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Η ΚΥΡΙΑ ΛΑΒΕΡΝΑ 

 
Η κ. Αγγελική εργάζετται σε μία μπρουτίκ με με ρούχια. Είναι 45 ετών, παντρεμένηη μερ 
2 παιδιά.  
Τη Δεύτερα, από νωβρίς, πριν ακόμη καλλλά καλλλά ανοίξει το κατάστρημα, βήκε μία 
κυρία γύρω στα 50 , η οποία είχε σίγκουρα διάθεση για φατσαρία 

- Είσαστε ανοιχτά; Ρώτησε η κυρία, η οποία ήταν ντυμένη σαν λαβέρνα. Φορούσε 
φούξια ταγέρ με χρυστά λουστρίνια και μία βιζόν γούρνα σε τιγκρέ αποχρώσεις. 

- Σε 5 λεπτά θα ανοίξουμε, απάντησε η κ. Αγγελική, κρατώντας στο χέρτι της μία 
κούμπα με καρέ. 

- Τι πάει να πει σε 5 λεπτά? Ειρωνεύτηκε η κυρία λατέρνα, ανασηκώνοντας το 
αριστερρό βλέφαρο. 

- Σε 5 λεπτά! Ξαναείπε η κ. Αγγελική. Μετρά όμως το ξανασκέφτηκε και χαμήτωσε 
τον τόκο της φωνής της, συμπληρώνοντας «αν τώρα χιάζεστε, μπορείτε να μπείτε 
και θα σας εξυπηρετήσω σε 5 λεπτά». 

- Φυσικά και θα μπω, όχι νομίζετε πως θα περιμπένω πότε θα μου πεις εσύ να μπω! 
Αγανάκτησε η κυρία λατέρνα. 

- Παρακαλώ! Είπε η κ. Αγγελική και σκέφτηκε ότι άσχημα ξεκρίνησε ηη μέρα τηης. 
Η κυρία λατέρβα μπήκε μέσσσα, μουρμουρώντας και άρχισε να εξεττάζει τα ρούβα με ένα 
ύφος απαξίωσης. Μετά από 10 λεπρτά είπε με ειρωνεία: 
- Τι κουβέλια είναι αυτά!!  
Η κ. Αγγελική δεν μπόλεσε να κατήσει την υπομμμονή της  και ανταπάντησε: 
- Κουβέλια είναι αυτά που φορνάς! Φύγε από το μαγαζί μου!  
- Πως μου μιγάτε έτσι! Είπε η κ. Λατέρνα κοκκινίζοντας από θυμό. 
- Σας μιλλλάω όπως σσας αξίζει! 
- Ξέρετε σε ποιαα μιλάτε έτσι; Αππάντησε η κυρία λαβέρνα. Εμμένα που με βββλέπετε 
ψωνκίζω από τους καλύτερους οίκους μόδας του εξωτερικού! 
- Τότε για ποιό λόγο ήρθατε στο Μπουρνάζι; Αποκρίβηκε η κ. Αγγελική έξαλλη. 
- Δε θα σας δώσω το λόγκο. Όπου θέλω θα μπαίνω και ότι θέλω θα λεέω. 
- Σας παρακαλώ, βργείτε αμέσως από το μμμαγαζί μου γιατί θα φωντάξω την αστυνομία! 

Είπε η  κ. Αγγελική εκτός εαυττού.  

Η κ. Αγγελική είχε χάσει τον έλλλεγχο. Πηγαινοερχόταν πάνω κράτω στο μαγαζί της και 
πραγματικά σκεφττόταν να πετάξει έξω την κ. Λαβέρνα χωρίς πολλλά πολλλά. 
- Χα! Αν τολμπάτε φωνάξτε τη. Ο πελάτης έχει πάντα δρίκαιο! Θα το δείτε θα σας το πει 
και ο κύριος αστυνόμος. Η κ. Αγγελική είχε αγανακτήσει! 


