CIRKUSZI AKROBATIKA

Alapkutatási és szakmódszertani periodika

12. Pénz kölcsönkérés passage
Két bohóc bejön a porondra. A második bohóc kéri az elsőt, hogy legyen szíves és adja meg a tartozását, mert
szüksége van a pénzre. Az első bohóc kijelenti, hogy sajnálattal, otthon felejtette a pénztárcáját, és így nincs
módjában a tartozást rendezni. A második bohóc csak erősködik, hogy szüksége van a pénzre, és azt tanácsolja
az első bohócnak, hogy az kérjen kölcsön a közönségtől, hisz úgyis annyi ismerős van itt jelen. Az első bohóc
megfogadja a tanácsot, és a közönség soraiba ül, kéri a közönséget, hogy legyenek oly szívesek, egy pár percre
10 Ft-ot kölcsönadni. A közönség soraiból feltétlenül valaki a vicc kedvéért is kölcsönöz tíz forintot az első
bohócnak. Mikor megkapta a 10 Ft-ot a bohóc a közönségtől, amit a közönségnek természetesen megköszön, a
második bohóchoz fordul, és a következőket mondja: „Kár volt kétségbeesni, rendezem a tartozásom. Én
tartozom neked 20,- Ft-tal, tízet most megadok, marad még 10,- Ft” (ezzel átnyújtja a 10,- Ft-ot a második
bohócnak). Közben bejön a harmadik bohóc. Mindhárman üdvözlik egymást, majd a második bohóc a
következőképp szól a harmadik bohócnak: „Jó, hogy találkoztunk, tudod, hogy én tartozom neked 20,- Ft-tal,
nézd, 10,- Ft-ot én most megadok, marad még 10,-”. Harmadik bohóc megköszöni. A harmadik bohóc most
veszi észre az első bohócot. Hozzálép, és a következőket mondja: „Jó, hogy találkoztunk, én tartozom neked
20 forinttal, 10,- Ft-ot most megadok, marad még 10,- Ft”. Erre az első bohóc a következőképp szól a második
bohóchoz: „Idefigyelj, én tartozom neked 20 forinttal, tízet már megadtam, itt van még 10, - most kvittek
vagyunk”. A második bohóc megköszöni, és a harmadik bohóchoz fordul, a fenti szöveg: "Én tartozom neked
20,- Ft-tal, tízet már megadtam, itt van még tíz, most kvittek vagyunk”. Erre a harmadik bohóc az első
bohóhoz fordul, és mondja: „Én tartozom neked 20,- Ft-tal, tízet már megadtam, és most kvittek vagyunk”. Az
első bohóc megköszöni, majd a közönség soraiba indul, és akitől a tíz Ft-ot kölcsönkapta, mondja: „Ön volt
oly kedves, és kölcsönzött nekem 10,- Ft-ot, én most ezt visszaadom, nagyon szépen köszönöm (rámutat
bohóckollégáira, és mondja:), „Így legalább mindannyian kvittek vagyunk”.
Ha gondolja az ember, hogy nem lesz, aki 10,- forintot kölcsönadjon, akkor beültet egy ismerős személyt
előre. Ugyanezt a jelenetet négy bohóc is meg tudja csinálni a fenti szöveggel…
megjelenik minden negyedévben

