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47. Szalma repríz 

Két bohóc van a porondon. Az első bohóc meséli, hogy ismer egy olyan játékot, amivel egy kevés ésszel, 
leleményességgel pénzt lehet nyerni. A második bohócot érdekli a játék. Az első bohóc magyarázza. A játék a 
következő: először is fogadunk úgy 10,- Ft-ban. Te adsz 10,- Ft-ot, és én is hozzáteszek 10,- Ft-ot. Na most, ha 
képes vagy háromszor egymás után azt mondani, hogy szalma, megnyerted a fogadást, és tiéd a pénz! A 
második bohóc persze gyorsan elhadarja, hogy szalma, szalma, szalma! „Kérem a pénzt, megnyertem!” Az 
első bohóc válaszol: „Várj csak! Nem megy ez ilyen gyorsan! Majd én kérdezek, és neked kell válaszolni!” 
Erre az első bohóc elővesz a zsebéből egy kis szalmaköteget, amit a bal kezében tart. A jobb kezében van a 
kétszer 10,-, illetve a 20,- Ft. Kihangsúlyozza, hogy a szalma csak azért kell, nehogy elfelejtse a második 
bohóc, hogy mit kell mondani. A második bohóc már alig várja a három kérdést. Az első bohóc most kérdez: 
„Mit ettél ebédre?” A második bohóc gyorsan válaszol: „Nagyon finomat, pörköltet nokedlival”. Első bohóc 
mondja: „Már el is vesztetted a fogadást!” Második bohóc: „Miért?” Első bohóc: „Mert mafla vagy! Azt kell 
mondani, hogy szalma!” Második bohóc: „Ja persze, tudom. Kezdjük mégegyszer.” Most az első bohóc újra 
elkezdi: „Mit ettél ma ebédre?” A második bohóc válaszol: „Szalma!” Első bohóc: „Gratulálok! Jó étvágyad 
van!” Most jön a második kérdés: „Mi van a te kis fejecskédben?” A második bohóc ravaszul mosolyog, és 
mondja: „Szalma!” Első bohóc: „Meg is látszik rajtad!” Na, de most jön a harmadik kérdés: „Mi kell neked 
inkább pénz, vagy szalma?” A második bohóc most dilemmában van, nem tudja, mit válaszoljon erre a rafinált 
kérdésre. Majd rávágja: „Szalma!” Erre az első bohóc a bal kezében lévő szalmát átnyújtja a második 
bohócnak, mondván: „Tied a szalma, enyém a pénz! Mafla vagy, elvesztetted a fogadást!” A második bohóc 
elkezd sírni, hogy becsapták, közben bejön a harmadik bohóc. Az első bohóc erre ajánlja a másodiknak, hogy 
csapja be a most érkezett társukat. A második bohóc nagyon örül a dolognak, hogy ő is becsaphat valakit. A 
következőket mondja a most érkezett bohócnak: „Akarsz pénzt nyerni?” A harmadik bohóc mondja: 
„Természetesen. Mit kell csinálni?” A második bohóc, az első bohóctól kérdi, hogyan is kell elkezdeni. Mit 
kell mondani? Az első bohóc súgja a másodiknak: „Háromszor kell azt mondani, hogy szalma!” A második 
bohóc most ismétli: „Azt kell mondani háromszor, hogy szalma!” A harmadik bohóc ugyanúgy, mint az előző 
társa, elhadarja, hogy szalma, szalma, szalma. Az első bohóc leinti a második bohócot, hogy csak lassan, 
óvatosan kérdezzen, majd ő súg, hogy mit kell kérdezni. Legelőször fogadni kell. Most a harmadik bohóc neki, 
hogy 10,- Ft-ot kell a játékba beleadni, átad a második bohócnak egy tízest, a második bohóc is hozzátesz egy 
tízest. A második bohóc kezében fogja a szalmát, a másik kezében a pénzt. A második bohóc felteszi az első 
kérdést: „Mit ettem ma ebédre?” Első bohóc: „Nem te, hanem ő mit evett ebédre?” Második bohóc: „Ja persze, 
nem én, hanem te mit ettél ma ebédre?” (A második bohóc mindig összekeveri a kérdést, amit az első bohóc 
súgva korrigál.) A porondon a három bohóc úgy áll, hogy a második bohóc áll középen, balra tőle a harmadik 
bohóc és jobbra az első. Az előző kérdésre a harmadik bohóc nevetve rögtön válaszol: „Szalma!” Második 
bohóc: „Most jön a második kérdés. Mi van a fejecskédben?” Harmadik bohóc egyből válaszol: „Szalma!” 
Második bohóc: „Most jön az utolsó kérdés, jól figyelj! Mi kell inkább neked a pénz vagy a szalma?” A 
harmadik bohóc egy picit gondolkozik, majd rávágja: „A pénz!” Erre a második bohóc boldogan átnyújtja a 
két tízest a harmadik bohócnak, és a kezében lévő szalmát lobogtatva nagy örömmel kiáltozza: „Tied a pénz, 
enyém a szalma! Mafla vagy, elvesztetted a játékot!” – s csak pillanatok múlva kap észhez, hogy 
tulajdonképpen ő vesztett, és ő lett ismét a becsapott. 
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