HET KLOKHUIS

ZAADVEREDELING

EDELFRUIT

INT. SJOFELE GROENTENWINKEL
Een GROENTEMAN haalt rotte appeltjes tussen de goede
vandaan en gooit ze in een vuilnisbak. Het deurbelletje
rinkelt en een rijkgeklede KLANT komt opgewekt binnen.
GROENTEMAN
G'middag. Kan ik voor u doen?
KLANT
Hm, weet ik nog niet. Wat kunt u mij
aanraden?
GROENTEMAN
Pondje pruimen voor een euro, twee
pompoenen voor de prijs van éen,
bakje aardbeien voor—
KLANT
Stop! Zijn dat supersized aardbeien
met een gouden kroontje en een
betoverende zilverglans over het
scharlaken velletje?
GROENTEMAN
Uh nee, ze zijn rood en nogal zuur.
KLANT
Ai! Da's minder.
GROENTEMAN
Maar ik heb ook appels of bananen.
KLANT
Ja! Die!
Hij snelt naar een groene tros bananen aan een haak.
KLANT (CONT.)
Groene bananen! Hoe bijzonder! Vast
een nieuwe soort met heilzame
kwaliteiten en een sublieme smaak.
Het resultaat van jarenlange
experimenten met de allerbeste
bananensoorten.
GROENTEMAN
Nou nee... Ze zijn gewoon nog niet
rijp.
KLANT
O, wat jammer! (kijkt verslagen naar
al het fruit) En heeft u niets
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anders? Iets unieks ? Iets
verrassends?
GROENTEMAN
(onhandig)
Ehh... peren?
KLANT
(euforisch)
Ooooh, inderdaad! Nu zie ik het!
Zo'n elegant postuur, dat brutale
steeltje!
Met twee handen licht hij een peer als een pronkjuweel uit
een kistje.
KLANT (CONT.)
Laat me raden: deze zijn dagelijks
besprenkeld met bronwater?
GROENTEMAN
(liegt)
Ja.
KLANT
En met de hand naar de zon
toegedraaid om beter te rijpen?
GROENTENMAN
(liegt)
Ja.
KLANT
Zeg maar niets meer! Ik betaal alles!
Wat u maar vraagt! Deze peer MOET ik
hebben. Noem uw prijs!
Met een groot gebaar trekt hij zijn portemonnee tevoorschijn.
Stilte.
GROENTEMAN
Veertig cent?
KLANT
(verontwaardigd)
Dat is diefstal! En ik ben geen dief!
Deze peer is uniek in de hele wereld
en dat mag best wat kosten!
Bliksemsnel schrijft hij een cheque uit.
KLANT (CONT.)
Hier, dat is een aanbetaling. De rest
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volgt in termijnen.
Hij draagt de peer naar de uitgang.
GROENTEMAN
Wilt u geen zakje of eet u hem meteen
op?
KLANT
OPETEN?! Bent u nou helemaal?! Ik zet
'm in een vitrine in de woonkamer! Al
mijn vrienden zullen stinkend jaloers
zijn! De duurste peer in de wereld!
Hij vertrekt. De groenteman blijft beduusd achter. Dan
pakt hij een peer uit het kistje, kijkt ernaar en neemt
een hap.

_____
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