
Κι όμως, είναι απύθμενο το θράσος των αφεντικών.

Μπήκα σε ένα καινούριο μαγαζί «μερακλίδικο» και «ψαγμένο», αποφασισμένη να αγοράσω
αποξηραμένο τζίντζερ (οκ, το κάνω καμιά φορά). Η υπάλληλος, μικρούλα και γλυκιά, το
αφεντικό κάτι παραπάνω από μεσήλικας με την ευγένεια που υπαινίσσεται μια ποιότητα
ζωής αστικών καταβολών. Ήταν από αυτούς που έχουν λεφτά και παρότι είναι σε ηλικία
απόσυρσης, ανοίγουν ένα μαγαζί για να κάνουν «αυτό που αγαπάνε», όπως λένε. Βέβαια,
δεν σημαίνει ότι υπολείπονται σε αφεντικίσια συνείδηση. Κάθε άλλο· είναι τόσο φυσικο-
ποιημένη και απενοχοποιημένη όσο είναι η οικιακή βοηθός από την Αλβανία για τον αρι-
στερό μικροαστό…

Παραγγέλνω 100 γραμμάρια, υπολογίζοντας ότι θα μου βγουν γύρω στα 2 ευρώ και φρον-
τίζω να δοκιμάσω τζαμπέ και από κάτι άλλα περίεργα. Παίρνει θάρρος ο μαγαζάτορας και
μου προτείνει ένα σακούλι μιξ κράν-μπερι, μπλού-μπερι, μπλάκ-μπερι, στρόου-μπερι, γκό-
τζι-μπερι και σόρυ-αν-μου-ξέφυγε-κανά-μπέρι: «Κοιτάξτε, αυτό το σακουλάκι έχει 5 ευρώ.
Το χωρίζετε στα τρία και παίρνετε ένα μέρος κάθε πρωί στο γραφείο και το ρίχνετε σε ένα
γιαουρτάκι. Δηλαδή 5 δια 3 βγαίνει περίπου 1,70 συν 0,80 το γιαουρτάκι μας κάνει 2,50
ευρώ. Με 2,50 ευρώ έχετε ένα υγιεινό πρωινό, αντί να φάτε μια τυρόπιτα, που δεν θα
‘χει και αυτή 2 ευρώ; Ε,  λοιπόν, δίνετε μισό ευρώ παραπάνω για ένα πρωινό γεμάτο ενέρ-
γεια!»

Κάτσε ρε μάστορα, καλά μας τα ‘πες, αλλά στο τζάμι έχεις κολλημένο Α3, που ζητάει προ-
σωπικό κάτω των 25. Δηλαδή για να τους φας το 25% του μισθού. Δηλαδή, αντί για 489
να παίρνουν 410. Μιας και σ’αρέσουν οι υπολογισμοί να το πάρουμε απ’την αρχή: 2,50
ευρώ το πρωινό που πλασάρεις, επί 30 μέρες έχουμε 75 ευρώ το μήνα, όσο σχεδόν αυτά
που τρως από τους εργάτες σου δηλαδή. Ή αλλιώς το μισό από το μερίδιο του ενοικίου
σε συγκατοίκηση ή οι βενζίνες του παπιού ή τα είδη πρώτης ανάγκης από το σούπερ-μάρ-
κετ και κάντα ό,τι άλλο θες, αλλά γκότζι-μπερι δεν γίνονται. Γιατί αν γίνονταν, θα έμεναν
(410 – 75 =) 335 για όλα τα παραπάνω και γιατί το θράσος (και ο σουρεαλισμός) έχει και
τα όριά του. 

Γιατί το μόνο πρωινό που προσφέρουν τα αφεντικά στους εργάτες τους είναι το ντεπόν
και ο καφές στο σέικερ απ’ το σπίτι. 

Από ‘κει και πέρα, άμα κόψει η λόρδα, ο σύγχρονος προλέτορας έχει εντοπισμένα τα τυ-
ροπιτάδικα σε ακτίνα διαλείμματος που την έχουν την τυρόπιτα 0,90… Άκου «2 ευρώ η
τυρόπιτα»!
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