
Ζλα, πατέρα, πάμε (JORGE BUCAY) 

Πάει καιρόσ που ηοφςε ς’ ζνα μικρό χωριό τθσ Ανατολισ ζνασ άντρασ με τζςςερισ γιουσ. Τθ 

ςτιγμι που εκτυλίςςεται αυτι θ ιςτορία, ο μικρότεροσ ιταν γφρω ςτα τριάντα, ενϊ τ’ 

αδζλφια του 35, 37 και 40 χρόνων. Ο πατζρασ είχε μόλισ περάςει τα εξιντα, επειδι όμωσ 

τθν εποχι εκείνθ το προςδόκιμο ηωισ ιταν γφρω ςτα 40 χρόνια, ςτθν ουςία ιταν ζνασ 

θλικιωμζνοσ με όλα τα προβλιματα τθσ γεροντικισ θλικίασ. Το μυαλό του, το ςϊμα, οι 

ςφιγκτιρεσ, θ ικανότθτά του να τα καταφζρνει μόνοσ του… τίποτα δε λειτουργοφςε καλά ς’ 

αυτόν τον άνκρωπο. 

Μια μζρα ο μικρότεροσ γιοσ παντρεφεται και φεφγει από το ςπίτι, οπότε δθμιουργείται ζνα 

μεγάλο πρόβλθμα: ο πατζρασ μζνει μόνοσ. Η μθτζρα ζχει πεκάνει ςτθν τελευταία γζννα και 

τα μεγαλφτερα αδζλφια είναι ιδθ παντρεμζνα. Κατά ςυνζπεια, τϊρα δεν υπάρχει κανείσ 

για ν’ αναλάβει τον θλικιωμζνο άνκρωπο, και το χειρότερο είναι ότι, τθν εποχι που μιλάμε, 

δεν υπάρχουν οίκοι ευγθρίασ οφτε λεφτά για να πλθρϊςουν κάποιον να τον φροντίηει. 

Τα παιδιά αρχίηουν να νιϊκουν ότι, παρ’ όλθ τθν αγάπθ που του ζχουν, ο πατζρασ τουσ 

αποτελεί πρόβλθμα. Δεν μπορεί κανζνα από τα παιδιά να τον πάρει ςτο ςπίτι να ηιςει μαηί 

του και να τον φροντίηει. Άρα, βρίςκονται αντιμζτωποι μ’ ζνα πραγματικά ςοβαρό 

πρόβλθμα. 

Η ουςία τθσ ιςτορίασ αρχίηει όταν τα παιδιά μαηεφονται για να ςυηθτιςουν ποιο κα είναι το 

μζλλον του πατζρα τουσ. Κάποια ςτιγμι ςκζφτονται ότι κα μποροφςαν να τον παίρνουν ςτο 

ςπίτι τουσ με τθ ςειρά, αμζςωσ όμωσ καταλαβαίνουν ότι αυτι δεν είναι επαρκισ λφςθ και, 

εκτόσ των άλλων, κα είχε ςοβαρζσ ςυνζπειεσ ςτθ ηωι όλων τουσ. Και τότε, χωρίσ καλά καλά 

να το καταλάβουν, αρχίηουν να ςκζφτονται ότι το καλφτερο που κα μποροφςε να ςυμβεί, 

κα ιταν ο πατζρασ τουσ να πεκάνει. 

Παρά τον ψυχικό πόνο που τουσ δθμιουργεί θ ςυνειδθτοποίθςθ αυτι, ςθμειϊνουν αμζςωσ 

ότι δεν μποροφν να περιμζνουν άπρακτοι να ςυμβεί το μοιραίο, κακϊσ ο πατζρασ τουσ κα 

μποροφςε να ηιςει πολλά χρόνια ακόμθ ς’ αυτιν τθν κατάςταςθ. Σκζφτονται, επίςθσ, ότι 

κανζνασ τουσ δεν μπορεί ν’ αντζξει αυτιν τθν κακυςτζρθςθ. Και τότε, μυςτθριωδϊσ, ζνασ 

τουσ ζχει μια ιδζα: ίςωσ το μόνο που πρζπει να κάνουν είναι να περιμζνουν να ζρκει ο 

χειμϊνασ και ν’ αποτελειϊςει αυτόσ τον πατζρα τουσ. Να γίνει, δθλαδι, όπωσ το 

φαντάηονται: να μπουν ςτο δάςοσ μαηί του, αυτόσ να χακεί, και το κρφο με τουσ λφκουσ να 

αναλάβουν τα υπόλοιπα… 

Τουσ κλίβει αυτι θ προοπτικι, ωςτόςο αναγνωρίηουν ότι κάτι πρζπει να κάνουν για το 

μζλλον και τθ ηωι τουσ. Αποφαςίηουν λοιπόν να φροντίηουν τον πατζρα τουσ εναλλάξ, αλλά 

μόνο μζχρι να ζρκει ο χειμϊνασ. 

Μετά τθν πρϊτθ ζντονθ χιονόπτωςθ, τα τζςςερα αδζλφια ςυγκεντρϊνονται ξανά ςτο ςπίτι 

και λζνε ςτον πατζρα τουσ: 

«Ζλα, πατζρα, πάμε να ντυκείσ γιατί κα βγοφμε.» 

«Θα βγοφμε; Με τζτοιο χιόνι;» ρωτάει εκείνοσ απορθμζνοσ. 

Οι γιοί του, όμωσ, απαντάνε: 



«Ναι, ναι, ζλα, πάμε.» 

Ο καθμζνοσ ο πατζρασ ξζρει ότι το μυαλό του δε δουλεφει καλά τελευταία, κι ζτςι 

αναγκάηεται να υπακοφςει ς’ αυτό που του λζνε τα παιδιά του. 

Τον ντφνουν, του φοράνε —τι ειρωνεία!— ζνα ηεςτό παλτό, και παίρνουν κι οι πζντε τον 

δρόμο για το δάςοσ. 

Μόλισ φτάνουν εκεί, αρχίηουν να ψάχνουν ζνα μζροσ για να τον αφιςουν και να 

εξαφανιςτοφν γριγορα. Προχωροφν ςτο δάςοσ, όλο και πιο βακιά, ϊςπου κάποια ςτιγμι 

φτάνουν ς’ ζνα ξζφωτο. Αναπάντεχα, ακοφνε τον πατζρα τουσ να λζει: 

«Εδϊ είναι.» 

«Τι; Ποιο;» ρωτάνε ζκπλθκτοι οι γιοι του. 

«Εδϊ είναι» λζει ξανά. 

Ο πατζρασ αςφαλϊσ δεν είχε αρκετι πνευματικι διαφγεια για να καταλαβαίνει τι 

ςυνζβαινε, κι εκείνοι είχαν προςζξει πολφ να μθν τουσ ξεφφγει τίποτα… Σε τι αναφερόταν 

λοιπόν ο γζροσ; 

«Εδϊ, εδϊ. Αυτό εδϊ είναι το μζροσ…» επιμζνει εκείνοσ, ιδρωμζνοσ και με τα μάτια του να 

ζχουν πεταχτεί ζξω από τισ κόγχεσ τουσ. 

Τότε κι οι γιοι του τον ρωτάνε: 

«Ποιο μζροσ, πατζρα; Για τι πράγμα μιλάσ;» 

Κι ο γζροσ τουσ απαντά: 

«Εδϊ είναι το μζροσ όπου, πριν από είκοςι πζντε χρόνια, εγκατζλειψα τον πατζρα μου». 
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