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17. Csillagvizsgáló passage
Két bohóc bejön a porondra. Az első bohócnál egy apparát van, a következő: kb. egy 60 cm átmérőjű, ami
lehet furnérlemezből vagy vastag kartonból. A korong közepén 3 cm. átm. lyuk van. A korongra rá van festve
„Vigyázat, 500 Volt”. A másik oldalára „Magasfeszültség, 500 Volt”. A korongról két villanydrót is lóg le,
aminek a végén egy szivardoboz nagyságú akkumulátor van (persze az akkumulátor csak egy fadoboz, csak be
van festve, és egy villanykapcsolóval van ellátva). A bohóc meséli társának, hogy ez az ő találmánya. Egy
csillagvizsgáló készülék. Fényes nappal, akár zárt helyen is, látni lehet a csillagokat. A Merkúrt, a Vénuszt, a
Saturnust, stb. A második bohócot nagyon érdekli a dolog, és szeretné a csillagokat látni. Az első bohóc
megmagyarázza: „az úgy fog történni, hogy ő hármat számol, és akkor a második bohócnak a mutatóujját
keresztül kell dugni a korongon lévő nyíláson”. (A korongot az első bohóc a bal kezében tartja, míg az
akkumulátor a földön van.) A második bohóc már nagyon kíváncsi, és sietteti az első bohócot. Az első bohóc
most hármat számol, a második bohóc bedugja az ujját a kis nyílásba, ugyanekkor az első bohóc jól beleharap
az átdugott ujjba (nem engedi rögtön el), a második bohóc jajgat és sír, közben kihúzza az ujját a korongon
lévő nyílásból, és fájdalmasan sírva mondja: „Te beleharaptál az ujjamba”. Első bohóc válaszol „Te viszont
láttad a csillagokat, te mafla!” Az első bohóc, hogy enyhítse a társa haragját, proponálja, hogy a harmadik
bohóc, aki most jött be a porondra, és nem ismeri a játékot, szintén megnézze a csillagokat. A második bohóc
nagyon megörül, és mikor meglátja a harmadik bohócot, hozzá szalad, és máris az ujjába akar harapni. Az első
bohóc csitítja, hogy várjon, hisz a harmadik bohóc még nem tud semmit, előbb meg kell mindent magyarázni.
Üdvözlik a harmadik bohócot, és kérdik tőle, hogy szeretné-e a csillagokat látni? Az válaszol, hogy „igen”. A
második bohóc most megint az ujjába akar harapni, az első bohóc csitítja (hárman egy sorban állnak), középen
a második bohóc áll, most ő tartja a kezében az apparátot. A második bohóc felsorolja, hogy milyen
csillagokat lehet látni az apparáttal, persze zagyvaságokat is össze-vissza beszél, az első bohóc viszont súg
neki, amit ő persze fordítva mond a harmadik bohócnak. A harmadik bohóc rafinált, belemegy a játékba, bár
tudja előre, hogy itt valami csalafintaságról van szó. Mikor a második bohóc számolni kezd, akkor már ő
(harmadik bohóc) a zsebéből elővesz egy nagy sárgarépát, vagy egy cső kukoricát, és mikor a második bohóc
a hármat elszámolta, a korongnyílásba az ujja helyett a répát, illetve a kukoricát dugja be. A második bohóc,
aki se lát, se hall, a szájával elkapja a keresztüldugott tárgyat, a fogával összeszorítva keresztülhúzza a
nyíláson, és boldogan harapva ugrándozik. A másik két bohóc nagyokat nevet rajta, míg a második bohóc is
észreveszi, hogy tulajdonképpen mit szorongat a szájában, azt onnan kivéve kizavarja a másik két bohócot.
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