
 

 

Ο τζίτζικας και το μυρμήγκι. Μια άλλη άποψη … 

 

Καλοκαίρι, χαρά Θεού! Η φύση στην καλύτερή της ώρα, καθώς ολοκληρώνει το 

έργο που άρχισε από τον Χειμώνα. Όπου και αν στρέψεις το βλέμμα σου, παντού 

καρποί και σπόροι στα κιτρινισμένα 

χωράφια.                                                                                      

    Κι εκεί, κατά πρόσωπο στη γη, ολόκληροι δρόμοι μυρμηγκιών με μια ζωηρή, 

ασυνήθιστη κίνηση. Ένα αδιάκοπο, βουβό πηγαινέλα, με στόχο το κουβάλημα του 

καρπού στις υπόγειες αποθήκες. Φορτωμένα, όλη μέρα και όλη νύχτα μαζεύουν 

ασταμάτητα, μαζεύουν ... για αύριο ... για τον Χειμώνα ... 

   Και πιο κει, πάνω στα σκιερά κλαδιά των δέντρων, ο αιώνιος τραγουδιστής 

χαίρεται τη ζεστασιά, την ομορφιά, το Καλοκαίρι! Δε νοιάζεται για το αύριο, δεν 

τον απασχολεί, ζει το «τώρα» και του φτάνει! Χαίρεται τη ζωή από στιγμή σε 

στιγμή και δεν του χρειάζεται ο Χειμώνας. Πιστός ίσως στα πάντα επίκαιρα λόγια 



του γλυκύτατου Δασκάλου - «Μη μεριμνάτε για τη ζωή σας τι θα φάτε ..., η ζωή 

σας είναι κάτι σπουδαιότερο από το φαγητό ...  Γιατί όπου είναι τα πλούτη σας 

εκεί θα είναι και η καρδιά σας», -  αφήνεται στην πιο σύντομη – μεγάλη διάρκεια 

ζωής. 

    Δύστυχο μυρμήγκι, σκέφτεται κανείς, τι ξέρεις εσύ από τη χαρά της 

ζωής;  Ζώντας μέσα στην πιο τετράγωνη λογική του υπολογισμού και της 

οργάνωσης του «αύριο», αφήνεις να σου ξεφύγει το «τώρα». Κεφάλι δεν 

σηκώνεις, ανάσα δεν παίρνεις, για να γεμίσεις τις αποθήκες σου. Έριξες ποτέ σου 

μια ματιά προς τα πάνω, να δεις τον ήλιο, τον ουρανό, τα αστέρια ... 

   Μα πού να σου μείνει καιρός! Πρέπει να είσαι έτοιμο για τον Χειμώνα! Θα σου 

έχει φύγει όμως το Καλοκαίρι και δεν θα έχεις ζήσει τίποτα. Και την Άνοιξη θα 

πετάξεις έξω από τη φωλιά σου αμέτρητους σπόρους που περίσσεψαν και 

σάπισαν. 

   Και όμως, κάποια μυρμήγκια κάποτε, ρίχνουν μια ματιά προς τα πάνω, ακούν 

τον τζίτζικα που τους μιλάει για την ομορφιά, για το καινούριο, για το άγνωστο. 

Βλέπουν την απεραντοσύνη του ουρανού, ακούν το ψιθύρισμα του ανέμου, 

βλέπουν τη μίζερη ζωή τους. «Ζούμε μόνο για να τρώμε;» σκέφτονται. Θέλουν να 

αλλάξουν, να ξεφύγουν, και ... να την η μεταμόρφωση: Φτερά στους ώμους! 

   Και η χαρά της πτήσης και της περιπέτειας, η συγκίνηση του καινούριου, η 

ελπίδα του αβέβαιου ξεκινά. Μπορεί να ζήσουν μόλις μερικά λεπτά, που ίσως 

όμως και να αξίζουν μια αιωνιότητα. «Όταν το μυρμήγκι θέλει να χαθεί βγάζει 

φτερά», λέει ο λαός. 

   Ποιος ξέρει όμως; Γιατί να μην είναι μια μεταμόρφωση, ένα ανέβασμα, ένα 

πέρασμα σε κόσμους που μόνο ο «Γλάρος Ιωνάθαν» ξέρει,  και οι τολμηροί, και 

αυτοί που ο πολύς κόσμος αποκαλεί τρελούς; 

                                                                               Μαρία  Ζησοπούλου 

 


