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All art constantly aspires to the condition of music.
Walter Pater
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Credo

Κι έτσι –αφού συναρμολόγησε μες στο μυαλό του 
τις μέρες και τις νύχτες που περάσαν από πάνω 

του, τις βροχές που ράβδωσαν αμέτρητες φορές το 
παραθυράκι του κελιού του, τον ήλιο που άφηνε 
την Αβινιόν γύρω στο απόγευμα κι ερχόταν να τα 
πουν για λίγο οι δυο τους, την ευλογία του Θεού 
που την ένιωθε πάνω στο σώμα του κάθε φορά που 
πονούσε–, μια νύχτα του 1253, σ’ ένα μοναστήρι 
της Προβηγκίας, ο μοναχός Τερέντιος ένιωσε ότι, 
επιτέλους, μετά από 79 χρόνια, είχε έρθει η στιγμή 
να ξαναβρεί τον Κύριο, έγειρε πάνω στην πέτρινη 
κλίνη του για να πεθάνει, έκλεισε τα μάτια και, 
καθώς η αναπνοή του φύραινε, ζήτησε συγχώρεση.
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Το Φως, όπως πάντα, τον ειδοποίησε ότι θ’ ακο-
λουθούσε και η Φωνή. Ανασηκώθηκε με κόπο και 
κοίταξε εκεί που δεν έβλεπε. Δεν μπορείς να εισέλ-
θεις στη Βασιλεία των Ουρανών, είπε η Φωνή, για-
τί δεν μπορείς να συγχωρεθείς. Και δεν μπορείς να 
συγχωρεθείς, γιατί δεν έχεις κάνει στη ζωή σου 
ούτε μία αμαρτία.

Το πρώτο που σκέφτηκε ο Τερέντιος ήταν: Σί-
γουρα ονειρεύομαι. Το δεύτερο: Είναι δυνατόν η Φω-
νή να μιλάει με σοφίσματα; Το τρίτο συνοδεύτηκε 
από μιαν απίστευτη κόπωση: Μήπως, τελικά, ο 
Θεός μου είναι σοφιστής; Μήπως έτσι εξηγείται 
και ο κόσμος; 

Εντάξει, έστω και την τελευταία στιγμή, είπε 
η Φωνή.

Και το Φως έσβησε.
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Μουσική δωματίου
                                                      

  Στον Γιάννη Σμαραγδή

Ονειρεύεται πως τον καλούν να παραστεί στην 
επινόηση μιας τέχνης. Θα του εξηγήσουν αρ-

γότερα. Προς το παρόν, τον οδηγούν μέσα από ατε-
   λείωτους διαδρόμους. Κάποιος τρελός ζωγραφίζει 
με κάρβουνο σχήματα στους τοίχους. Τον προσπερ-
νούν. Διασχίζουν αίθουσες, δωμάτια μουσικής. Ανοί-
γουν πόρτες, κλείνουν. Ρωτάει ξανά, ανυπόμονος. 
Θα του εξηγήσουν αργότερα. Φτάνουν, επιτέλους, 
σ’ ένα μεγάλο δωμάτιο, κάτι σαν ιδιωτική πινακο-
θήκη. Κόσμος πολύς. Άλλοι πηγαινοέρχονται δρα-
στήρια, άλλοι ακινητοποιούνται μ’ ένα νεύμα, μια 
προσταγή ή μια οδηγία. Πρόσθετα κινητά φώτα 
χαϊδεύουν τις επιφάνειες των τοίχων, αφήνοντας 



18

Α χιλλέΑς  Κ υριΑΚιδης

την οροφή στο φυσικό της μισοσκόταδο. Το όνειρο 
συνεχίζεται με τρία (ή τέσσερα;) κοριτσάκια που 
παίρνουν θέση στο κάτω και προς τα δεξιά μέρος 
του βλέμματος. Πίσω τους, μια καλόγρια εξηγεί 
το πλάνο σ’ έναν προφανώς παιδαγωγό. Πιο χα-
μηλά, ένας σκύλος αφήνεται στα επικίνδυνα παι-
χνίδια ενός παιδιού, με κυνική καρτερία. Αυτός που 
δίνει τα προστάγματα είναι όρθιος, αριστερά. Με 
το ανήσυχο βλέμμα ενός νηπιάζοντος θεού, κοιτά-
ζει τα πάντα μέσα από έναν καθρέφτη, σαν ν’ 
ασκούνταν στη δημιουργία ενός κόσμου, πλά θοντας 
πρώτα το είδωλό του. «Αυτό είναι αδιανόητο» θα 
προλάβει να πει ο ονειρευτής, πριν του επιτρέψουν 
ν’ αποχωρήσει. Του δείχνουν μια πόρτα, στο βάθος. 
Την ανοίγει. Βρίσκει κάτι σκαλοπάτια. Αρχίζει να 
τ’ ανεβαίνει. Λίγο πριν αφήσει το τρίτο σκαλί για 
το τέταρτο, γυρίζει να ξαναδεί. Τώρα βλέπει και 
τον εαυτό του στον καθρέφτη, τέλεια αντεστραμ-
μένο, σχεδόν έτοιμο ν’ αφήσει το τρίτο σκαλί για 
το τέταρτο. Κανείς δεν προλαβαίνει να του εξηγή-
σει το παραμικρό, γιατί ξυπνάει. Ύστερα δεν θυμά-
ται αν ήταν στ’ όνειρό του ή σ’ εκείνο το θαμπό 
μεταίχμιο του ύπνου που άκουσε τη φωνή να λέει: 
«Ακίνητοι!», ίδια η φωνή του Βελάσκεθ.


