tom kopci bílej maják...“
Z batohu smrdí petrolej.

Došli jsme tam ’eště za světla.
„No, snad tě nohy nebolej.
Zkusíme rozsvítit tu lampu,
na to jsi bral ten petrolej.“

A tak jsem Petře podal flašku.
Povidám: „Tak ho tam dolej.“
Otevřel uzávěr tý lampy
a řek‘ jsem jí: „Petro, lej.“

A nad kopcema svítí maják.
Sobotní večer neni zlej.
A nikde kolem žádný moře,
to jenom v lampě petrolej.
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