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Ebben a rovatban elsősorban saját trükkjeimet, ötleteimet szeretném megosztani veletek. Mindenre részletes
magyarázatot próbálok adni (mozdulatok, figyelem elterelése), leírom, hogy mit, miért és hogyan célszerű
csinálni. Ezzel persze nem akarom senkire erőltetni saját stílusomat. Ha észrevételed, javaslatod van kérlek
lépj velem kapcsolatba! A bobo@mailbox.hu címen vagy a szerkesztőség postacímén hagyhatsz levelet a
nevemre, amelyre szívesen válaszolok akár az újság keretein belül, akár levélben.
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Egy újj trükk I.

Hatás: Mit kezdjen egy bűvész, ha trükköt várnak tőle és éppen semmilyen kellék nincs nála kéznél? Ez így
nem állja meg teljesen a helyét, mert egy dolog mindig kéznél van: az ember ujja. A bűvész kezének egy-egy
ujját megnagyíthatja, lekicsinyítheti, eltűntetheti… (És mindehhez semmilyen előkészületre vagy titkos
segédeszközre nincs szüksége.) Itt jegyzem meg, hogy a címben szereplő újj szó nem nyomdahiba: most egy új,
elképesztő trükköt fogsz tanulni az ujjaiddal.
Előadás: A mutatvány négy részből áll, az első három fázist ebben a számban, a negyediket pedig a
következőben olvashatod.
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A hüvelykujj megnyújtása
Szorítsd ökölbe a bal kezed (a hüvelykujjad maradjon kinyújtva) és vedd a szádba hüvelykujjad. Jobb kézzel
markold meg bal kezed kinyújtott ujját. Húzd ki a szádból a bal kezed ujját és csúsztasd a helyére a jobb
kezedét. Most pedig nyújtsd ki a jobb kezed hüvelykujját és közben dőlj előre kicsit (1. ábra). Most az a
látvány, mintha még mindig csak az ujjadat markolnád a jobb kezeddel, csak az közben kétszer olyan hosszú
lett! A kicsinyítésnél az egész mozdulatsort visszafelé kell megcsinálni.
A kisujj lekicsinyítése
Fogd meg a jobb kezed kisujját a bal mutató- és hüvelykujjaddal (ezeket az ujjaidat tartsd összezárva). Húzd a
tenyered felé az ujjad (közben görbítsd be az ujjad a 3. ábrán látható módon: úgy, hogy a legutolsó ujjperced a
többi ujjaddal párhozamos legyen). A látvány most teljesen olyan, mintha össze lenne nyomva az ujjad (2.
ábra). A visszaváltoztatásnál nyújtsd ki újra az ujjad a megfelelő takarás mellett.
A kisujj eltűntetése
A jobb kezed tartsd ismét összezárt ujjakkal, tenyérrel a nézők felé. A bal középső- és gyűrűsujjad hegyével
markoló mozdulat megtétele közben told a jobb kisujjadat a gyűrűs- és középsőujjad takarásába. A jobb
kezedet döntsd meg kicsit, ahogyan azt a 4. ábrán látod (nehogy alulról kilátszódjon a felgörbített kisujj
egyetlen részlete is). Bal kezedet tartsd összezárva, hozdd előtérbe és nézz rá (5. ábra)! (A nézők is ezt a
kezedet fogják figyelni!) Visszafelé a bal kezed közelítsd a jobb felé, és játszd el, hogy „visszateszed” a
kisujjad. Eközben mondd: „a kisujjam már nagy ujj, mert egyedül eljár a többitől, és ha elmegy, akkor
egyedül marad mint az ujjam.” (Na jó, nem feltétlenül ez a helyes szöveg.)
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