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36. Filmrendező passage
Az első bohóc kézikofferrel a kezében bejön a porondra. Búcsúzik a rendezőtől, és kijelenti, hogy ő
abbahagyta a bohóckodást, hogy ezentúl mint filmrendező fog működni. Méghozzá magyar témájú filmekben
fog rendezni. A porondmester kéri a bohócot, hogy mielőtt eltávozna, mutasson be itt egy jelenetet, mert őt
nagyon érdekli a filmrendezés. Az első bohóc vállalkozik, és nagyon szívesen bemutat egy jelenetet, de ehhez
szükséges volna négy személy. A porondmester válaszol: „Semmi akadálya nincs a kérésnek”, kiszól a
műszakiakhoz, és behív három műszakit. De lehet két műszaki és még egy bohóc. Most az első bohóc
elrendezi a négy személyt. Egy sorba állítja őket, egymástól kb. ½ m. távolságra. Most kéri őket, hogy
térdeljenek le. A négy személy letérdel. Most kéri az első bohóc őket, hogy tegyék a kezeiket a földre. Tehát
most négykézláb vannak (persze az egész kép nagyon viccesen hat). Most az első bohóc kinyitja a magával
hozott kézitáskát, és kivesz abból egy kis köteg szalmát. Mindegyik személy elé, akik a földön térdelnek, egy
kis szalmaköteget helyez. Most mindegyik személynek félrefordítja a fejét (ez nagyon vicces jelenet,
különösképpen akkor, ha egy kis humoros szöveggel fűszerezik). Most kijelenti az első bohóc, hogy ő már
készen is van az első emelettel (a négy személy, porondmester és a három műszaki a manézs közepén
térdelnek, illetve négykézláb vannak, mindegyikük előtt egy kis szalmaköteg, és a fejük félre van fordítva), a
porondmester most megkérdi: „Mondja, kedves bohóc-barátom, és mi a címe ennek a jelenetnek?” Erre a
bohóc énekelve (rájuk mutatva): „Nem akar az ökörcsorda legelni”. De már szalad is kifelé, mert a
porondmester és a három műszaki zavarja kifelé.
Instrukció: A kis szalmakötegeket spárgával külön összekötjük, nehogy széthulljanak, így tudunk négy kis
köteget csinálni. Amennyiben nem a porondmestert akarjuk becsapni, ugyanúgy megoldható bohócokkal is,
esetleg akkor a vicc kedvéért csak egy v. két műszakit használunk fel a jelenethez.
megjelenik minden negyedévben

