
Slovo kachny
Čtu si po sobě tohle povídání z loňského i z předloňského roku… 
Připomněli jsme si, že tři králové byli možná čtyři, že velbloud se 
musí včas zastavit, aby nerozmašíroval jesličky, že svatý Josef by 
dnes ty gratulanty určitě nějak pohostil, třeba fernetem…

Spisovatel Gunnar Gunnarson napsal v roce 1937 drobnou kní-
žečku Advent. Přiběh pastýře, který v předvánoční době hledá 
v islandských horách zaběhlé ovce. Zde je malá ukázka:

V chodbě za dveřmi statku na ně čekala svíčka, svítila tam už 
hodnou chvíli a hořela si jen tak pro sebe. Ostatně světlo je skoro 
jako člověk, skoro stejně opuštěné jako pohybující se lidská duše, 
a jakmile už samo není, jakmile přijdou lidé, zvláštním způsobem 
se promění. Jako teď tohle světlo: jen tím, že do dveří vešli tři muži, 
už tam nestálo tak osaměle a opuštěně, najednou mohlo prokázat 
službu, splnit nějaký úkol. (překlad Helena Kadečková)

A co dnes uvidíte a uslyšíte? Tradičně (jako vždy o Vánocích) 
kapelu Hakka Muggies, a písničkáře Jakuba Cermaque. O vý-
zdobu se, doufám, opět postarala Jarka Moučková a ve Fumasově 
komiksu uvidíte, jak krásnou zkušebnu získala kapela Originální 
Hrubeš v roce 1987.

Užijte si kabaret, přejeme vám hezké Vánoce a naviděnou na úno-
rovém kabaretu, který se koná 21. 2.

Vaše kachna

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta, ozdobeného zelenou větví a jednou trochu 
nakřáplou skleněnou ozdobou ve tvaru keltského kříže, usedli Erik 
a Markéta z kapely Hakka Muggies. 
Jak se Vám sedí? 
M Mně výborně, rok od roku lépe a v tomto ročním období je to báječný 
pocit. Erik vzkazuje, že doufá, že za to sedět nebude, nevím, jak to myslí.

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 12. 12. 2018.

Co je u Vás nového? 
E Vesměs nic, což pokládám za velmi příznivé.
Co je nového v kapele, co chystáte?
M U nás v kapele včera znamená předevčírem. Pořád za novinku poklá-
dáme naše poslední album.
E A jinak nic, což pokládám za…
M Ale kuš. Máme v repertoáru několik novinek, co nejsou ani na tý loňský 
desce. Dnes jich většinu zahrajeme a těšíme se.
Už máte dárky na Vánoce? 
M Jasně!
E Jasně že ne!
Bydlíte na venkově, máte nachystané dřevo na otop? 
E Jasně!
M Jasně že ne!
A nápoje na zahřátí?
E Jasně!
M Většinou je třeba najít rovnováhu mezi požadovanou mírou zahřívání 
a potřebou dostat se domů.
Jaké druhy cukroví pečete? 
Oba Hahaha. Ha.
Jak se stavíte ke skutečnosti, že dárky nosí Ježíšek? 
E Je to příjemné, radostné a neměli bychom to brát jako samozřejmost.
Dáváte na štědrý den kravám po výslužce a ovocnému stromoví 
od večeře kosti? Tušíte co je štědrovka? Já ne :-). 
M Jestli se to počítá, tak na jírovec věšíme kraví lebku.
E Štědrovka je vývojově starší obdoba hadovky původem z bohatých 
regionů Jižních Čech. Ne?
Jasně, krávy nemáte… Čím obdarujete svá zvířata? Číst předpoklá-
dám neumějí, takže to sem můžeme klidně napsat. 
M Můžeme to sem napsat o těch z našich zvířátek,  co číst neumějí.
E Dostanou nový zdroj k elektrickému ohradníku. 
Co byste nám doporučili ke čtení poslechu, či ke kouknutí? 
M Tento podzim vyšlo několik hudebních alb, na která se velmi těšíme. 

Namátkou „Toulavej pes“ od MBV nebo „Láska, pivo a rokenrol“ od PB.
E Já zkouknul letos spíš věci, které bych silně nedoporučil. A ke čtení? Stále 
ještě proplouváme dětskou a mládežnickou literaturou. Hugova knížka 
„Po stopách ztraceného syna“ velmi mile překvapila.
Co byste dělali kdybyste měli dva roky prázdnin? 
E Já bych četl, hrál a skákal.
M Užívala si prázdniny.
Co byste přáli návštěvníků dnešního kabaretu?
M Milí návštěvníci dnešního kabaretu, dobře se bavte!
E Protože bavit se špatně je ztráta času.
Co byste si přáli do nového roku vy?  
M Ať jim ta stařina vydrží až do dubna.
Díky za rozhovor



Orientační program: 
 20:10–21:00 Hakka Muggies
 21:10–22:00 Jakub Cermaque
 22:10–22:50 Původní Bureš

Program Kabaretu Původního Bureše
číslo 46, vychází 13. 12. 2018

Nová píseň Původního Bureše
(Tentokrát, snad vlivem obecné atmosféry, pohříchu nevánoční)

BALADA O CHLAPOVI KTEREJ  
VĚDĚL VŠECHNO NEJLÍP

 (Fumas/Fumas)

Když noha nohu mine
tak to uděláš krok
a když se ruka vine
tak to jí hladím bok

To oni ale my ne
my si dáme grog

to rozhodčí je svině
a Vincent je Van Gogh

Sám sobě vlastním osudem
anebo nikam nepudem

sám sobě studnou na poušti
sám sobě každý odpouští

Ruka ruku myje
a jak to bylo dál

o čem ten zpěvák vyje
toho bych se nenadál

Na nose má brejle
zpívá si pro radost
a já mu říkám hejle

no já už tě mám dost

Sám sobě vlastním osudem...

Takhle ke mně hovořil
a pak se chvíli smál
od stolu se ztopořil
a pak šel zase dál

A já vůbec netuším
kdože byl ten chlap
co vypil si tu ruma
a smrděl jako cap

Sám sobě vlastním osudem...

TEORIE DOSPĚLOSTI

Přiléhat ke světu
jako letní šaty
ztěžklé deštěm
a vlastní ženě snímat ze rtů
otisky cizích prstů
i slova rozloučení,
která se s vínem mění
na další zbytečná „ještě“.

Nýst si svůj kříž
jak hashtag.
A všechno vidět buďto z dvou 

stran,
nebo dvojmo.
Snadno se dojmout
a držet se myšlenky,
že žádný úplněk
ti není a nebude dost velký,
aby sis na něj neštěk.

Všechno to chtít
obejmout,
oplotit, odtrpět, odpustit.

Všechno to chtít
obejmout,
očichat, ohryzat, odtušit.

V návštěvní místnosti
hrát staré písně pro přítele,
který ze skvrn od oleje,
vyčet světu, že mu zle je,
a sám být vykolejen tak,
že padáš nahý do fontán
a obutý do postele.
Vylízat srdce do dna jako talíř,
kterýs rozbil na vlastní svatbě,
a pak zkoušel střepy krví slepit.
Držet se vína v petce
jako štětce slepý malíř.
Zvládnout tak dva dny nepít.

Všechno to chtít
obejmout,
ochočit, ošoustat, ochránit.

Všechno to chtít
obejmout,
obřezat, otevřít, opustit

Vrhat se na měsíc
jako žralok na návnadu.
Neumět měkce lhát
a bát se říct tvrdou pravdu.
Usínat za běhu
a probouzet se v ženském těle,
Lízt nahý do fontán
a obutý do postele.

Ztrácet se v příběhu
a nacházet se v odmlčení,
furt se rvát za něhu
a pak válčit s odpuštěním.

Všechno to chtít
obejmout.

Všechno to chtít.

Jakub Cermaque


