
Τρεις νότες για ένα τραγούδι. 

Της Μαρίνας Κατσιώτη 

Κάπου μακριά σ'ένα μέρος ηλιόλουστο και γαλανό ζούσαν τρεις μικροί φίλοι. 
Η Ντο-ρίνα ζούσε στο πρώτο πρώτο σπίτι, μετά την πινακίδα στην είσοδο που 
έγραφε το όνομα του χωριού. 
Ο Μι-χάλης ζούσε σ´ ένα σπιτάκι κοντά στην πλατεία. 
Ο τρίτος της παρέας, ο Σόλ-ων έμενε στην άκρη εκεί που τελείωναν τα σπίτια 
κοντά στο ποτάμι. 

Και οι τρείς, αχώριστοι στα παιχνίδια και στις βόλτες, τραγουδούσαν ασταμάτητα.  
Τραγουδούσαν το πρωί πριν καλά καλά ανοίξουν τα μάτια τους. 
Τραγουδούσαν στο μπάνιο, ακόμα κι όταν έπλεναν τα δόντια τους. 
Τραγουδούσαν στο τραπέζι, κι ας ήταν μπουκωμένοι. 
Τραγουδούσαν μέχρι και την ώρα του μαθήματος και τρέλαιναν την καλή 
τους τη δασκάλα. 
Τραγουδούσαν, τραγουδούσαν αλλά αυτό που ακουγόταν τελικά ήταν μιά 
φασαρία, ένας θόρυβος, θα μπορούσε κάποιος να πει. 
Ο καθένας τους ήθελε να ακούγεται πιό δυνατά από τους άλλους δύο, 
να ακούγεται δυνατότερη η δική του φωνή. 
Έτσι πολύ συχνά υπήρχαν τσακωμοί και μούτρα και καυγάδες. 
Πείσμωνε ο ένας, τσίριζε ο άλλος, φώναζε η τρίτη, αλλά πάντα έμεναν 
φίλοι κι ας έκαναν δυό και τρεις μέρες να ξαναμιλήσουν μεταξύ τους. 

Ένα ζεστό και φωτεινό πρωινό, οι τρεις φίλοι βγήκαν βόλτα στο κοντινό 
λιβάδι. Εκεί, ανάμεσα στα χόρτα και στα λουλούδια κυνηγώντας σκαθάρια και 
πεταλούδες, ξαφνικά σταμάτησαν τα γέλια και τα χαχανητά και φυσικά 
το φασαριόζικο τραγούδι τους και μείνανε να στέκουν γεμάτοι θαυμασμό. 
Ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους, και οι τρεις συγχρόνως, τέντωσαν τα 
αυτιά τους και έκλεισαν το στόμα τους. Μια ανείπωτη γλύκα πλημμύρισε 
τις κοιλίτσες τους. 
Τρία πουλάκια, πάνω στα κλαδιά μιάς κερασιάς, τραγουδούσαν! 
Ξεκινούσε στην αρχή το ένα, μετά ακολουθούσε το άλλο και στη συνέχεια 
το τρίτο και το τραγούδι τους ήταν καθαρό και γλυκό σαν καραμέλα που λειώνει 
στο στόμα και δε θέλεις να τελειώσει ποτέ. 
Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι το τραγούδι ήταν ένα. 
Και τα τρία πουλάκια τραγουδούσαν με όλη τους την μαεστρία το ίδιο τραγούδι. 
Το καθένα με το δικό του τρόπο, άκουγε και συμπλήρωνε το ένα το άλλο. 
Η Ντο ο Μι και ο Σολ έμειναν ασάλευτοι σαν μαρμαρωμένοι. 
Ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι τρεις φωνούλες μπορούν να ακούγονται τόσο 
μαγευτικές όταν τραγουδούν συγχρόνως. 
Κοιτάχτηκαν χαμογελώντας γνωρίζοντας με απόλυτη βεβαιότητα ότι σκέφτηκαν 
ακριβώς το ίδιο πράγμα την ίδια εκείνη στιγμή. 

Από τότε τραγουδούν σαν ένας, με τις φωνούλες τους να μπλέκονται, να τυλίγονται 
και να ξετυλίγονται, σαν χρωματιστές γιρλάντες, η μια μέσα στην άλλη. 



Η χαρά τους είναι τόσο μεγάλη που δεν χωράει πουθενά αλλού παρά μόνο μέσα 
στις καρδιές τους. 

 


