"pimo"
in de achterwijk van het centrum worden dranken verkocht
de graffities op de muur en de lege blikjes zijn er dagelijkse kost
het is vandaag een beetje een speciale dag, want de drankenhandelaar
verkoopt moderne tafelwijn onder de naam pimo, al zijn medewerkers
zijn al weken van te voren ingelicht over de nieuwe wijn die 'het'
gaat worden, dus vandaag wil iedereen pimo zien, ruiken en proeven
het probleem is echter pimo is duur en klanten kunnen het wel betalen
maar de medewerkers niet, dus besluit de drankenhandelaar een 'pimo
feestje' te geven en aan alle medewerkers gratis 1 fles pimo te
schenken, echter na weken wachten wil je ook wel eens wat meer en
sommige medewerkers willen ook hun vrienden een fles pimo schenken
maar dat kost geld - wat zij niet hebben - hoe lossen we dat op?
de drankenhandelaar biedt aan 1 medewerker aan om een uurtje over
te werken in ruil voor nog eens 1 fles pimo, maar andere medewerkers
willen dat natuurlijk ook, dus de drankenhandelaar neemt de medewerker
eventjes om de hoek mee en legt de medewerker netjes uit dat het
niet voor iedereen geldt, blij als de medewerker is werkt de medewerker
een uurtje extra en neemt de extra fles pimo mee naar huis voor een
vriend die de medewerker later die dag op gaat zoeken, moe van de
zware arbeid heeft de medewerker koste nog moeite bespaard om de vriend
1 van de eerste flessen pimo te laten proeven, zelf drinkt de medewerker
niet, maar voor de vriend is alleen het beste genoeg, en die nieuwe
tafelwijn die zal toch vast wel wat zijn, de vriend neemt en slokje en
zegt dat het een beetje raar smaakt, ja het is nieuwe wijn dat is altijd
anders, is de datum wel goed? de drankenhandelaar zou me toch geen verkeerde fles pimo meegegeven hebben? ach, het zal wel goed zijn, je werkt
daar toch? ja en een heleboel klanten hebben het gekocht, ik drink wel
verder, ik wen er wel aan
2 uur later staat de medewerker in paniek aan de telefoon, de vriend is
ziek geworden van de pimo, de dokter wil de maag van de vriend leeg gaan
pompen en de medewereker wil namens de dokter van de drankenhandelaar
weten hoeveel flessen pimo er verkocht zijn, de nieuwe moderne tafelwijn
die iedereen wilde zien, ruiken en proeven werd helemaal niet 'het'
het bevatte gevaarlijke concentraties vervuilde methanol en kaliumdisulfaat, de drankenhandelaar was voorgelogen door de wijnindustrie
iedereen wilde er beter van worden, maar het werd een groot drama, met
gelukkig uiteindelijk geen ernstig letsel of doden als gevolg
maar de leuke avond was voor vele klanten en medewerkers wel goed verziekt
dankzij de pimo
en niemand in de drankenwinkel vertrouwde ooit nog de drankenindustrie,
want je weet maar nooit, misschien is het wel pimo onder een andere naam
en dus besloten ze - na lang beraad- alleen nog maar normale dranken te verkopen
amé amé
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