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Szöveg: Kékesi Dániel

Lévén kisütött a nap és az idő is jóra fordult, újra elkezdtük az utcai bűvészkedést! Május 24-én
Kaposváron megrendezték a IX. Diákszínjátszó Találkozót, ahol számos utcaszínházi csoport mellett
minket is meghívtak. Egyidejűleg egy Bohócverseny is zajlott a városban. A verseny műsorának
változatosabbá tétele miatt először a Mesesátorban léptünk fel, majd az utcai felfordulás
résztvevőiként szórakoztattuk a közönséget. Persze ez csak bemelegítés volt, a mélyvízbe július 20-28ig vetjük be magunkat a Balaton partján.
Tehát pénteken reggel az FBK egy csekély
része elindult a Déli Pályaudvarról Kaposvárra.
Tizenegy óra után érkeztünk meg a városba,
ahol nagy meglepetésünkre találkoztunk a
bohócok bűvészével (avagy fordítva) Lendvai
Gézával, aki hét másik bohóc mellett
versenyzett, és III. helyezést ért el. Jól
elbeszélt(tük vel)e az időt.
Majd tanakodtunk és úgy gondoltuk, hogy
hárman talán mégsem tudunk akkora feltűnést
kelteni, ezért megkérdeztünk kb. 50 fiatal
lányt,
hogy
nem
szeretnének-e
az
asszisztenseink lenni, de ez a duma nem
nagyon jött be. Ám Attila hasonló irányú
kérdésének már az első fiú sem tudott
ellenállni, úgyhogy immár négyen voltunk
Hutkai Zoli, Feodor Attila, Rocky és Kékesi Dániel
felkészülve
arra,
hogy
elkápráztassuk
Kaposvár érdeklődő közönségét.
Ekkorra a sétálóutca elejéről megindult a menet a mesesátor felé. Mi a bohócversenynek helyszínt adó sátor
előtt vártuk be a gólyalábasok vezette tömeget. Még mielőtt átadták volna nekünk az utcát a gólyalábasok,
rövid táncműsort láttunk a helyi helyes, de fiatalkorú táncoslányoktól.
Ekkor rajtunk volt a sor és el is kezdtük szórakoztatni a járókelőket. A tavalyi nyár slágere, a gordiuszi
csomó mutatvány (a trükk leírása és magyarázata a 2001/4-es számban) ismét nagy sikert hozott Zolinak. A
város fiatal gengszterei is felfigyeltek ránk és rögtön felajánlották, hogy játsszunk pénzben. Attila elkezdte
keverni a kártyákat, bár természetesen nem sikerült megtalálniuk egyszer sem a piros lapot, mégis megkértük
őket – saját biztonságunk megőrzése érdekében –, hogy talán mégse tegyék fel értékeiket a játékra.
Mindenesetre nagy tetszést váltott ki belőlük a néhány kártyamutatvány, ahogy a környék bátortalan
asszisztenshölgyeiről való melltartó levétele is.
Az utcai bűvészkedés mellett a mesesátorban is
jelen kellett lennünk, ahol három egyéni blokkal
mulattattuk a Mesesátor gyereknézőit, bár ezt
inkább a bohócok tették, mi csak elkápráztattuk az
ifjú közönséget.
Fél hatkor elbúcsúztunk a közönségünktől és
asszisztensünktől, mert indulnunk kellett hazafelé,
ha nem szerettünk volna Kaposváron éjszakázni.
Hiábavaló volt a sietség, mert a InterCity több
mint másfél órát késett. A várakozás alatt ismét
Lendvai
Géza
történeteit
hallgathattuk.
Háromnegyed tízkor, kissé elgyötörten érkeztünk
vissza Budapestre.
Feodor Attila és a város fiatal „gengszterei”
A Bűvészkedj! Project keretén belül még számos nagyobb városba és fesztiválra megyünk el és
népszerűsítjük a bűvészetet. Ha szimpatizál a programmal, kérem lépjen velünk kapcsolatba!
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