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53. Kutya passage 

Két bohóc bejön a porondra, az első bohóc egy nagyobbfajta bőröndöt hoz (de lehet egy ilyen nagyságú 
faládika is, 70 cm x 30 cm). Az első bohóc a behozott ládikát vagy kézi táskát a porondon egy székre helyezi. 
Mikor a behozott táskát a székre helyezte, abból az egyik lenti sarkából folyadék kezd csurogni. A második 
bohóc jobbra-balra, a kezével a kicsurgó folyadékot akarja felfogni, majd egy kis pohárkát kér a műszakiaktól, 
és kiabálva mondja, hogy biztos eltört valami üveg a táskában, és az csurog ki. A megkapott poharat a 
folyadék alá tartja, a pohárka megtelik a csöpögő folyadékkal. A második bohóc közben szagolgatni kezdi a 
kicsöpögött folyadékot, és boldogan kijelenti, hogy ez barack pálinka. Az első bohóc azt mondja, hogy ez 
bizony nem barack pálinka. A második bohóc behívja a porondmestert, hogy szagolja meg, mi van a 
pohárkában. A porondmester megszagolja, majd kijelenti, hogy ez Whisky. Az első bohóc most ismét állítja, 
hogy tévednek, ez nem whisky. Második bohóc behív egy műszakit, hogy állapítsa meg, mi van benne. A most 
behívott személy törköly pálinkának gondolja a pohár tartalmát. Az első bohóc megint ellenkezik, hogy ez 
nem törköly, nem barack pálinka és nem is whisky. Erre a második bohóc hangosan kérdi: „Hát akkor mi 
csurgott ki a táskából?” Erre az első bohóc a táskához v. ládikához lép, kinyitja azt, és onnan kiugrik egy 
kiskutya. 

Instrukció: A behozott kézi táskában illetve a táska külső felén v. a ládikán különböző pálinka nevek, konyak, 
rum, barack pálinka, whisky stb. A folyadék kicsurgása úgy oldható meg, a ládika fenekén az egyik sarkánál 
egy kis lyuk van, ahol egy lefektetett kis 3 decis lapos üveg van, ami oda van erősítve. Az üveg dugóját, 
amikor a bohóc a táskát leteszi, észrevétlenül ki lehet húzni, amikor is a folyadék elkezd csurogni. Ha a 
kiskutya nem akar kiugrani, akkor kézzel is ki lehet venni, fő az, hogy mindenki jól lássa. 
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