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Κάποτε σ’ ένα κεφαλοχώρι της Κύπρου, μέσα στον κάμπο της Με-
σαριάς, στα χρόνια της φτώχιας, ζούσαν αγαπημένοι ένας γέρος 

και μια γριά. Αφού πάντρεψαν τα παιδιά τους, 
μόνοι τους πια, περνούσαν ήρεμα τα τελευ-

ταία χρόνια της ζωής τους. 

Παρόλη τη μεγάλη ηλικία του ο γέρος, γιατί 
θα ήταν τότε ογδόντα χρόνων, κάθε μέρα συ-

νήθιζε να πηγαίνει με τα πόδια περίπατο στους 
μακρινούς κάμπους του χωριού. Έπαιρνε στο ένα 

χέρι το μπαστούνι του, μια χοντρή ξύλινη βέργα, 
ίσα με το ανάστημά του και στο άλλο μια ρούχινη 
φαρδιά σακούλα. 

Πρωί, πρωί, πριν ακόμα ο ήλιος ρίξει στη γη τις 
πρώτες ακτίνες του, ο γέρος βρισκόταν κιόλας 
στο δρόμο. Τη σακούλα την κουβαλούσε πάντα 
μαζί του, γιατί την γέμιζε με άγρια χόρτα για τις 

λιγοστές κοτούλες του, ή με φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά, που με χαρά οι καλόκαρδοι συγ-

χωριανοί χάριζαν στο συμπαθητικό γερο-
ντάκι. Νωρίς το μεσημέρι πριν ακόμα 

αρχίσει ο ήλιος να καίει, φόρτω-
νε τη γεμάτη σακούλα στον 

ώμο του κι επέστρεφε στο 
φτωχικό του σπιτάκι.

Μια μέρα η γρι-
ούλα, που ήταν 

καλή νοικο-

η γριά
παστέλι

με το 
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κυρά, ενώ σκούπιζε και καθάριζε την αυλή του σπιτιού της, προς 
μεγάλη της έκπληξη και χαρά, βρήκε σε μια λεπτή χαραμάδα ένα 
χάλκινο νόμισμα. Αυτό ήταν για τη γριά, εκείνη την εποχή, τύχη 
βουνό! Αν και η αξία του δεν ήταν τόσο μεγάλη, μπορούσε όμως με 
αυτό, ν’ αγοράσει μερικά πράγματα. 

Τι όμως ν’ αγοράσει; Άρχισε να συλλογίζεται και να μπαίνει σε σο-
βαρές σκέψεις. Ν’ αγοράσει καρύδια; Έχουνε σκληρό τσόφλι και θα 
ραγίσει τα λιγοστά γέρικα δόντια της. Ν’ αγοράσει σταφίδια; Έχου-
νε κουκούτσια και θα δυσκολευτεί να τα μασήσει. Ν’ αγοράσει 
ρόδια, με τα σπόρια μπορεί να πνιγεί!

Συλλογιζόταν λοιπόν και ξανασυλλογιζόταν, τι έπρεπε ν’ 
αγοράσει με το χάλκινο νόμισμα. Εκεί που την έτρωγαν 
οι σκέψεις, μια τραγουδιστή, μελωδική φωνή, έλυσε 
το πρόβλημά της. Κάποιος πλανώδιος έμπορος, 
κεφάτος και γελαστός, διαλαλούσε σε όλο το 
κεφαλοχώρι το εμπόρευμά του.

- Παστελάκιν το καλόν, ένα γρό-
σι το πουλώ!
(Παστέλι το καλό, ένα ευρώ το που-

λώ!)

Ήταν ένας μεσήλικας βρακάς μ’ 
ένα μακρύ ολόμαυρο μουστάκι, 
που έσερνε από το σχοινί, ένα 
ψηλόσωμο καλοθρεμμένο γαϊδού-
ρι. Πάνω στη ράχη του ήταν δυο βαρε-
λάκια, γεμάτα με νόστιμο παστέλι των 
χαρουπιών.

Διαλαλούσε φωναχτά το 
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παστέλι του. Τόσο δυνατά που η χοντρή φωνάρα του, σαν κουδού-
να ακουόταν από τη μια ως την άλλη άκρη του κεφαλοχωριού.

- Παστέλι ι ι ι ι! Έχω ωραίον παστέλιν! Το καλλύττερο του τόπου 
μας! Παστέλιν Καζαφανιώτικο! Βουράτε να προφτάσετε! Μυρω-
δάτον παστέλι.
(Παστέλι ι ι ι ι! Έχω ωραίο παστέλι! Το καλύτερο που υπάρχει στον τόπο 
μας. Παστέλι Καζαφανιώτικο. Τρέξτε όλοι να προλάβετε ν’ αγοράσετε 
μυρωδάτο παστέλι.)

Και ύστερα με τη μελωδική και καθαρή σαν κρύσταλλο φωνή του, 
που αν ζούσε σήμερα θα τον ζήλευαν και οι καλύτεροι βαρύτονοι, 
έλεγε το πιο κάτω τετράστιχο:

 

Η γριά μόλις άκουσε το γλυκόλαλο τραγούδι του παστελάρη, λα-
χτάρησε η καρδιά της. Βγήκε γρήγορα στο δρόμο κι αγόρασε τη 
λιχουδιά που πεθύμησε. Πήρε δυο μεγάλα στρογγυλά κομμάτια 
παστέλι που έλαμπαν σαν χρυσάφι στα ροζιασμένα χέρια της και 
μπήκε στο σπίτι της. Ήθελε να τα κρύψει, για να μην της τα κλέψει 
κανένας. Ήθελε να τα φάει με τον άντρα της. Δύσκολα έβρισκε κά-
ποιος εκείνα τα χρόνια στο χωριό του παστέλι. Παστελάρηδες δεν 
υπήρχαν πολλοί κι έρχονταν από μακριά, μόνο μια φορά το χρόνο. 
Το κατέβασε λοιπόν στον πάτο ενός μεγάλου πιθαριού που είχαν 
στο σπίτι τους. Εκεί μέσα είχε δροσούλα και δεν θα έλιωνε κιόλας!

Εκείνο το απόγευμα σαν ήρθε ο γέρος κουρασμένος από τον ολο-
ήμερο περίπατο στον κάμπο, η γριά του μίλησε για το νόμισμα που 
βρήκε και για την αγορά που έκανε. Λαχτάρησε κι αυτού η καρδιά, 

Το παστελάκι το καλό
μόνον εγιώνι το πουλώ.

Να φάτε ούλλες τζι ούλλοι σας
να γλυκαθθούν τα ούλη σας.

 Το παστελάκι το καλό 
εδώ και χρόνια το πουλώ
να φάτε όλοι κι όλοι σας

βγάλτε το πορτοφόλι σας!
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σαν άκουσε για το παστέλι, γιατί κι ο ίδιος το πεθύμησε πολύ. Η 
γριούλα μπορεί ν’ άντεξε και δεν δοκίμασε αμέσως το γλυκό πειρα-
σμό, αλλά ο γέρος δεν είχε υπομονή και δεν άντεχε. Γι’ αυτό μόλις 
η γριά του είπε που ήταν κρυμμένο το παστέλι, κατέβηκε την ίδια 
στιγμή μέσα στο βαθύ πιθάρι. Εκεί μέσα έφαγε όσο παστέλι ήθε-
λε. Αλλά για κακή του τύχη δεν μπορούσε να βγει έξω. Κάθε φορά 
που δοκίμαζε, γλιστρούσε κι αμέσως ξαναβρεθόταν πεσμένος στον 
πάτο του πιθαριού.

Η μικρόσωμη γριούλα του θέλησε να τον βοηθήσει. Κατέβηκε κι 
αυτή μέσα στο βαθύ πιθάρι μα το κακό δεν είχε λύση. Τώρα μάλι-
στα έγινε διπλό. Σαν ψάρια πιασμένα στο δίκτυ τα δυο γεροντάκια, 
λαχταρούσαν μέσα στο πήλινο πιθάρι, αφού όλες οι προσπάθειές 
τους για να βγούνε από αυτό, δεν είχαν καλό τέλος.
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Έμειναν εκεί μέσα ώρες πολλές, χωρίς να τους δει κανένας. Σαν 
ποντίκια πιασμένα στη φάκα πέρασαν δύσκολες στιγμές μέσα 
στο βαθύ πιθάρι. Σαν έκλαιε ο ένας, έκλαιε κι ο άλλος. 

Ένας καλός τους γείτονας, άκουσε παράξενες φωνές. Χωρίς να 
χάσει καιρό άνοιξε την πόρτα, μπήκε μέσα και βρήκε τα καλοκάγα-
θα γεροντάκια στο βυθό του πιθαριού, να κλαίνε σαν μικρά παιδιά. 
Φώναξε τη γυναίκα του κι οι δυο μαζί έβγαλαν έξω από το πιθάρι 
τους γείτονές τους.

Σε λίγο το πάθημά τους έγινε γνωστό σε όλο το κεφαλοχώρι. Οι 
συγχωριανοί τους το συζητούσαν για μέρες και χρόνια, το κράτη-
σαν ζωντανό από στόμα, σε στόμα, μέχρι που έφτασε στις μέρες 
μας και το καταγράψαμε! 


