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22. Bűvész passage szólóban
A bohóc egy tányérral a kezében bejön a porondra, és a következőket mondja: „Egy csodálatos mutatványt
fogok bemutatni, de a mutatványhoz a kellékeket Önöktől fogom kérni, nehogy azt gondolják, hogy preparált
dolgokkal dolgozom” (közben a műszakiak betesznek a porondra két széket, kb. 3 méter távolságra
egymástól). A bohóc folytatja: „A mutatványomhoz szükségem lenne néhány cigarettára. Minél több cigaretta
jön össze, annál érdekesebb a mutatvány”. (Erre a közönség soraiba megy, és a kezében lévő tányéron gyűjti a
cigarettát, persze vicces szöveg kíséretében.) Mikor 10-15 db cigarettát összegyűjtött, visszamegy a porondra,
és lehelyezi a cigarettával telt tányért az egyik székre. Kijelenti, hogy ez egy tiszta mutatvány, mert a kedves
közönség adta hozzá a kellékeket. Most a cigarettával telt tányért letakarja egy kis kendőcskével. Ezután az
üresen álló székhez megy, és arra teszi a kalapját (nyílással lefelé), és a következőket mondja: „A cigarettákat
a tányérból az üres kalap alá fogom varázsolni”. Még egyszer megmutatja, hogy a cigaretták a tányérban
vannak. Ugyanúgy megmutatja, hogy a kalap is teljesen üres. Egy kis keleti zenét kér, mondván, hogy ez egy
keleti mutatvány. A zene megszólalása után varázsmozdulatokat végez a tányér felől a kalap irányába. Közben
keleti táncmozdulatokat végez. Ezt háromszor-négyszer cselekszi. Leállítja a zenét, és bejelenti: „Kedves
közönség, örömmel jelentem, a cigaretták a tányérból eltűntek, és megjelentek a kalap alatt” (persze a
közönség nem látja a cigarettákat, hisz le vannak takarva), egy rövidke kis szünetet tart, majd folytatja: „De
nehogy azt gondolják, hogy ez csalás vagy ámítás, most a kalap alól visszavarázsolom ismét a tányérba”.
Hátra szól: „Zene!” Néhány varázsmozdulat, a zenét ismét leállítja, és büszkén a kalaphoz megy, azt felemeli,
megmutatja, hogy a kalap teljesen üres, a kalapot a fejére teszi, majd a tányérhoz lép, leveszi róla a
kendőcskét, és nagy boldogan mondja: „A cigarettákat ismét visszavarázsoltam a tányérba.” (Erre felveszi a
tányért,) köszön egy nagyot, és mondja: „Ugye nagyszerű mutatvány volt? A viszontlátásra!” – Ezzel elhagyja
a porondot.
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