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Sobota 7. října 2006 

      Bylo krásné říjnové ráno, asi tak kolem osmé, když jsme se všichni, konečně, sešli u Kožicha 
před barákem, bychom vyrazili opět pozvednout slávu Lucia dalším šermířským vystoupením 
a to do vísky Lomnice, nedaleko Tišnova. Jednalo se o takové malé komorní vystoupení, tj. jen 
o pár lidech, na jakési slavnosti. Byl jsem to Já Kalif, s bratrem svým Donnym, Paťákem 
a Kožichem, kdo to ráno opouštěl Brno v Donnyho autě směrem na Kuřim. 

    Na místo jsme dorazili asi kolem desáté a stačilo jen se trochu porozhlédnout a už jsme věděli 
pořádně, o jakou to jde vlastně slavnost - předvolební meeting. Chvíli jsme přemýšleli, pak 
jsme se shodli na pravdě, že je to zákazník jako každý jiný a naše mínění, co se politiků týče, 
je jenom pouze naše vlastní… a to do obchodu nepatří! A tak jsme našli našeho objednatele, 
domluvili jsme se, co a jak a šli jsme se převléci a ozbrojit, protože již za půl hodiny jsme měli 
jít na plac. 



    Samotná scénka byla o tom, jak se dva vojáci vracející se války dostanou do hospody, kde 
budou dělat bordel (netradičně) a o tom, jak jiní dva je tam usměrňují. To jsme ale netušili, že 
tady výborné publikum, které se do scénky skvěle zapojí. Ty dva ožralce jsme hráli Já s 
Kožichem a zpočátku šlo vše docela dobře. Po té co jsme došli na plac, začali jsme vyřvávat, 
že máme strašnou žízeň a přiběhl tam chlapík nesa s sebou dva poháry burčáku. Tak jsme 
poděkovali, ťukli si a začali se shánět po ženách. To bylo horší. Nevěřili byste, jak jsou neznámé 
ženské neochotné se zapojit do vystoupení. No ale nakonec jsme uspěli, sice nám asi po dvou 
minutách zase utekly, ale i tak. A tak nám nezbylo, než se s Kožichem dohádat, kdo z nás za to 
vlastně může, že nám utekly. Skončilo to rvačkou, kterou pak roztrhli Paťa s Donnym. Nedali 
jsme si to líbit a vrhli se na ně. Já sundal Donnyho pěstí (krásně se mu z toho zamotali nožičky) 
a Koža se vrhl na Paťáka. Chvíli jsme se takto kočkovali a pak došlo na meče. Donny zabil 
Kožicha, Já poté Donnyho a nakonec mi Paťa před diváky podřízl krk. Líbilo se jim to. 

    Po té co jsme se odporoučeli z placu, bychom ze sebe shodili zbroj a ve chládku si chvíli 
odpočali, došel za námi opět pan objednatel s tím, zda bychom tu druhou scénku, která sice 
měla být až asi za hodinu a půl, neudělali již za čtvrt hodiny. Sice se nám to mnoho nelíbilo, 
ale i tak jsme vylezli za patnáct minut na plac a opět se předvedli. Tentokráte o to bylo o tom, 
jak Donny s Kožichem chytali zloděje, kterého jsem představoval já. Po menší šarvátce, kdy 
jsem Kožichovi usekl ruku, byl jsem přemožen, prohledán, zkopán a následně popraven. Po mé 
smrti tam vtrhl Paťa, oba zabil a mne, ve scénce jsem představoval jeho bratra, si přehodil přes 
rameno a odnesl si mne, by mne pohřbil. I to se divákům líbilo. 

    Pak už jsme se konečně převlékli, dali si vytoužené pivko, trochu předvolebního gulášku, 
rozloučili se a vyrazili jsme domů, protože již v jednu jsme měli být všichni u Kožicha před 
barákem. 
 
    V tu jednu, jsme tam tradičně, se sešli pouze polovina skupiny. Na posledního opozdilce 
jsme tam čekali až do půl třetí. Oblékli jsme se tedy a ozbrojili a čekali jsme na třetí hodinu, 
bychom se divákům předvedli, co dovedeme s meči. No jak se to někdy stává, nejdříve 
se začátek posunul na čtvrt na čtyři a pak na tři čtvrtě na čtyři, takže jsme nakonec vylezli na 
plac kolem čtvrté. 

    A netradičně se jednalo o rytířský turnaj. Nastoupili jsme téměř všichni, co jsme se dojeli na 
sraz, krom Donnyho, který fotil. Já jsem si zahrál na herolda a uvedl jsem tedy dvě znesvářené 
grupy proti sobě, aby si své spory mezi sebou, mohli železem vysvětliti. Zpočátku byl turnaj 
civilizovaný, ale pak se to nějak zvrhlo, lidi se začali zabíjet a nakonec jsem nebyl ušetřen ani 
já, přestože jsem měl tak důležitou funkci! 
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