
Slovo kachny
Slimáci! Jsem zvědavá, jak to letos bude se slimákama! Fumas vloni 
koupil nějaký granule proti slimákům, jakože novinka oproti těm, 
co na nich vždycky bylo, že jsou zdravotně nezávadný, a když si 
přečetl, co stojí na obalu těchhle, tak nechal radši saláty napospas 
slimákům. Granule stojej od loňska vedle popelnice a nikdo neví, 
co s nima. 

Asi se přeškolím na indického běžce a Fumasovejm ty slimáky 
požeru. A pokud znáte nějakýho slimáka, kterej se pohybuje jinde 
než tam, kde se pěstuje jídlo, tak nabízíme pixlu chemickýho čehosi, 
patrně sajrajtu…

Co dnes uvidíte a uslyšíte? Zahrají Krystyna Skalická a kapela 
Safenat Paneach. Scénu vyzdobí Jarka Moučková, Fumas prej 
vystaví nějaký fotky, z komiksu se dozvíte zajímavou skutečnost ze 
života bubeníka kapely Originální Hrubeš a Brut má novou starou 
basu Jolana Baso V.

Příští kabaret se koná 13. 6. Zahrají OTK a Antonín Kopp z le-
gendární kapely The Larva.

Vaše kachna

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. 4. 2019.

pokračování na druhé straně

Křeslo pro hosta
Do křesla pro hosta usedl zpěvák Safenat Paneach Petr Wagner. 
Jak se ti (vám) sedí?
Představuju si, že jsem u Původního Bu-
reše v ušáku ve zkušebně. Má rozpáraný 
čalounění a lezou z něj péra, ale atmosfé-
ra je příjemná, takže mi to vůbec nevadí.
Můžeš nějak představit kapelu?
Jmenujem se Safenat Paneach (což se 
blbě pamatuje), v  rytmický sekci jsou 
dva Honzové, na kytary hraje Michal 
s Čápou a já zpívám. Někteří z nás se 
znají už přes 20 let, ale v tomhle složení 
jsme nikdy nehráli.
Od kdy fungujete?
Nedávno jsem našel tu první fotku ze zkoušky. V trochu jiný sestavě 
jsme začali před 5 lety. Z původního složení zůstal basák Honza, Michal, 
Čápa a já.
Můžete návštěvníkům kabaretu vysvětlit název kapely?
Je to z biblickýho příběhu o Josefovi. Údajně mu měl dát tohle jméno 
faraon, když zachránil Egypt před hladomorem. Bible ten titul vysvětluje 
jako „zachránce světa“. Některý výklady ale soudí, že to spíš vede k Jose-
fově schopnosti vykládat sny a rozumět vizím, což by pak mělo znamenat 
„ten, který odkrývá skryté věci“.
Můžete něco říci k vašim textům?
Od začátku jsme se chtěli popasovat s básničkama našich oblíbených 
autorů, protože se málo čtou. Vzali jsme hlavně Jirouse, ale i Reynka, 
Skácela a Zahradníčka. Ten Jirous se nás ale drží nejvíc. Máme dojem, 
že mu nejvíc rozumíme…
Co posloucháš, posloucháte?
Jak teď umřel Scott Walker, dal jsem si jeho starší desky, on měl takový 
období, kdy během dvou let, na konci 60. a začátkem 70. let, natočil snad 

4 LP - a všechny jsou skvělý. Ale když se poctivě podívám do toho, co jsem 
naposled poslouchal na Spotify, tak je to tohle: Lee Hazlewood, Lee Fields 
and the Expressions, Charles Bradley, RATM, Minor Threat, Battery, Drop 
Nineteens, The Jesus and Mary Chain, The Stranglers a The Cure. Takže 
hodně soulu, shoegaze, starej punk, post punk a hardcore. Celkem mě 
překvapuje, že tam není žádnej black metal, protože ten mám vážně rád.
Co čteš (čtete), na co koukáš (koukáte)? 
Už několik měsíců se snažím dočíst Knihy Jakubovy od Olgy Tokarczuk, 
ale je to hrozná kláda, je to obrovská bichle, co má přes 700 stran. Je to 
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ZRCADLO
 (Fumas/Fumas)

Co do mě nasypeš 
to se ti vokáže

ve mně se uvidíš 
ale možná že 

ta kytka uvadne 
někdo ti uteče 

vědomí svědomí 
můžeš se rozbrečet 

Jsem tvoje zrcadlo...

Sodoma Gomora 
okenní parapet 

pokrytej kytkama 
těžko se vrátí zpět 
co už je za náma 

všechno co předvedeš 
se ve mně odrazí 
že tě až zamrazí 

Jsem tvoje zrcadlo... 

Jsem tvoje souhvězdí 
na mapě oblohy

dycky tě nakonec 
postavim na nohy 
se na mě usměješ 

se taky usměju 
čelem jdeš proti mně 

hlavu ti rozbiju 

Jsem tvoje zrcadlo...

skvělý, ale dost náročný. V přestávkách mezi pokusama číst tohleto, jsem 
zhltnul tu rozhovorovou knížku Aleše Palána Raději zešílet v divočině, 
což naopak šlo hned. A poslední, co jsem četl, byl naprosto originální 
debut Martina Skořepy Rituál turínského koně.
Kdo v kapele o čem rozhoduje?
Bubeník Honza, kterej nás po kapelový krizi svým příchodem zachránil 
před personálním rozkladem a pádem do nicoty, nenásilným způsobem 
směruje kapelu do zásadních rozhodnutí - např. kde a jak a s kým točit 
desku, o co se snažit a na co se vykašlat. Mně přezdívají führer, protože 
despoticky ovládám repertoár a osazuju hudební nápady textama, ale 
jenom, ty co se mi líbí. Ostatní skici přecházím mlčením. Autory nápadů 
to ale trochu deprimuje, zoufají si a nadávají na diktaturu.
Co chystáte?
Máme čerstvě venku desku, tak chceme hrát koncerty a dělat taky na no-
vejch písničkách.
Co nechystáte?
Určitě se na to nechystáme vykašlat.
Vlakem, autem, nebo pěšky?
Záleží na tom, kam. S kapelou autem, to je jasný. Vlaková tour mě láká, 
ale holt nejsme hiphop, aby se to dalo strčit všechno do dvou báglů. Vla-
kem ovšem rád jezdím sám. Už přes 15 let jezdím stejnou trasu Posázavím 
do Prahy, koukám z okna na krajinu a pořád eště mi nezevšedněla. Pěšky 
kamkoliv, akorát to flákám a chodím jenom se psem. Což mě na sebe mrzí.
Co byste o sobě chtěli říct a nikdo se na to ještě nezeptal? 
Zatím se mě nikdo nezeptal, co mám rád za pivo, což mě trochu mrzí, 
protože by se z toho mohla vyvinout krásná diskuze na několik hodin. 
Prozradím jen to, že hrát na Slamníku je pro mě přitažlivý taky kvůli 
tomu, co se tam točí (Únětice, jestli internety nekecají). A chci si tam taky 
zavzpomínat na koncert naší starý folkový kapely někdy v roce 2001…
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