Kniha Luciova první,
kteráž slove
Genesis
Na počátku…
Na počátku byla zvědavost,
Ta zvědavost byla u Koži,
Ta zvědavost byla šerm.
To bylo na počátku u Koži.
Všechno povstalo skrze ni
A bez ní nepovstalo nic, co nyní jest.
I byly poslány ke Kožovi dvě bytosti,
Aby vydal svědectví o šermu,
Aby i ostatní věděli, co šerm jest.
Když Koža slyšel prosby
I vyjevil bytostem, čím šerm jest,
Zachtělo se bytostem šermem žít.
A tak na počátku byli Koža
A dvě bytosti, co věděli čím, šerm jest.
A věděli, že to dobré jest,
Stáli na počátku Tři Velcí Zakladatelé,
Kteří vnesli Světlo do života Lidu.
Oni, jako poslové tohoto Světla,
Začali se zovati Lucius,
Což znamená Světlonoš.
Na počátku stáli tři – Koža, Donny a Mijan.

I slyšeli…
I slyšeli čtyři další bytosti, čím šerm jest.
Čtyři jiné bytosti,
Kterým se zachtělo býti s tímto Světlem.
I předvedeni byli před Kožu
A on vida, že v jejích srdcích přímost je,
Přijal je tedy k sobě.
A tak stálo jich při světlu Sedm.
Koža a jeho žena Doupina,
Donny a jeho žena Jája,
Mijan a jeho žena Giovanni
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A bratr Donnyho Kalif,
Jenž bez ženy byl, přišel.

Když Zlo…
Když Zlo vidělo,
Že bratrství je mezi Sedmi,
I vloudil se Zlý Duch do Kruhu Lucia
A některé slepotou stihl.
I postihl Mijana slepotou
A on se vydal na druhou stranu
A již se nevrátil.
Všech dnů jeho života dvacet šest let bylo,
Když odešel.
A šest jich zůstalo v Luciu,
Kteří v Kruhu Světlo bránili.

I přicházeli…
I přicházeli lidé dál mezi Lucius,
Dozvěděti se pravdu o šermu.
I přišel Paťa, veda svou ženu jménem Deďu,
Jeden z největších bohatýrů Lucia.
Oba zůstali v Luciu podnes.
I přišel Mara, který mezi Sedmi dlouho nepobyl.
I přišel Peters, nový muž Giovanni,
Který sic bez nohy, ale o to větší jest.
I on zůstal v Luciu podnes.
Byla zima a bylo jaro,
Rok první.
A přišel Worlík, veda svou ženu Soňu,
Ač vzrůstem trpaslík, ale obr srdcem jest.
Oba v Luciu podnes jsou.
I velký muž Neptun, dověděvši se o Luciu,
Pokud mohl, byl mezi nimi, učil je
A přiváděl další.
I přivedl Neptun jezdce Charlieho,
Který též k bohatýrům Lucia se řadí,
I on jest mezi Sedmi podnes.

I vládlo…
I vládlo opět mezi Luciem bratrství
A když to opět Zlo vidělo,
I vkradlo se mezi ně,
By je opět vůči sobě
Zaslepilo a pohnalo.
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I hádal se bratr s bratrem,
Sestra se sestrou,
Syn s otcem
A dcera s matkou.
I rozehnalo je.
A tak započali lidé od Kruhu odcházeti.
A tak Jája, jedna ze Sedmi,
Žena Donnyho, opustila Lucius první,
Za Jájou pak počali odcházeti I další.
A tak na dlouhou dobu
V Luciu jen Hrstka Věrných zůstala.
Ze Sedmi zbylo nemnoho,
Koža, Donny, Kalif a Doupina.
Také tu byl Charlie,
Worlík se svou ženou Soňou,
Která jej všude věrně provázela,
Ačkoli Světlu nebránila.
I bohatýr Paťa též zůstal.

Bědovali nad…
Bědovali nad sebou a měli strach, že padnou,
A tak o to srdnatěji bojovali,
By se zachovali a zachránili.
Když Koža shlédl utrpení Lucia
A viděl statečnost v srdcích lidí svých,
I Donnyho, jednoho z největších Z Lucia,
Dal jej pasovat a on se stal
Prvním rytířem Lucia.
Putoval tehdy všechen lid
Do České Třebové, kde pasován byl.
I byla vlita nová krev do žil Věrným
A oni začali naději míti,
Že Lucius přece nepadne v prach a Zapomnění.
Neboť bylo psáno,
„Ó Ty šermířský Lucie,
Zdaleka nejsi nejmenší mezi jinými.
I vzejde den, kdy se do slávy oděješ,
A zapomenut nikdy nezůstaneš.
Pamatuj, že
Všechny cesty prachem a blátem Vedou.“
Byla zima a bylo jaro
Rok druhý.

A tak…
A tak přicházeli dál lidé mezi Lucia,
Někteří ze zvědavosti,
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Jiní z Lásky.
A tak postupně předváděni byli před Kožu další
A on vida, že v jejich srdcích přímost jest,
Je k sobě přijímal.
A tak přišel jinoch Honza, anž se zove Mladec Charlie,
Syn jezdce Charlieho,
I on jest v Luciu podnes.
On pak přivedl svého sestřence Rudu,
Který, jako kdysi dávno Mara,
Mezi Sedmi též dlouho nepobyl.
A tak lidé přicházeli i odcházeli,
Jen málokterý zůstal déle.
I byla předvedena před Kožu dívka,
V jejímž srdci přímost byla,
A touha Světlo se Sedmi bránit.
Ona bez muže byla, přišla.
A když Zlý Duch vida,
Že ona schopná jest,
I vstoupil do duší bohatýrů,
A oni strach dostali,
Že Jiřka lepší bude.
Ale Dobro silnější bylo
A bohatýři Lucia si ji zamilovali,
I přijali ji mezi sebe.
A tak Jiřka k bohatýrům Lucia
Též se řadí.
I zůstává v Luciu podnes.

I shlédl…
I shlédl Koža statečnost a snahu svých lidí,
I Kalifa, jež mezi Sedm se řadí,
Jednoho z největších z Lucia,
I dal jej v moravském Šumperku
Pasovati, a on se stal
Druhým rytířem Lucia.
Sešel se tam tehdy všechen lid.
Rukou Neptunovou pasován byl
A z rukou Neptunových přijal
Meč svůj
A z rukou Kožových přijal
Opasek svůj.
A byla vlita opět nová krev
Do žil Věrným, i počali mít naději zas.
A tak opět přicházeli lidé,
Před tvář Kožovu a on je přijímal.
A tak předvedena byla dívka Pája,
Dívka Mladce Charlieho, jež s holí zacházeti
Se učí.
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I byl předveden jinoch Pepíček,
Přítel jinocha Mladce Charlieho,
Který podnes v Luciu jest.
Oba byli přivedeni Mladcem Charliem
A oba jsou v Luciu podnes.
Byla zima a bylo jaro
Rok třetí.

I vyvolil…
I vyvolil si k sobě Koža
Tři služebníky své,
By mu pomáhali.
Rytíř Donny vládl nad vším vojskem Lucia
Paťa správcem pokladu byl
A rytíř Kalif písařem se stal.
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