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Fülöp Tibor rovatát továbbra is bátran ajánlom minden bűvészkedni vágyónak. Ezúttal Tibor Siker trükkök
című szemináriumfüzetéből szemeltem ki leközlésre egyik kedvenc szórakoztató mutatványomat, a Sem-sem
játékot. A mutatvány szövegét változatlan formában olvashatják és higgyék el hatása is változatlanul kitűnő.
A bemutatáshoz sok sikert kíván a szerző és a szerkesztő!

Sem-sem játék

Kép és szöveg: Fülöp Tibor

Hatás: Régi kedvenc játékom ez. Tulajdonképpen egy jó kis beugrató bűvésztrükk, ami a sok komoly
mutatvány után egy csepp változatosságot, felüdülést jelent.
Előadás: Egy csomag kártya felső lapja egy piros számos kártya, ami alatt egy fekete számos lap kell hogy
legyen. Dublírozzuk ezt a két felső kártyát a ba1 kézben tartott csomag tetejéről jobb kezünkkel. Mutassuk a
nézők felé a képes oldalt és kérdezzük meg, milyen színű kártyát mutatunk. Fekete. Tegyük vissza a dupla
kártyát a csomag tetejére.
Most is ba1 kézben, osztó pozícióban tartjuk a kártyacsomagot. Bal kéz hüvelykujjával jobb oldalra csúsztassuk le a
felső kártyát a jobb lábunk combjára. A lecsúsztatást segítsük
jobb kezünk kézélével (Ábra). Amikor a kártya teljesen a
lábunkra került, akkor a jobb kéz takarja el teljesen a lapot. A
kártya tehát a lábunkon fekszik és tenyerünk alatt van. A
lecsúsztatást jól mutatja az ábra is.
Jobb kézzel kezdjük el a nadrágon körkörösen dörzsölni a
kártyát és közben kérdezzük meg, milyen színű kártyát
dörzsölünk. A válasz: feketét. Emeljük fel a kártyát és
mutassuk meg, hogy átváltozott pirosra.
Tegyük vissza a lapot a csomag tetejére, közöljük, hogy nem
sikerült eltalálniuk a kártya színét. Emeljük el a csomagot és
invitáljuk a nézőket még egy találgatásra. Vegyük le most
tényleg a legfelső kártyalapot a csomag hátlap szerinti tetejéről
és az előzőekhez teljesen hasonlóan járjunk el. Mutassuk a
nézők felé a kártya képes oldalát (ez most vagy piros vagy
fekete), teljesen mindegy, tegyük vissza a csomag tetejére,
majd csúsztassuk le a nadrágunkra és jobb kéz takarása alatt
szintén körkörösen dörzsölgessük. Kérdezzük meg a nézőket
ismét, hogy vajon milyen színű kártyát dörzsölgetünk. A válaszok most már valószínűleg megoszlanak, ki
erre tippel, ki arra. Emeljük fel a kártyát, fordítsuk a nézők felé és mondjuk meg, azok gondolták jól, akik az
eredeti szint mondták be.
Tegyük vissza ezt a lapot a csomagra, emeljük el a csomagot. Kérjük a közönséget, hogy még jobban
figyeljenek, mert még egyszer megcsináljuk a játékot, megint csak emeljük le a legfelső kártyát, mutassuk a
nézőknek a képes oldalát. Fordítsuk vissza háttal felfelé és tegyük rá a csomag tetejére. Ugyanúgy ba1 kéz
hüvelykujjával csúsztassuk félig oldalra a felső lapot, jobb kéz ugyanúgy csinálja a csúsztatási műveletet, de
most a ba1 hüvelykujj visszahúzza a kártyát a csomag tetejére és a jobb kéz a "semmit" csúsztatja a
nadrágra: teljesen azt a látszatot kell keltenünk, mintha megint lecsúsztatnánk egy kártyát és jobb tenyerünk
alatt valóban lenne egy lap.
Csináljuk a körkörös dörzsölgetést a lábunkon, közben kérdezzük meg, milyen színű kártyára tippelnek. A
válaszok most még jobban bizonytalanok lesznek, mert volt már amikor a kártya megváltozott, volt amikor
nem. Teljesen mindegy mit gondolnak és mit mondanak, szép lassan emeljük fel jobb kezünket és mutassuk
meg, hogy nincs alatta semmi. Ezt a játékot azért hívják sem-sem játéknak, mert sem nem piros, sem nem
fekete.
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