HET KLOKHUIS

NANO GEKKO

DE KOOK-GEKKO

EXT. WEILAND
Middenin een weiland staat een keukentafel vol
smakelijk uitgestalde groenten en pastaproducten. De
italiaanse chefkok ANTONIO roert in een reusachtige
soeppan op een kookstel.
ANTONIO
(in camera)
Koken niet moeilijk. Kan iedereen.
Belangrijkste is fantasie, geduld
en... amore.
Bliep-bliep! Op de achtergrond struint wetenschapper
JEAN-PAUL in witte labjas door het veld met een scanner
die steeds luider piept.
ANTONIO (CONT.)
En verse groente.
JEAN-PAUL
Henkie, waar zit je? Henkie?
Verbaasd ziet Antonio hoe Jean-Paul om en onder de
tafel kijkt.
JEAN-PAUL (CONT.)
Sorry, ik zoek een gekko. Heeft u
misschienANTONIO
Ik niet gekko, jij zelf gekko!
JEAN-PAUL
Nee, een hagedis! Van de universiteit
hier. Gekko Henkie. We hebben ‘m
jarenlang getraind, maar nou is hij
vast verdwaald. Heeft u ‘m gezien?
Stilte. Roerloos houdt Antonio de pollepel vast.
ANTONIO
Ik weet niets.
Hij sluit het deksel van de soeppan.
JEAN-PAUL
Dat arme beest! Hij kan nooit ver zijn, want hij is
zo aan ons gehecht.
Hij zet de scanner weer aan en loopt het beeld uit:
bliep-bliep!
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JEAN-PAUL (CONT.)
(O.S.) Henkie! Henkie!
Antonio kijkt weer in de camera en glimlacht.
ANTONIO
Bene, waar was ik... Ah, si! Als maar
lang genoeg kookt, kan jij alles
eten. Tutto!
Onmiddellijk verschijnt Jean-Paul weer in beeld met de
luid piepende scanner: bliep-bliep! Hij drukt op een
knop. Plotse stilte.
JEAN-PAUL
... ook hagedissen?
ANTONIO
(geschokt)
BARBARO! HOE KAN JIJ DAT ZEGGEN! TERRIBILE! IS
DAT KEUKEN OLANDESA?! JEK!
Maar Jean-Paul komt al verbijsterd naar de keukentafel
en houdt een afgehakte pootje omhoog. Overduidelijk van
een gekko.
JEAN-PAUL
Maar dat lijkt wel... is dat niet...
zijn pootje!
ANTONIO
Non, non, impossibile! Laat zien.
Hij pakt het pootje van Jean-Paul af en bekijkt het
vluchtig.
ANTONIO (CONT.)
Anijsblaadje.
Hij steekt het pootje in zijn mond en slikt het meteen
door.
ANTONIO (CONT.)
(triomfantelijk)
Zie je!
Vol afschuw kijkt JEAN-PAUL hem aan.
JEAN-PAUL
WAT ZIT ER IN DIE PAN?!
ANTONIO
Is geheim.
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JEAN-PAUL
MAAK OPEN DIE PAN!
ANTONIO
Non-non! Slecht voor soeppie.
JEAN-PAUL
ACH, WELNEE!
Voordat Antonio hem kan tegenhouden, gooit Jean-Paul
het deksel eraf en giet alle soep op de grond. Hij
kijkt in de lege pan.
JEAN-PAUL (CONT.)
Henkie?
ANTONIO
Bravo. Grote jongen. Fantastico.
JEAN-PAUL
(bedeesd)
Sorry, ik dacht echt...
Antonio draait demonstratief
de camera.

weg.

Jean-Paul kijkt recht in

JEAN-PAUL (CONT.)
Sorry.
Hij druipt af, woedend nagekeken door antonio.
ANTONIO
Cretino…
Hij bekijkt de schade en haalt de lege pan weg. In de
camera:
ANTONIO (CONT.)
Bene. Dan maar hoofdgerecht.
Hij tilt een stolp van een schaal en daar ligt de gebraden
hagedis, versierd met tomaatjes op een bed van sla.

_____
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