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Alapkutatási és szakmódszertani periodika

21. Nyúl passage
Két bohóc bejön a porondra. Az első bohóc dicsekszik azzal, hogy egy élő nyulat tud varázsolni itt a porond
közepén. A második bohóc kíváncsi a mutatványra. Az első bohóc a zsebéből elővesz egy fejkendő nagyságú
színes kendőt, és lehelyezi a porondra. Majd újságpapírt, amit szintén magával hozott, kettétépi, tenyerével
összegyúrja, és a kendő közepére helyezi. Mondván, ez lesz a nyulak feje. Majd összegyűr egy másik
újságdarabot, ez lesz a nyúlnak a teste. Harmadik újságpapírból a nyúl farkát készíti el, majd ugyanígy a nyúl
négy lábát. Mindig egy oldal újságpapírt használ fel. Persze a cselekedetét vicces szöveggel kísérheti. Utána,
mikor a kendő tele van így újságpapír galacsinokkal, összefogja a kendő négy sarkát, most már felvette a
földről (ez egy kis bugyrot képez, mert az újságpapír galacsinok kitöltik a fejkendőt). Most átnyújtja ezt a kis
bugyrot a második bohócnak, hogy az tartsa. Elmegy tőle négy-öt lépésre, elővesz a zsebéből egy revolvert, és
ráfogja azt a második bohócra. A második bohóc a revolver láttára megijed, és szaladni kezd. A bugyrot
természetesen a kezében tartja. Az első bohóc utána. A második bohóc az artistabejáratnál lévő műszaki gárda
közé fut (mintha félne a revolvertől), és ott kicseréli a kezében lévő bugyrot a már ott előkészületben lévő
hasonló színű és nagyságú bugyorral (persze ezt a közönségnek nem szabad észrevenni). Ez könnyen
megoldható, ha a műszakiak négyen-öten vannak. Most az első bohóc, aki utána szaladt a második bohócnak,
azt visszahívja a porondra, megnyugtatván, hogy nem kell félni a revolvertől, mert ez hozzátartozik a
mutatványhoz. A második bohóc most visszamegy a porond közepére, az első bohóc kíséretében, és újból
kezdik a mutatvány bemutatását. Eldurran egy lövés a revolverből, és az első bohóc kijelenti, hogy sikerült a
mutatványa, a nyúl már meg is jelent. A második bohóc érdeklődik, hogy hol van a nyúl. Az első bohóc
rámutat, hogy ott a bugyorban. A második bohóc hitetlenkedve nézi a bugyrot, és nem akarja ezt elhinni
(valószínűsíteni kell azt, hogy az első bugyor van a kezében, mert hisz a cseréről a közönség nem tud). Most
az első bohóc elveszi a bugyrot, lehelyezi a földre, és amint elengedte a kendőcskének a négy sarkát, abból egy
élő nyúl ugrik ki. Tehát a mutatvány sikerült, újságpapírból egy nyulat varázsolt elő. Most jön a
tulajdonképpeni vicces játék. A nyúl elkezd szaladni (erre a célra egy nagyon fürge kis nyulat kell használni,
aki jól tud szaladni). A móka most az, hogy a nyulat meg akarják fogni. Persze ez nehezen megy, ha a nyúl
fürge. Ebből adódik aztán nagyon sok vicces játék. A nyúl megfogásában egy-két műszaki is segédkezhet,
mert előfordul az, hogy valóban nehezen lehet a nyulat megfogni (pl.: nagyon vicces jelenet az is, ha egyszer
megfogták a nyulat, a második bohóc a fülénél fogva a nyulat a bő nadrágjába beleteszi, persze ott a nyúl
kapálódzik, és a bő nadrágszárán alul kiesik). Befejezésül a második bohóc kiszalad, és behoz egy nagy
lepkefogót, és azzal akarja a nyulat megfogni. Majd sikerül is ez, a hálót a nyúlra helyezi, így a nyúl hálóba
kerül, vállára veszi a lepkefogót (benne a nyúllal) és nagy büszkén, mint aki jól végezte dolgát, mókásan
elhagyja a porondot.
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