Müüja: Tulge kaubale! Ehe ja eestimaine. Täna eriti soodsalt! Uskumatu asi uskumatu hinnaga!
Ostja: No näita, mida müüd? Mis monstrum see sihuke on?! 
M: Monstrum? Tee nüüd silmad lahti ja vaata! Redel!
O: Kui redel, siis pead tõesti poole hinnaga müüma. Tal ju pooled vidinad puudu! Kes sihukest katkist kärakat ostma tuleb?
M: Kus ta siis katki. Näed: pulgad-peel! 
O: No aga peele peaks redelil ikka kaks olema. Ja pulki kõvasti kahest rohkem?
M: Ega puit pole raisata. Ökonoomia on selle redeli nimi. Kaks peeli, ütled sa? Aga üles ronid kumba mööda? Mitte kumbagi! Kahe vahelt! Nii et tegelikult on seda ühtegi natuke liiast. Mitme pulga peal sa korraga seisad? 
O: No ühe. Vahepeal kahe.
M: Ja milleks sulle siis kümmet pulka vaja läheb?  Tõmbad supsti  selle välja, mille pealt ära astusid ja lükkad  ülespoole ette.  Nutikas, mis?
O: Äh, sõge jutt! Ma ronin kolikoormaga lakapeale ja siis selle vahele veel lükin redelipulki. Sa, mees, kah hea suuvärgiga.
M: Aga vot! Selle redeli juures mõtled hoolega, mida maksab hoida ja mida mitte. Mis sa sellest kolist pööningule vead? Palju sa sealt enam alla tood ja kasutad? Ainult üks mõttetu asjade kokkuahnitsemine. 
O: Noh, selles on sul õigus küll. Korra silma alt ära, siis ei tule meeldegi. Aga no... üles veel, aga ma küll nüüd hästi ette ei kujuta, kuidas selle süsteemiga alla saab.
M: Vaata, kujutlusvõime puudust küll redeli süüks ei saa panna. Allatulemiseks pole pulki vajagi. Peelipuust piisab isegi. Surud kintsud ümber, võtad latist ja libised hooga alla nagu põline pritsumees.
 Tugevast puust. Katsu ise. Nii tugev, et ei saa teisel ühe mehega jalga maa küljest lahti.
O: See ka veel. Redelist ikka ootaks, et hea kerge kaasas tassida.  
M: Sellega on jälle nii, et jaksad sina tassida, jaksavad ka teised. Ja varsti näed: ära kõndinud su kallis varandus.
O: Mis kallis ta nüüd ikka saab olla. Höövlit pole sa talle raatsinud näidata. Koorgi maha võtmata. Siin-seal sälgud sees ja oksaotsad püsti. Laskud sa sedapidi jee! See sama hea kui kaktusega kubet sügada.
M: Ära ole nii kärsitu. Sa, kulla inimene, tahad ikka kõike kohe ja korraga. Väärt asjad sünnivad aegamööda. Asi see oleks mul siit teraga üle lasta ja liivapaberiga libedaks lihvida. Aga looduse vastu peab austust üles näitama! Loodus, tema teab, kuhu lasta herilane pindu kiskuma, kust vihma ja päikesega puutükki paitada. Mina meisterdaks sulle vähese vaevaga redeli nagu igal teise maja räästa all seisab. Aga kuhu jääb siis originaalsus, isikupära...?  Sälgud, ütled sa. Vaata parem, milline värv! See pääseb mõjule just niiviisi, üksikute laikudena tagasihoidlikul taustal... Vaatan sind, sa ei jäta tavalise inimese muljet. Ei, sa oled samasugune, nagu see redel - esmapilgul tagasihoidlik, aga kui korra kõnetab, siis märkad kõiki neid erilisi tahke ja imestad ja imestad... 
O: Ja palju sihuke redel siis maksta võiks. 
M: Noh, ma ei tea, kas õiget hinda maksab öeldagi. Algusest lõpuni käsitöö, tead isegi, mis see maksab. Aga kui nõudlus on, ei saa alla ka jätta. Välismaalased, nemad teavad puu hinda. Neil endil mets viimseni maha võetud, käivad veel ainult loodusmuuseumis pilte vaatamas. 100 euroga on nende jaoks veel isegi odavalt saadud.
O: Hull peast! 100 eurot! See on ju kroonides...
M: Ma ütlesin ju kohe, et kas maksab tegelikust hinnast juttu tehagi. Aga nagu lubatud - täna on hinnad uskumatult alla lastud. 50 eurot. Aga isegi seda ma sinu käest ei küsi. Ma ju tunnen ära, kui inimene ja asi kokku on loodud. 35! Või tead, mis? 30. Aga et sa mujal ei maini! Ühe korra võin ju siin endal naha üle kõrvade tõmmata lasta, aga sihukese hinna juures oleks varsti kerjakott kaelas. Näh. Üks pulk veel kauba peale. Head laadaõnne ja … seda ma sulle ütlen. Õigel kursil oled. Ära panusta odavatele asjadele. Sul on silma. Märka kvaliteeti! Tubli mees! Respekt!
Naabermüüja (saabub): Noh, ikka vaikne? Ei. Mina pakin oma tööriistakoti kokku. Poleks maksnud seda laiali harutadagi. Kui ikka rahval raha pole, siis vägisi seda ka välja ei meelita.
Kuule, kus see lepakaigas jäi, mille peal ma puurimist lasin proovida?
M: Missugune? Ah see. Kuule, šašlõkimüüjad käisid endale küsimas, ma mõtlesin, et see sul ära minnes nagunii tülinaks jalus. Kas nüüd sai pahasti?
N: Ei-ei. Ma lihtsalt, et midagi ripakile ei jääks. Need väiksed pulgad ka, mida poiss hommikul põllu peal koerale käis loopimas?
M: Kuule, jah. Neid nad hästi ei tahtnudki, aga üks oli leti alt välja veerenud ja mingi vinguja vanaeit komistas otsa. Ma andsin meestele euro, et viigu ikka need roikad ka minema, pärast mutt läheb kaebab või midagi.
N: Ahah. No... ole sa tänatud. Mul mündid jäid autosse. Näh, võta viiekas.
M: Ei-ei. Las ta jääb! Ega ma selle pärast...
N: Võta, võta! Hoidsid siin asjadel silma ka peal ja... Aga, siis... järgmise kohtumiseni!


