
Γιώργος Σοϊλεμεζίδης 

http://www.pegas.gr/ 

 

Το Μαγαζί της Ευτυχίας 

H Γεπηέξα είλαη κηα βαξηά εκέξα θαη δόμα ην Θεό πνπ θαη απηή θάπνηα ζηηγκή ηειεηώλεη. 

Έζεξλα ηα πόδηα κνπ επηζηξέθνληαο από ηε δνπιεηά, θαη ε θαξδηά κνπ ήηαλ πεξίπνπ ίδηα όπσο 

θαη ν νπξαλόο: βαξηά, ζπλλεθηαζκέλε θαη ιαζπσκέλε. Χηράιηδε, θαη απηό ήηαλ κηα ινγηθή 

νινθιήξσζε ηεο θνπξαζηηθήο εκέξαο.  

 

Δθ ηνύηνπ, όηαλ έζηξηςα ζην δξόκν πνπ νδεγεί ζην ζπίηη κνπ, είδα όηη είλαη αδύλαην λα 

πεξάζσ, ν δξόκνο ήηαλ θιεηζηόο, δηεμάγνληαλ επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο.  

Ήκνπλ αλαγθαζκέλε λα ζηξίςσ δεμηά θαη ε δηάζεζε κνπ ράιαζε πεξηζζόηεξν. Πνηέ δελ έηπρε 

λα θάλσ απηή ηε δηαδξνκή θαη πξώηε θνξά είδα ην θαηάζηεκα ε νλνκαζία ηνπ νπνίνπ κνπ 

πξνθάιεζε έθπιεμε, νλνκαδόηαλ «Τν Μαγαδί ηεο Δπηπρίαο».  

"Δλδηαθέξνλ, ηη πνπιάλε ζ’ απηό ην θαηάζηεκα;", ζθέθηεθα κε πεξηέξγεηα εγώ. Απηή ηε ζηηγκή 

ε βξνρή δπλάκσζε θη εγώ κε απνθαζηζηηθόηεηα βνύηεμα κέζα ζην θαηάζηεκα. Ζ πόξηα απαιά 

έθιηζε πίζσ κνπ, θαη ε κεισδία ηνπ θνπδνπληνύ πξνθάιεζε επράξηζηε δόλεζε κέζα κνπ, ζαλ λα 

γεινύζε θάπνηνο εθεί. Καη απηό γέλλεζε ραξνύκελε ζπγθίλεζε, ζαλ επξόθεηην λα ζπκβεί θάηη 

σξαίν.  

Μπήθα κέζα θαη ζηακάηεζα, απηό πνπ είδα κνπ πξνθάιεζε ακεραλία. Τν θαηάζηεκα ήηαλ 

παξάμελν, ζύκηδε πεξηζζόηεξν απνζήθε γεκάηε κε παιηνπξάκαηα. Αλάκεζα ζηα ξάθηα θαη 

πάγθνπο, θνηηάδνληαο θαη αγγίδνληαο δηαθνξεηηθά πξντόληα, πεξηπιαληόληαλ νη πειάηεο. 

Βαζίιεπε θάπνηα ραξνύκελε δσληάληα. Πξνο ηελ έμνδν πξνρσξνύζε κηα ειηθησκέλε γπλαίθα, 

πνπ έιακπε ζαλ έλα ενξηαζηηθό θαλάξη. Καζώο πεξλνύζε δίπια κνπ, ρακνγέιαζε θαη κνπ 

έθιεηζε ην κάηη.  

- Με ζπγρσξείηε, ηη πνπιάλε εδώ; ξώηεζα ηε γπλαίθα. 

Πσο ηη; έθπιεθηε είπε ε γπλαίθα. Ο, ηη είλαη γξακκέλν, εθείλν θαη πνπιάλε. Δπηπρία, θνξίηζη 

κνπ! Δπηπρία!  

- Καη ζε… πνηα κνξθή;  

- Ό, ηη κνξθή επηιέγεηο, θαιή κνπ! Με πόληνπο, κε θηιό, κε θνκκάηηα! κάιινλ, έδεηρλα αλόεηε, 

δηόηη ε ειηθησκέλε γπλαίθα γέιαζε: 

- Μελ ακθηβάιιεηο, θνξίηζη κνπ, είλαη εκπνξεύκαηα θαιήο πνηόηεηαο. Δίκαη εδώ ηαθηηθή 

πειάηηζζα. Θα ζνπ αξέζεη!  

Καη ε ειηθησκέλε γπλαίθα ζπλνδεπόκελε από ηε κεισδία ηνπ θνπδνπληνύ βγήθε έμσ από ην 

θαηάζηεκα. Δλώ εκέλα πιεζίαδε ν πσιεηήο κε κηθξή θαξηέια ζην ζηήζνο πνπ έγξαθε 

«Μηράιεο, πσιεηήο ηεο επηπρίαο». 

- Εεηώ ζπγγλώκε γηα θαζπζηέξεζε, είπε ν πσιεηήο επηπρίαο Μηράιεο, βιέπσ πσο ήξζαηε γηα 

πξώηε θνξά ζην θαηάζηεκά καο. 

- Γειαδή, ζπκάζηε όινπο ηνπο πειάηεο ζαο, κε έθπιεμε ξώηεζα εγώ.  

Φπζηθά! Μεηά ηελ απόθαζή ηνπ λα γίλεη επηπρηζκέλνο ν άλζξσπνο γίλεηαη ζπλήζσο Πηζηόο 

Πειάηεο ηεο Δπηπρίαο, εμήγεζε ν Μηράιεο.  

- Τη ηδηαίηεξα ραξνύκελν πεξηέρνπλ ηα πξντόληα ζαο, ξώηεζα κε θάπνηα απνξία.  
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- Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο ζπλνδεύζσ γηα κηα ζύληνκε πεξηήγεζε θαη ζα ζαο δείμσ, ηελ θαιή όςε 

ηεο πξακάηεηάο καο. Με πήξε από ηνλ αγθώλα κνπ θαη κε νδήγεζε ζηνλ πάγθν.  

- Πξνζνρή! Μαγηθά θαιεηδνζθόπηα! Γίλνπλ θσηεηλόηεηα ζηε δσή! Σπλερήο αιιαγή 

εληππώζεσλ,  

θαληαζκαγνξία ρξσκάησλ, πνιινί δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί! 

- Μα απηό είλαη κόλν έλα παηρλίδη! δηακαξηπξήζεθα εγώ.  

- Καη εζείο, βεβαίσο, πηζηεύεηε όηη ε δσή είλαη έλα ηόζν ζνβαξό πξάγκα θαη δελ έρνπλ ζέζε 

κέζα ηεο θάπνηα παηρλίδηα; ξώηεζε ν Μηράιεο. 

- Αθξηβώο, πνιύ ζνβαξό πξάγκα! επηβεβαίσζα εγώ. Δάλ νη ελήιηθνη ζα κπνξνύζαλ λα παίδνπλ 

ζαλ παηδία...  

- Παίμηε, ινηπόλ! πξόηεηλε ν Μηράιεο, πνηνο ζ έλαλ ελήιηθν κπνξεί λα ην απαγνξέςεη;  

- Μα, έρσ επζύλεο ... δνπιεηά θαη άιια δηάθνξα…, βαξύζπκα είπα εγώ.  

- Δίζηε ζίγνπξε! Τν πξώην βεκαηάθε πξνο ηελ Δπηπρία: Βάιεηε απηό ην θαιεηδνζθόπην ζηελ 

ηζάληα ζαο, θαη όηαλ βαξεζείηε, είζηε ιππεκέλε ή θνπξαζηήθαηε, ζπζηάζηε δπν ιεπηά ζ’ απηό 

ην θαιεηδνζθόπην θαη ζα δείηε πσο ε δσή ζαο ζα ιάκςεη κε θσηεηλά ρξώκαηα.  

- Θα ην ζθεθηώ, είπα δηπισκαηηθά.  

- Αο πξνρσξήζνπκε! πξόηεηλε ν Μηράιεο, ζα ζαο δείμσ πσο ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή γηα λα 

θηηάρλεηε ζαπνπλόθνπζθεο. Κνηηάμηε! Πόζν δηαθνξεηηθά είλαη! Καη πσο ζθάλε!  

- Καη ηη έγηλε; κε απνξία είπα εγώ. 

- Μα πώο «ηη έγηλε;», κε ελζνπζηαζκό αλαθώλεζε ν Μηράιεο. Όια ηα πξνβιήκαηά ζαο ακέζσο 

ζθάλε ζαλ ζαπνπλόθνπζθεο. Σπάλε εύθνια! Όκνξθα! Απηό δελ είλαη επηπρία; 

- Θα ήηαλ σξαία, αλ θαη ζηε δσή ζα έζθαγαλ κε ηόζε επθνιία, αλαζηέλαμα εγώ.  

- Τα πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηά καο ηα κεγαινπνηνύκε, ζίγνπξα είλαη παξαθνπζθσκέλα. 

Αθξηβώο όπσο απηέο νη θπζαιίδεο. Μάζεηε λα αληηκεησπίδεηε ηα πξνβιήκαηά σο 

ζαπνπλόθνπζθεο, θνηηάμηε ηηο κε ρακόγειν, ζαπκάζηε πσο ηξηδίδνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο 

δηάθνξα ρξώκαηα θαη αθήζηε ηηο λα ζθάλε! Κνηηάμηε, έηζη! θαη έθηηαμε κεγάιεο θνύζθεο πνπ ζε 

ιίγν έζθαζαλ. 

Ναη! απηόο ν Μηράιεο έιεγε παξάμελα πξάγκαηα, αιιά δελ μέξσ γηαηί ήζεια λα ηνλ πηζηέςσ! 

Ήηαλ ... αξθεηά πεηζηηθόο.  

- Καιώο, απηά πνπ ιέηε έρνπλ κεγάιε δόζε αιήζεηαο, ζπκθώλεζα εγώ, αιιά λα πηζηέςσ, πσο 

ην θαιεηδνζθόπην θαη νη ζαπνπλόθνπζθεο απνηεινύλ ηελ επηπρία, δελ κπνξώ. Παξαθαιώ λα κε 

ζπγρσξείηε! 

- Να πάκε ζην ηκήκα πθαζκάησλ! είπε - ρσξίο θαζόινπ λα ζίγεηε - ν πσιεηήο ηεο επηπρίαο, 

έρνπκε ππέξνρα πθάζκαηα. Δκπξόο, πξνο ηελ επηπρία!  

Τνλ αθνινύζεζα ζην επόκελν πάγθν. Δθεί πξάγκαηη ππήξρε κηα απίζηεπηε πνηθηιία πθαζκάησλ 

κε απίζαλα ρξώκαηα. Έλαο πσιεηήο ηνπ ηκήκαηνο ππεξεηνύζε κηα κεζήιηθε θπξία.  

- Έρεηε θάπνην ραξνύκελν ηζίηη; ξσηνύζε εθείλε. 

- Βεβαίσο, θπξία κνπ! Κνηηάμηε εδώ! έιεγε ν εύζπκνο πσιεηήο, απιώλνληαο κπξνζηά ηεο 

αλνηρηό πξάζηλν ηζίηη, πνπ ήρε απνηππσκέλα αζηεία ιαγνπδάθηα. Δμαηξεηηθά ραξνύκελν θαη 

θεθάην! Αο γειάζνπκε καδί! θαη γέιαζε πξώηνο, κεηά θαη ε θπξία. Ξεθαξδίζηεθαλ ζηα γέιηα, 

πξνθαλώο επραξηζηεκέλνη ν έλαο από ηνλ άιιν θαη από ηε δσή. Παξά ηε ζέιεζή κνπ άξρηζα λα 

γειάσ θη εγώ.  

- Θα ξάςσ γηα ηνλ εαπηό κνπ κηα ραξνύκελε πνδηά θαη αζηεία γάληηα θνπδίλαο! Όηαλ ζα 

καγεηξεύσ, ην γέιην ζα πέζεη ζην θαγεηό θαη όιε κνπ ε νηθνγέλεηα ζα δηαζθεδάζεη, είπε ε 

γπλαίθα  

 



Θαύκαδα ην πξόζσπό ηεο. Ήηαλ ζαλ λα εθπέκπεη θώο, θαη ζηα κάηηα ηεο θαη ζηηο γσλίεο ηνπ 

ζηόκαηνο ηεο θξπβόηαλ ε επηπρία.  

- Μεξηθέο θνξέο είλαη αξθεηό λα πεξηβιεζείο από σξαία πξάγκαηα θαη ε δσή κπνξεί λα γίλεη πην 

επράξηζηε, είπε ν Μηράιεο.  

- Τόζν απιά;! Γελ πίζηεςα εγώ, κα όια απηά, είλαη κηθξνπξάγκαηα!  

- Σηελ νπζία θαη ε δσή απνηειείηαη από κηθξά πξάγκαηα, κε πίζηε είπε ν Μηράιεο. Καη ε 

επηπρία, επίζεο, δεκηνπξγείηαη από κηθξά πξάγκαηα. Σπρλά ιέκε: «Μηθξνπξάγκαηα, αιιά 

επράξηζηα». Καη ηώξα θαληαζηείηε πσο ζα είλαη , αλ ηα επράξηζηα πξάγκαηα ζα είλαη πνιιά;  

- Μάιηζηα, ζα είλαη θαληαζηηθό! ρακνγέιαζα εγώ, θαη απηό ζα είλαη επηπρία!  

- Μπξάβν! Δζείο ήδε αληηιεθζήθαηε ηελ νπζία ησλ πξντόλησλ καο! κε ζαπκαζκό είπε ν 

πσιεηήο επηπρίαο Μηράιεο, αιιά εκείο αθόκε δελ ηειεηώζακε. Δκπξόο, ειάηε καδί κνπ. Θέισ 

λα ζαο δείμσ ην λέν καο πξντόλ! Τν Μεγάιν Βηβιίν ηεο Δπηπρίαο! Μόιηο ην παξαιάβακε!  

Τν ηκήκα πνπ πνπινύζε βηβιία είρε πνιιά θαη δηάθνξα πξάγκαηα, αιιά ν Μηράιεο δε κνπ 

έδσζε ηελ επθαηξία λα θαινθνηηάμσ ηα βηβιία. Ακέζσο έβαιε ζηα ρέξηα κνπ έλα ζπκπαζεηηθό 

βηβιίν κε θσηεηλό εμώθπιιν. Όηαλ ην άλνημα ζηελ ηύρε κε έθπιεμε είδα, όηη ε ζειίδα ηνπ είλαη 

θελή! Γειαδή, ζρεδόλ θελή: ζηελ θνξπθή ηεο ζειίδαο έγξαθε: «Σήκεξα ήηαλ ε πην επηπρηζκέλε 

κέξα ηεο δσήο κνπ!", θαη ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο έγξαθε "Καη αύξην ζα είλαη αθόκα 

θαιύηεξα!", ελώ ε ίδηα ε ζειίδα ήηαλ θαζαξή θαη είρε παξάιιειεο γξακκέο, αθξηβώο όπσο ην 

ηεηξάδην γηα ηελ πξώηε ηάμε. Ζ έθπιεμή κνπ κεγάισζε όηαλ μεθπιιίδνληαο ην βηβιίν 

αλαθάιπςα όηη ε θάζε ζειίδα, δειαδή, νιόθιεξν ην βηβιίν ήηαλ έηζη. 

- Σαο αξέζεη; κε πεξεθάληα ξώηεζε ν Μηράιεο.  

Μα εδώ δε γξάθεη ηίπνηα! είπα εγώ αγαλαθηηζκέλε. 

- Φπζηθά! επηβεβαίσζε ν Μηράιεο, εδώ είλαη ε νπζία! Θα γξάθεηε θαη ζα ην γεκίδεηε κόλε ζαο.  

- Πσο, κόλε κνπ; αηθληδηάζηεθα εγώ. Μα εγώ δελ είκαη ζπγγξαθέαο!  

- Σήκεξα, λαη, αιιά αύξην ηα πξάγκαηα κπνξνύλ λα αιιάμνπλ, αηληγκαηηθά είπε ν Μηράιεο. Μνπ 

επηηξέπεηε λα ζαο θάλσ κηα κηθξή δηάιεμε;  

- Ναη, βεβαίσο, ήκνπλ πνιύ πεξίεξγε.  

- Ζ θάζε κέξα καο είλαη γεκάηε κε δηάθνξα πεξηζηαηηθά, θαη θάπνηα απ’ απηά καο αξέζνπλ, ελώ 

ηα ππόινηπα, όρη. Παξαδόμσο, αιιά γηα θάπνην άγλσζην ιόγν ζπκόκαζηε ηα «θαθά» γεγνλόηα 

θαη ην κπαιό καο ηα θαηαγξάθεη θαη απηά καο ηαιαηπσξνύλ καθξόρξνλα, ελώ ηα θαιά πνιύ 

γξήγνξα ηα μερλάκε! Ψο απνηέιεζκα, ε επηπρία καο πάζρεη! Σπκθσλείηε καδί κνπ;  

- Ναη, ζπκθσλώ, απηό είλαη αιήζεηα, νκνιόγεζα εγώ. Πξάγκαηη, κεξηθέο θνξέο, θάηη 

κηθξνζθνπηθά δπζάξεζην κπνξεί λα θαηαζηξέςεη κηα νιόθιεξε εκέξα.  

- Υπέξνρα! Όκσο… δελ ζθεθηήθαηε πσο θαη ηα κηθξνζθνπηθά επράξηζηα, εηδηθά όηαλ είλαη 

καδεκέλα κπνξνύλ λα θηηάμνπλ ηελ εκέξα ζαο, αθόκε θαη νιόθιεξε ηε δσή ζαο; Αθξηβώο απηή 

ηε δνπιεηά θάλεη ην Μεγάιν Βηβιίν ηεο Δπηπρίαο! Να γξάθνπκε κόλν ηα επράξηζηα ζπκβάληα, 

αθόκα θαη ηα πνιύ κηθξά. Τνπιάρηζηνλ πέληε ηελ εκέξα! Πεξηζζόηεξα, κπνξείηε, αιιά 

ιηγόηεξα, όρη! 

- Μα από πνύ ζα «καδέςσ» ηόζα επηπρή επεηζόδηα ζε κηα κέξα; δηακαξηπξήζεθα εγώ. 

- Δπηηξέςηε κνπ, λα κε ζπκθσλήζσ καδί ζαο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, είλαη πνιύ εύθνιν, απιά 

εζείο αθόκε δελ έρεηε δνθηκάζεη, είπε ν πσιεηήο επηπρίαο Φπζηθά, ηηο πξώηεο κέξεο ζα πξέπεη 

λα αλαζπλζέζεηε ηε ζθέςε ζαο γηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε. Αιιά, είκαη ζίγνπξνο, πνιύ γξήγνξα 

ζα ηα θαηαθέξεηε γηαηί είλαη πνιύ επράξηζηε δηαδηθαζία. Μπνξείηε λα πξνζπαζήζεηε ηώξα, 

απηή ηε ζηηγκή! Λνηπόλ, ηε είρε ζπκβεί ζήκεξα θαη ζαο έθαλε ραξνύκελε;  

- Γελ ζπκάκαη, είπα εγώ κε απνγνήηεπζε, ήηαλ βαξηά ε κέξα απ’ ην πξσί. 

- Σήκεξα, είραηε ηξαπκαηηζηεί;  



- Όρη! Τη ιέηε ηώξα; ηνλ θνηηνύζα κε ακεραλία. 

-Ψξαία! Απηό, δελ είλαη επηπρία; Τν γξάθνπκε ζην βηβιίν, ράξεθε ν Μηράιεο. Δίραηε ράζεη 

ηίπνηα ζήκεξα; 

- Ναη, είρα ράζεη έλα ζεκαληηθό έγγξαθν, αιιά αξγόηεξα βξέζεθε αλάκεζα ζηα ραξηηά, 

επηβεβαίσζα εγώ. 

- Καηαπιεθηηθά! θαη απηό είλαη επηπρία! Έηζη δελ είλαη; ζπλέρηζε ηελ θαηάξηηζε ν Μηράιεο, 

ηαπηόρξνλα γξάθνληαο ηα πεξηζηαηηθά. 

- Δίλαη, ζπκθώλεζα εγώ. Όηαλ ην βξήθα πξάγκαηη ράξεθα πνιύ.  

- Μπξάβν, θαη ηώξα ίδηα ζπκεζείηε, βιέπσ πσο ήδε κπήθαηε ζην λόεκα, κε είρε ελζαξξύλεη ν 

Μηράιεο.  

- Λνηπόλ ... ζήκεξα είδα έλα αζηείν ζθπιάθη. Ήηαλ πνιύ δαζύηξηρν θαη θνξνύζε κηθξό 

παιηνπδάθη, ζαλ λα ήηαλ από ηζίξθν. Καη ε ζπλνδόο ηνπ ήηαλ πνιύ δαζύηξηρε θαη έκνηαδαλ!  

Ψξαία! Δίζηε, θαιή καζήηξηα! κε παίλεςε ν Μηράιεο. 

- Δπίζεο ζήκεξα ηειηθά ηέιεησζα ηελ έθζεζε. Κνπξάζηεθα πνιύ, αιιά ηελ νινθιήξσζα! 

θαπρήζεθα εγώ 

- Ήδε έρνπκε, ηέζζεξα, ππνιόγηζε ν Μηράιεο. Έκεηλε ην ηειεπηαίν πέκπην επεηζόδην. 

Λνηπόλ…; 

- Μεηά…, ζθεθηόκνπλ εγώ, έβξερε θαη εγώ πήγαηλα ζην ζπίηη, είδα όηη ν δξόκνο επηζθεπάδεηαη, 

είλαη θιεηζηόο θαη πήγα λα παξαθάκςσ ... Ναη! Μεηά είδα ην όκνξθν καγαδί ζαο θαη κπήθα 

κέζα! θώλαμα εγώ. Γξάςηε ην!  

Δπραξίζησο! είπε ν Μηράιεο, ζπλερίδνληαο λα γξάθεη. Δίκαη θνιαθεπκέλνο πνπ ζεσξήζαηε 

απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί ην γεγνλόο σο επηπρηζκέλε ζηηγκή. Πεξίθεκα! Καη ηα πέληε 

επεηζόδηα είλαη γξακκέλα! Τν Μεγάιν Βηβιίν ηεο Δπηπρίαο άξρηζε λα γξάθεηε!  

- Κη έηζη θάζε κέξα; ξώηεζα εγώ. Κη όηαλ νη ζειίδεο ζα ηειεηώζνπλ;  

-Τόηε ην κπαιό ζαο ζα έρεη ζπλεζίζεη λα νξίδεη ηα επηπρείο πεξηζηαηηθά απηόκαηα, θαη όρη κόλν 

πέληε ζπκβάληα αλά εκέξα, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν, είρε ππνζρεζεί ν Μηράιεο. Καη ε δσή ζαο 

ζα είλαη γεκάηε ραξά!  

- Σαο επραξηζηώ, είπα ζηνλ Μηράιε. Τειηθά κε πείζαηε θαη ζα πάξσ απηό ην βηβιίν ηεο 

Δπηπρίαο.  

- Πάξηε ην σο δώξν από ην θαηάζηεκά καο, κε ρακόγειν ππνθιίζεθε ν Μηράιεο. Πάληα θάηη 

ραξίδνπκε ζηνλ θάζε λέν αγνξαζηή.  

- Άιιε κηα επηπρία! Φάξεθα εγώ. Σαο επραξηζηώ!  

- Λνηπόλ, απηό είλαη ήδε ην έθην ζεκείν πνπ ζα κπεη ζην βηβιίν ζαο ζήκεξα, ρακνγέιαζε ν 

Μηράιεο. - Ναη, θπζηθά! Δπίζεο ζα αγνξάζσ κηα ζπζθεπή γηα λα ζθάλε ηα πξνβιήκαηά κνπ θαη 

έλα θαιεηδνζθόπην γηα ηελ αύμεζε ηεο θσηεηλόηεηαο ηεο δσήο κνπ! Απηά ζα είλαη νη επηπρίεο 

έβδνκε θαη όγδνε! Ξεζηόκηζα εγώ.- Δίκαη πνιύ ραξνύκελνο! Θέιεηε λα ηα βάισ ζε έλα ζαθνύιη 

ηνπ καγαδηνύ;  

- Ναη, παξαθαιώ, είπα εγώ.  

Τν ζαθνύιη ήηαλ επίζεο πνιύ σξαίν, πνξηνθαιί, κε δηάθνξσλ κεγεζώλ ιεπθνύο θύθινπο. Πάλσ 

ζην παθέην έγξαθε: «Δίκαζηε θαηαδηθαζκέλνη λα είκαζηε επηπρηζκέλνη! ". Μνπ άξεζε ε 

επηγξαθή.  

Ο Μηράιεο κε ζπλόδεςε κέρξη ηελ έμνδν. Ζ πόξηα είρε κηα κεγάιε όκνξθε ηακπέια: «Πάληα 

ππάξρεη έμνδνο!». Μνπ άξεζε θαη απηή ε επηγξαθή. 

- Τέηνηνπο ηακπέιεο έρνπλ όιεο νη πόξηεο, είπε ν Μηράιεο, γηα λα κελ μερλάκε όηη ππάξρεη 

πάληα ιύζε γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα! Σαο επραξηζηνύκε γηα ηελ επίζθεςε. Διάηε λα καο 

δείηε μαλά. - Οπσζδήπνηε ζα ‘ξζσ, είρα ππνζρεζεί εγώ. Θέισ λα δσ, θαη ηα’ άιια εκπνξεύκαηά 



ζαο.  

- Ψ! εθηηκνύκε εηδηθά ηνπο ηαθηηθνύο πειάηεο καο! είπε ν Μηράιεο.  

- Ννκίδσ πσο πειαηεία ζαο είλαη όιε ε πόιε, ξώηεζα κε ελδηαθέξσλ  

- Γπζηπρώο, όρη! κε ιύπε απάληεζε ν Πσιεηήο ηεο Δπηπρίαο. Πεξηέξγσο, όκσο όινη ιέλε όηη 

ζέινπλ λα είλαη επηπρηζκέλε, αιιά δελ ζέινπλ λα θάλνπλ θάηη γηα απηό. Όκσο, εκείο 

αζρνινύκαζηε πάλσ ζην ζέκα! Βειηηώλνπκε ηελ γθάκα ησλ πξντόλησλ καο, ηε ζπζθεπαζία, ηε 

δηαθήκηζε, έηζη, κπνξείηε πάληα λα βξείηε θάηη θαηλνύξγην θαη ελδηαθέξνλ. Γεηα ζαο! Καη 

επηπρία ζε ζαο!  

 

Τν κεισδηθό θνπδνύλη ρηύπεζε θαη βγήθα ζην δξόκν. Ζ ςπρή κνπ ηξαγνπδνύζε. Πήγαηλα ζην 

ζπίηη, θαη νη άλζξσπνη πνπ πεξλνύζαλ δίπια κνπ κε θνηηνύζαλ κε πεξηέξγεηα. Πηζαλώο, ιόγσ 

ηεο πνξηνθαιί κνπ ζαθνύιαο, θαη ίζσο γηαηί δελ έθεπγε από ην πξόζσπό κνπ ην ρακόγειν. Ή 

ίζσο θη εγώ έιακπα, όπσο ε ειηθησκέλε θπξία πνπ ζπλάληεζα ζηελ είζνδν όηαλ κπήθα ζην 

Μαγαδί. Καη απηό, εγώ εθηίκεζα σο άιιε κηα επηπρία. 

- Έλαηε, είπα κεραληθά. Γελ πξέπεη λα μεράζσ λα ην γξάςσ ζην Μεγάιν Βηβιίν ηεο Δπηπρίαο 

κνπ.  

 

Ελθίκα 

(μεηάθραζη από ηα ρωζικά Γ. Σοϊλεμεζίδης) 

 


