Ροκ Ραψωδία

Στους
Ζηλωηές*
της Θεσσαλονίκης

*Μέιε κεξίδνο απνβιεπνύζεο εηο Κνηvσvηθάο κεηαξξπζκίζεηο ζρεκαηηζζείζεο ηνλ ΙΓ' αηώvα εv Θεζ/vίθε ήο
θαη εγέvεην ε κεξίο αύηε θύξηα ην 1341 επηβάινπζα θνηvσvηθή ηζόηεηα.Η εμνπζία απηήο δηεηεξήζεη κέρξη
ην 1349. (επίηνκν Δγθπθινπεδηθ6 ιεμηθ6 Διεπζεξνπδάθε ζει. 1260)
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"Donne che avete
intelleto d' amore"

Γάληεο
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Ο Οδπζζέαο αξάδεη ζην λεζί ηεο Κίξθεο. Οη ηξεηο γπλαηθείεο κνξθέο πνπ θάζνληαη
ζηελ αθξνγηαιηά είλαη ε πξνζσπνπνίεζε ησλ αθηώλ.
(Σνηρνγξαθίεο ηνπ 1νπ αηώλα π.ρ.. από ην ζπίηη ζην ιόθν Esquilino ζηε Ρώκε)
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Βξάδπ ζην λεζί Αίαηα. Παλζέιελνο. Αθνύγεηαη κόλν ν Φινίζβνο.
Αγθαιηαζκέλνο

κε

έλα

αθξόπξσξν

έλαο

λαπαγόο

πιεζηάδεη

ην

αθξνζαιάζζη. Αλαζεθώλεηαη κε πνιύ θόπν ζην γηαιό. Γηαθξίλεη κέζα ζην
λεζί κηα ππξά, πνπ θσηίδεη ηελ Πξνκεησπίδα ελόο Αλαθηόξνπ.
Σξηθιίδνληαο από ηελ θνύξαζε ηελ πιεζηάδεη. Βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα
ηέξεηα ληπκέλε ζηα καύξα. Οη αληαύγεηεο ηεο ππξάο δίδνπλ δηάθνξνπο
θσηνρξσκαηηζκνύο ζην πξόζσπό ηεο. Αλήζπρε, αλαδεύεη δξόγεο ζ’ έλα
αζεκέλην ακθνξέα πνπ αγθαιηάδεηαη από ηηο θιόγεο. πάλσ ηνπ είλαη
γξακκέλα: "Αλ δελ εκπηζηεπζείο ηνπο Αλζξώπνπο, απηνί πνηέ δελ ζα ζε
εκπηζηεπζνύλ". ηα πόδηα ηεο κηα Βαζηιηθή ηίγξεο. ν λαπαγόο θνληνζηέθεηαη. Ζ ηίγξεο ηνλ θνηηά ζαλ λα αλαγλσξίδεη έλαλ νηθείν. Ζ ηέ ξεηα
αλαζεθώλεη ην βιέκκα ηεο ζηελ ειήλε. Αθνύγεηαη ςηζπξηζηά λα ιέεη:
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Ιέρεια

Μήλε ρισκή
κηζνζβεζκέλε πίζσ από ηα λέθε
ζπληξόθεςέ κε απόςε.
Ναη, κελ αλαπαύεζαη
κεζ' ηελ αδπλακία ζνπ.
Ναη, εγώ από ην λεζί κνπ
ζε μππλώ από ηνλ ιήζαξγν
γηα λα κ’ αθνύζεηο.
Ναη, εγώ ε αδειθή ζνπ
δελ ζνπ επηηξέπσ ηνλ ύπλν
ηεο εθεζύραζεο
θαη ζε θαιώ
κ’ όιε ηελ κεγαινπξέπεηα
ησλ πιεγώλ κνπ
γηα ζπλνκηιία.
Σώξα
ηελ Bαιπoπξγηαλή* ηνύηε λύρηα
λ’ αθνύζεηο
ηελ πξνδνζία
πνπ έκπεμαλ
ζηα ζηήζε καο

*Baιπoύξγα: Αγία ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο πξνζηαηεύνπζα θαηά παξάδνζηv ηνπο αvζξώπνπο από ηελ
καγγαvεία. Έδεζε θαηά rov Η' αηώvα. Η ενξηή ηεο 1 Μαΐνπ ζπvέπηπηε κε ηελ ενξηή ηνπ έαξνο
(Βαιπνπξγηavή vύμ) θαζ'εv σο επηζηεύην επηηέινπv όξγηα ζπvεξρόκεvνη επί ηνπ όξνπο Βξνθθέv ή Βιόθζβεv.
(επίηνκν Δγθπθινπαηδηθό ιεμηθό Διεπζεξνπδάθε)-θόπηκνο αλαρξνληζκόο-

5

ηα γελλεκέλα
κεζ' από ηα
ζπιάρλα καο
παηδία καο.
Δκέ ηελ ηίθηνπζα
θαη ηελ δίδνπζα

πλνή κεζ' από ηα ζηήζε
κνπ. Δκέ ησλ Ακαδόλσλ
ηελ πζηάηε Βαζίιηζζα
ζέιεζαλ ηαπείλσζε...

Δκέ. ..
Παζηαζκέλνη νη
Καλίβαινη
απ' ηελ κεξόλπρηε
κάρε νξκνύζαλ, παιιαθίδεο
ζηηο νκνθνηκώκελέο κνπ γηα
λα 'βξνπλ...
Κείλε ηελ ηξνκεξή
ρεηκσληάηηθε λύρηα...
η' απόθξεκλα παξάιηα
ηνπ Πόληνπ...
Καη κε ηνλ Δσζθόξν
κόλε απέκεηλα.

Νηπκέλε κε ηα ππνιείκκαηα
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ηεο παλνπιίαο κνπ
πνπ δελ μερώξηδαλ

απ' ηηο ιαβσκαηηέο
κνπ. Σα αίκαηα ησλ ηειεπηαίσλ
ζπληξνθηζζώλ κνπ...
Καη ησλ ερζξώλ κνπ
ηα αίκαηα...

Καη ζαλ όια ηα βξάρηα
γέκηζαλ κάηηα ιύθσλ θαη
ζηηιέηα αλδξηθά δεηώληαο
όρη ην ζώκα κνπ κα ηελ
πλνή κνπ εγώ ηνπο
έθηπζα
νξκώληαο κε ηε θνξάδα
κνπ ζηα θύκαηα
ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο
πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή πάζρηδαλ
λα θσηίζνπλ νη Κεξαπλνί ηνπ
Γηα
....................
Δκέ πνπ ν
Πνζεηδώλαο
αγθάιηαζε απσζώληαο ηα
θύκαηα πνπ κέζα ηνπο
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όξκεζα λα
ραζώ. Δκέ πνπ ν Χθεαλόο
νλόκαζε πξνγνλή ηνπ θαη
κε έζηεςε Βαζίιηζζα ζην
λεζί ηεο Αλαηνιήο. Με
κόλε κνπ ππόζρεζε
λα νλνκάδνκαη γηα ιίγνπο
αηώλεο Κίξθε.
Δκέ πνπ ν Ήιηνο δηάιεμε θόξε
ηνπ ζπλεξεπλεηή. Δκέ νη
πξνδόηεο ηνπ ζηεζηνύ κνπ ην
γάια
παζηάδνπλ λα θιέςνπλ.
Σε κήηξα κνπ παζρίδνπλ
λα κνιέςνπλ. Σνπο
κεξνύο κνπ πνπ ηνπο
θαλάθεπαλ
ιπζζάλε λα δαγθάζνπλ.
Δκέ πνπ ελληά κήλεο
ηνπο ζξέθσ.
Κη άιινπο ηόζνπο

ηνπο Βπδαίλσ.
Δκέ.
Έη εζείο πξνδόηεο...
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Μήλε κ’ αθνύο; Σνπο
εμσκόηεο κελώ. Δη
εζείο ζιηβεξέο

ζθηέο
αλζξσπόκνξθεο πνπ ε
Μάλα κνπ Φύζε ζαο δίθαζε
λα επλνπρίδεηε
ζεηο νη ίδηνη ηνλ
αλδξηζκό ζαο
......................
’ έλα αηζάιηλν
θαζξέπηε

κεηακνξθώλνκαη…
Άπεηξα ηξνκεξόηεξν από ην
πξόζσπν ηεο Μέδνπζαο. Γηα λα
βιέπεηε
ηε δηθηά ζαο θαηάληηα.
Καη ζαλ νξκάηε γηα λα ηνλ ζπάζεηε
λα ζξπκκαηίδνληαη ηα ρέξηα ζαο...
Καη θνπινί εζείο
γνλππεηείο λα ηθεηεύεηε
ησλ δηθώλ κνπ ρεξηώλ
ηελ επζπιαρλία.
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Νασαγός

Γιπθεία κνπ Ηζάθε...

Ιέρεια

Πνηνο Βέβεινο
θξπθαθνύεη
ηνπο κύρηνπο ςίζπξνπο κνπ;
Πνηνο άλνκνο
ηνικά λα θαηαζθνπεύεη
απηό πνπ δε δύλαηαη
λ’ αληηθξίζεη;

Νασαγός

Αλ ζεο λ’ αληηθξίζεηο
Βέβειν θη άλνκν
αιινύ ην βιέκκα ζνπ.

Ιέρεια

Βδειπξέ ρακαηιένληα
Σώξα ζα κεηαληώζεηο
γηα όιεο ζνπ ηηο αδπλακίεο

Νασαγός

Ή ζα γειάζσ ύζηεξα από πνιύ θαηξό.
Γηα ηελ παξαμελεκέλε ζνπ όςε
πνπ ζα ςάρλεη,
γηα θάηη πνπ δελ ππάξρεη
εληόο κνπ.
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Κη όζν ζα ςάρλεη
ηόζν ζα ράλεηαη ζην θσο ηεο θαξδηάο κνπ.
Κίρκη

Σνλ Οδπζζέα
ζσξεί ε καηηά κνπ;

Οδσζζέας

Θέιεηο αθόκα λ’ ακθηβάιιεηο;

Κίρκη

Πιεζίαζε γξήγνξα
ηελ Δζηία
πνπ ηνύηε ηελ ζηηγκή
είλαη δηθή καο.
Έια θνληά κνπ μέθξελε Οδεγεηή.
Γηαηί θαζώο βιέπσ
κε ηα ζετθά κνπ κάηηα.
Μα ηελ αιήζεηα
ηνύηε ηε ζηηγκή.
Γελ είλαη λα θαπράζαη
γηα ηε δύλακε ζνπ...
Σα αίκαηα ηεο ςπρήο ζνπ
ζπλαγσλίδνληαη
πνηα ζα πεηαρηνύλ γξεγνξόηεξα.
απ' ηηο πιεγέο ζνπ.

Ο Οδπζζέαο θαηαξξέεη.
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Κίρκη

Σα ζετθά κνπ βόηαλα
αλήκπνξα πηα λα ζε γηάλνπλ.
Σνύην κπνξνύλ κόλν
ηα Xείιε κνπ.
αλ θνηλσλνύλ κε ηελ θαξδηά κνπ.

Η Κίξθε ζθύβεη, γνλππεηεi, ελαπνζέηεη ηξπθεξά ην θεθάιη ηνπ ζηελ αγθάιε
ηεο. Σξπθεξά ηνλ αζπάδεηαη ζην κέησπν θαη ύζηεξα παξαηεηακέλα ζηα ρείιε.
ηακαηά λα ηνλ θηιά κόλν όηαλ αθππλίδεηαη.

Οδσζζέας

Πνηνο δξόζηζε
κε λέθηαξ ηα Υείιε κνπ...
Πνηα είζαη εζύ
πνπ δύλαζαη ηη αλέιπηζηα;
Χ νκνξθηά: εθζακβσηηθή
απαζηξάπηνπλ ηα κάηηα ζνπ.
Μέζα ζηηο θόξεο ηνπο
βιέπσ λα παηρληδίδνπλ όινη νη ζεζαπξνί
ηνπ ύκπαληνο.
Μα ηη ξσηώ;
πσο λ’ ακθηβάιισ.
ιε ε πιάζε έξρεηαη
θαη κε θηιά
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κέζα ζηε ζέξκε
ηεο αγθαιηάο ζνπ
κε ησλ θηιηώλ
ζνπ ην Νέθηαξ.
Δπγλσκνλώ ζαο ζενί.
Πνπ ε κέρξη εδώ

Οδύζζεηά κνπ κέζα από
ην θαζαξηήξην ηνπ
Αγώλα
κ’ νδεγεί ζην αγθάιηαζκα
ηνπ κηζνύ κνπ ρακέλνπ
κέρξη ηώξα θνξκηνύ. Ηδνύ
γηαηί Kovηαξoθόξα

Πξνζηάηηδα κνπ
εκείο νη κειινύκελνη
Θενί ηνικήζακε λα
βαδίζνπκε απ' όια ηα δα
πνπ Βπδαίλνπλ ηνλ πξώην
ηνπο ρξόλν όξζηνη κ’ νξζή ηελ
θεθαιή.
Γηαηί κόλν εκείο θηάζακε λ'
αγθαιηαζηνύκε κε ην ηαίξη καο
"Φπρή ηε θαη ζώκαηη"
θαη ζαλ ζάξθα κηα
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κε ηέζζαξα πόδηα
θαη ηέζζαξα κάηηα
λα πνξεπόκαζηε

ζηηο αηξαπνύο ηεο Παληνγλσζίαο.

Ο Οδπζζέαο γέξλεη ζην ζηήζνο ηεο. Απηή ζε ιίγν ηνλ πηάλεη από ην ρέξη θαη
ηνλ νδεγεί ζηνλ Βσκό - θιίλε, πνπ είλαη ζηα πξόζπξα ηνπ αλαθηόξνπ.

Κίρκη

Έια κνλάθξηβε
ζηελ θιίλε καο.
Να ζκίμεη ε ραξά καο.
Να ιηώζεη ν πόλνο ησλ πιεγώλ
ησλ δσξηζκέλσλ
από ηελ μέθξελε πνξεία ζνπ.
Κη επιαβηθά λα θαηαρηήζνπκε
ν έλαο η' αιινπλνύ
ηελ πιήξε εκπηζηνζύλε.
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Χορός

Άμηνο, Άμηνο.
Ο άλζξσπνο
Άμηνο λα αλέβεη
ζηελ Βαζηιεία ησλ Οπξαλώλ.
Άμηνο λα θνηλσλήζεη ηνλ Έξσηα.
Άμηνο λα γλσξίζεη ηε ύκπαληε θέςε.
Άμηνο λα ληώζεη ηε ύκπαληε Γύλακε.
Άμηνο λα ζηνιηζηεί ηε ύκπαληε Οκνξθηά.
Άμηνο λα δνλεζεί απ' ηε γιπθύηαηε κνπζηθή
ηεο αλαδεκηνπξγίαο ηνπ Πλεύκαηνο.
Δληόο ηνπ.
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Η Κίξθε επί ηεο θιίλεο ηνλ θνηκίδεη ζηελ αγθαιηά ηεο. Αθππληδόκελνο ν
Οδπζζέαο αθνύεη λα ηνπ ιέεη ςηζπξηζηά.
Κίρκη

Άξγεζεο ηόζν πνιύ
θνπξάζηεθα ηόζν πνιύ.

Ακέζσο κεηά ε Κίξθε πέθηεη εηο ύπλν Βαζύ.

Οδσζζέας

Σνύην ινηπόλ είλαη ην ζώκα κνπ
ην ρσξηζκέλν απ' ην δηθό κνπ;
Σνύην ην πξσηόγλσξν γηα ηα κάηηα κνπ
κα ηόζν νηθείν γηα ηελ θαξδηά κνπ πνπ πηόηεξν
ζαξξώ
απ' ην δηθό κνπ γλσξίδσ;
Πνηα γαιήλε πξσηόγεπζηε
εκεξεύεη ην πλεύκα κνπ;
Πόζν νηθείνο κνπ θαίλεηαη ν δξόκνο καο
ηώξα
πνπ νη πξνθιεηηθέο ηνπ δπζθνιίεο
όκνηα κε βνπλό ηξηζεύγελν θαηαληηθξύο ζε
ιηζαξάθη
θαζξεπηίδεηαη.
ην θάηνπηξν ηνπ ινγηθνύ κνπ.
Μπξνζηά ζηε κέρξη ηα δσ πνξεία κνπ!
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Χ ζετθά κνξθή γαιελεκέλε
έθζακβνο κπξνζηά ζνπ
επιαβηθά πξνρσξώ λα
θνηλσλήζσ ηελ νπζία ζνπ.
Πνπ αλαπόζπαζηε απηή
ζηαγόλα
από ην ύκπαλην
Πνηακό βξέρεη ηα ρείιε κνπ.
ζθνξπίδνληαο δύλακε ζην ηειεπηαίν
κνπ κόξην.
Η Κίξθε αθππλίδεηαη θαη κε αξγέο θηλήζεηο θαηέξρεηαη ηηο βαζκίδεο ηεο
θιίλεο-βσκνύ.

Κίρκη

Γελ είζαη εξσηεπκέλνο
κε ην ζώκα κνπ.
Μα κε ηελ παζηαζκέλε κνπ θαξδηά
πνπ όκνηα κε ηε δηθή ζνπ
ιαρηαξά ηελ αιήζεηα. ..
Έια ινηπόλ ζηκά κνπ
λα ζνπ ηζηνξήζσ
ηα πόζα δηδάρζεθα
αληάκα ζηε κνλαμηά κνπ...
π ν ζπόξνο ηεο κήηξαο κνπ
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ζπ ν κνλαρνγηόο
κνπ. Γηαηί ηα κάηηα ζνπ
καξηπξνύλ.
Σελ θάζε ζηηγκή,

ηελ όπνηα ζηηγκή.
Σελ αηαιάληεπηε ζέιεζε
ζνπ. Ν' αξκελίζεηο επζύο
σο ιάβεηο ην ζήκα ηεο
αλαρώξεζεο.

πάκε ινηπόλ Οδπζζέα
αληάκα ζε λέα ηαμίδηα
......................
Πλεύκα ηνπ θιεγόκελνπ Ήιηνπ
νδήγεζε καο εθεί πνπ δε
θζάλνπλ νη αθηίλεο ζνπ.
Σνλ θξαηάεη από ην ρέξη θαη ηνλ νδεγεί ζε κηα γπάιηλε ζθαίξα.

Χορός

Μ' άπεηξν ζεβαζκό
ραηξεηνύκε.
Σ' αδέιθηα καο
ηηο ζηηγκέο.
Σηο πην όκνξθεο ζηηγκέο καο
πνπ νη κνξθέο νη αμηνδώεζηεο νη δπλάκελεο
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λα ζεθώζνπλ ηελ επζύλε ηεο
ύκπαληεο θέςεο
Μνλνκαρώληαο κε ηνπο Μηλώηαπξνπο...
Σνικνύλ λα πνξεπηνύλ ζηνπο
ζθνηεηλνύο αηέξκνλεο
ιαβπξίλζνπο καο...
Έρνληαο νδεγό
ην κίην ηεο Γελλαηόηεηαο.
Πεξηθξνλνύλ ην πόηε
ζα ηειεπηήζεη ε κνξθή ηνπο.
Αηαιάληεπηα βαζηνύλ
ζηελ θαξδηά ηνπο
ηελ απόθαζε
Να παξαδώζνπλ ηε ζθπηάιε
ηεο επζύλεο.
ξζηνη κ' νξζή ηελ θεθαιή.
ηεθαλσκέλνη από ηνλ πην άμην θξηηή
ηελ Απηνγλσζία
όηη δελ πξόδσζαλ
ηνλ εαπηό ηνπο.
Κίρκη

Δδώ ζ' απηήλ ηελ γπάιηλε ζθαίξα
πιεζίαζε λα ζνπ δείμσ.
Απηά πνπ ζα δώξα
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αλαπάληεηα άπεηξα
πνιύηηκα
θαη αθεηδώιεπηα
δνζκέλα. Μαο ηζηνξεί
ε θαξδηά καο
ε νκηινύζα
κεζ' από ηα άδπηα
ηεο νπζίαο καο.

Δδώ ζαλ απόδεημε ηεο
αιήζεηαο πνπ ζνπ κηιώ λα
νινδώληαλε
ε νπηαζία ηεο θεθαιήο ηεο
Μέδνπζαο.
Ζ θνβεξή ηεο θεθαιή
λα νινδώληαλε δείρλεη
Σηο δηδαρέο πνπ ν
Μύζνο
θξύβεη.
Ζ κνξθή ε απνηξόπαηα ε
κέιινπζα λ’ αλαλεσζεί
θαη αδεκνλνύζα λα
ζπληξηβεί Πξέπεη λα ηειεπηήζεη γηα λα
πεηάμνπλ ιεπηεξσκέλα
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ν πήγαζνο θαη ην Υξπζό παζί *
Καη κόλν απηόο πνπ αγθαιηάδεη
Σνλ Άδε από ην κέγα ηνπ πάζνο

γηα ηελ δσή. Σελ
θπλεή ηνπ θνξώληαο Ν’
αλαζηήζεη ην αύξην.
Μπνξεί. .
Γηαηί γεκάηνο βαζύηαηε
πεξεθάληα. Κνηηά ηελ αιήζεηα
κε άπεηξε ζεκλόηεηα.
Καη κόλν απηόο πνπ δελ
νιηγσξεί κα ηνικά λα δηαιέμεη
από ηηο Φνξθίδεο ηε κηα πνπ ηνλ
πεξηκέλεη.
Μπνξεί...
Καη κόλν απηόο πνπ ηνικά
ηελ ζηηγκή
πνπ ηνπ θαλεξώλεηαη ε
δπλαηόηεηα. Μπνξεί. .
Γηαηί κέζα από ην θάηνπηξν ηεο
άκπλαο ηεο νθίαο.
Γελ εθδηθείηαη κα ιεπηεξώλεη.
Κξαηώληαο ζεξκή ηελ Καξδηά ηνπ
Χξπζάσξ: πηόο ηνπ Πνζεηδώλα θαη ηεο Μέδνπζαο ζύκθσλα κε ηε
κπζνινγία. άνξ=μηθνο - ρξπζ-άνξ = ρξπζό μίθνο
Λεμηθό ηεο αξραίαο Διιεληθήο γιώζζεο -Ισάλλνπ ηακαηάθνπ. Ννκίδσ όηη ν αξρέγνλνο κύζνο πξέπεη
λα κηινύζε γηα δύν δώξα πνπ αλαδύνληαλ από ηε Μέδνπζα: έλα άζπξν άινγν θαη έλα ρξπζό ζπαζί.
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όηαλ θαιά καζθαξεκέλνη νη θίλδπλνη
απεηινύλ κε κύξηνπο δόιηνπο

ηξόπνπο Απηήλ
λα καξκαξώζνπλ. Καη
κόλν απηόο
αμηώλεηαη
ζηελ αηγίδα ηνπ

ηελ θεθαιήο ηεο
Μέδνπζαο λα θέξεη
Πνπ εθεί ζαλ άκπλα
όκνηα νκνξθηά
κ’ έλα ηεξάζηην ξνπκπίλη
απνθηά.

Να πσο θπιαγκέλνο ν Μύζνο
ηελ αξγπξή ηελ Kiβηζη
πνξεύεηαη ηνπο
αηώλεο. Έλαο νδεγόο
πνπ νξακαηίζηεθαλ νη
ζύληξνθνη καο.
Οη θνηλσλνύληεο κε ηελ πκπαληηθή
Αιήζεηα
Καη δπλάκελνη λα
ηελ θπιάμνπλ

Μέζα ζε κύζνπο γξηθώδεηο
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σξαίνπο καγηθνύο.
Πάκε ινηπόλ αληάκα
Να ιεπηεξώζνπκε
Σα ηόζα πνπ
Μ’ άπεηξνπο θόπνπο
θαη ζπζίεο
θαη θηλδύλνπο
ζηόξηζαλ νη ζύληξνθνη καο
ηηο κέξεο πνπ πέξαζαλ.
Σαπηίδνληαο ηα ιόγηα ηνπο
κε ηε ζεκεξηλή ηνπ πλεύκαηνο καο
Γύλακε
..............................
Πλεύκα ηνπ θιεγόκελν Ήιηνπ
νδήγεζε καο θεη
πνπ δελ θζάλνπλ νη αθηίλεο ζνπ.
Οδσζζέας

…π ήζνπλ πνπ θύιαηηεο
Σα πνζνύκελα από ηνλ εληόο κνπ
πνιεκηζηή όπια....
ηεθάλσζε κε....

Κίρκη

Δδώ ζην ζεκείν ηνύην
ηεο αηξαπνύ ζνπ.
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Δίλαη πνπ δελ ρσξεί
δηόινπ αλππνκνλή.
Ναη ζηα κύρηα ηεο ςπρήο κνπ
θπιάηησ ηα όπια
πνπ κνπ δεηάο.
Καη δελ ζα ζνπ ηα εκπηζηεπηώ
νύηε κηα ζηηγκή πξηλ
δηαθξίλσ κέζα ζην βιέκκα ζνπ
Σε ιύηξσζε
από θάζε επηζπκία
εθδίθεζεο.
Πξηλ δηαθξίλσ ζηελ θαξδηά ζνπ.
Σελ ίαζε ησλ πιεγώλ
ησλ δσξηζκέλσλ
ζηα πεδία ησλ καρώλ ζνπ.
…Αλ ληώζεηο πσο ήιζε ε ώξα.
ε θαιώ γηα ηελ ύζηαηε
δνθηκαζία
πξηλ ζνπ ηα εκπηζηεπζώ.
Οδσζζέας

' αθνινπζώ.

Κίρκη

α ζεο λ’ αξλεζείο ηε κνξθή ζνπ.
Αθνύ ηνύηε πηζηεύεηο
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πσο ηέιεςεο ην έξγν
ηεο. Καη ηνικάο λα κεηεσξηζζείο
πάλσ ζε ζθνηεηλή θειίδα γηα λ'
απνρηήζεηο ηε λέα ζνπ όςε
Πξέπεη λα κπεηο κέζα ζη'
αλάθηνξα κνπ θαη λα βαδίζεηο
ζηελ θεληξηθή ζθνηεηλή Αίζνπζα
πνπ ρξόληα θαη ρξόληα.
Οκόξθαηλα ηνλ εαπηό
κνπ γηα λα 'λαη αληάμηνο
ηνύηεο ηεο ζηηγκήο. Δθεί
ζα ζε πεξηκέλσ
κ' όπνηα κνξθή δνθηκαζίαο
κνπ δσξίζεη ν Γίαο.

π αθνύ ην πνζείο
θαιείζαη θνηηώληαο κε
ζηα κάηηα
θαη πιεζηάδνληαο κε λα
κε θηιήζεηο ζηα ρείιε.

Ζ Κίξθε βαδίδνληαο αξγά εηζέξρεηαη ζη' αλάθηνξα ηεο. Καηεπζύλεηαη
πξνο ηελ θεληξηθή αίζνπζα. Δθεί πξνζθπλά ην βσκό πνπ έρεη
αθηεξσκέλν ζηελ Αθξνδίηε.
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Κίρκη

Θεά ηνπ έξσηα.
π πνπ γλσξίδεηο
κε πόζε απζηεξόηεηα
ζε ιαηξεύσ.
Σύιημε κε ηεο αγάπεο κνπ
ηνλ καλδύα
Απηόλ πνπ εζύ όξηζεο
γηα ηαίξη κνπ.
Καη ζηελ δνθηκαζία
ηνπ ππέξηαηνπ Γηα.
Να θσηηζζεί ε ηειεπηαία
πηπρή ηεο ςπρήο ηνπ.
Καη απηόο λα νξάηαη
ηνλ εαπηό ηνπ
πεξήθαλνο
κε ην ρακόγειν ηνπ Νηθεηή.
..................

Χορός

Μ’ άπεηξε επαηζζεζία
Κξαηνύκε ζηα ρέξηα καο.
Σηο κνξθέο ηηο αηαιάληεπηα
πνιεκνύζεο.
Ίλα εγγίζνπλ ηελ νπζία καο.
Καη δελ ππάξρεη γη’ απηέο αηξαπόο
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πνπ λα 'λαη επθνινδηάβαηε.
Σα δώξα καο

όιεο νη δπζθνιίεο πνπ ηηο
ελδπλακώλνπλ.
Καη ην ύςηζην δώξν
καο. Ζ θσηηά πνπ θαίεη
θάζε παιηό
πνπ δελ ηνπο ηαηξηάδεη.
ηε δνθηκαζία ηνύηε

ηνπ εθιεθηνύ
καο πηόηεξν πνλάκε εκείο.
Γηα ηνύην ε
απζηεξόηεηα καο
Απόιπηε.

Ο Οδπζζέαο εηζέξρεηαη θαη απηόο ζηα αλάθηνξα. Αλνίγεη ηελ ζύξα ηεο
θεληξηθήο αίζνπζαο. Μέζα ζην ππθλό ζθνηάδη δηαθξίλεη ηελ ζθηά κηαο
Βαζηιηθήο θόκπξαο πάλσ ζηνλ βσκό.
Σελ πιεζηάδεη...

Οδσζζέας

αλ ηη λα 'ρσ λα θνβεζώ
αθνύ όια ηα ληώζσ
λα ππάξρνπλ εληόο κνπ.
Κακηά ακθηβνιία
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δελ ζθηάδεη ην λνπ
κνπ. Από δσ είλαη ν δξόκνο
κνπ αθνύ ηνύην ην ζεκείν
ηεο Αηξαπνύ κνπ
είλαη ην πην δύζθνιν απ'
όζα κέρξη ηα δσ πέξαζα.
Αξγά-αξγά κ’επηζεκόηεηα θαη αθιόλεηε απηνπεπνίζεζε πιεζηάδεη αθόκα
πεξηζζόηεξν ηελ Κόκπξα. Καη ελώ απηή αλνξζώλεηαη επηζεηηθά, ζθύβεη λα
ηελ θηιήζεη ζην ζηόκα. Με κηα αζηξαπηαία θίλεζε κπήγεη ηα δόληηα ηεο ζηα
ρείιε ηνπ. Κινλίδεηαη θαη παξαπαηά. Αιιά δελ πέθηεη. Ζ θόκπξα Καηεβαίλεη
από ηνλ βσκό θαη γιηζηξά έμσ από ηελ αίζνπζα. Αζηξαπέο θαη βξνληέο
ζπγθινλίδνπλ ηελ αίζνπζα.
...........................................................
Δηζέξρεηαη ε Κίξθε ληπκέλε ζη' άζπξα θαη κε ιεπθά άλζε ζηα εβέληλα καιιηά
ηεο. Αγθαιηάδεη ηνλ έηνηκν λα θαηαξξεύζεη Οδπζζέα. Απηόο αθνπκπά ην
θεθάιη ηνπ ζηνλ ώκν ηεο. ηγά-ζηγά ζπλέξρεηαη. Αθνύγεηαη λα ιέεη ςηζπξηζηά:

Οδσζζέας

Πόζν δηαθνξεηηθά
ερνύλ εληόο κνπ
όια.
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Πόζν πνιύρξσκα ζσξώ
όια όζα
γθξίδα ζσξνύζε
κέρξη ηα εδώ ε θαξδηά κνπ.

Δίλαη ν θόζκνο
όπσο ηνλ ζσξείο

κε ην θσηηζκέλν ζνπ
ηώξα κέησπν.
Σώξα ζα ληώζεηο πσο όια έξρνληαη
ζηελ ώξα ηνπο.
πσο ην λεζί καο
πνπ δελ αλεζπρεί!
ην πόηε ζα 'ξζεη
ε Άλνημε Καη
όινπο ηνπο κήλεο
ηνπ Υεηκώλα
δνπιεύεη ζηα ζπιάρλα ηνπ

ηνπο ζπόξνπο πνπ
κέιινληαη λ’ αλζίζνπλ.
Καη ζα γλσξίζεηο πσο είλαη
αλώθειν πηα γηα ζε λα
θνληαξνκαρείο
κε ηνπο Κύθισπεο
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ηπθιώλνληάο ηνπο.
Αθνύ απηνύο κπνξείο
ηώξα πηα
λα ηνπο δεύεηο ζην άξκα ζνπ
θη απηνί ραξνύκελνη
λα ζνπ αλνίγνπλ
ηνλ δξόκν.
Οδσζζέας

Γηα λέα ηαμίδηα
ρηππά ε θαξδηά κνπ.
κσο δελ ζέιεη λα μερσξίζεη
απ' ηε δηθή ζνπ.
Πηόηεξν απ' ηνλ αηζέξα π' αλαπλέεη
εζέλα ζαξξώ πσο έρεη αλάγθε.

Κίρκη

Έια ινηπόλ καδί κνπ
γηα λα ζνπ κάζσ
πηόηεξν όκνξθα λα ηαμηδεύεηο
θαη πην άθνβα λα κηιάο.
ηνύηε ε βξαδηά θαηάιιειε.
Ζ ζάιαζζα πνπ ζπ αγξίεπεο
γηα λα κάζεηο
ζε δέρεηαη
αθνύ ζε δηάιεμε.
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Καη ηώξα γαιήληα ζε θαξηεξεί
λα ηε δερζείο κ’ όκνηα γαιήλε.
Απηή ζα δερζεί ηα βήκαηα
ζνπ. ια όζα ζνπ ζηόξηζε
κελ ηα μερλάο.
ια όζα ζα ζνπ ζηνξίζεη
Μ’ άπεηξε εκπηζηνζύλε λα ηα δερζείο.
Ο έξσηαο ηεο γηα καο απόιπηνο
θαη δελ ρσξεί θακία ππνςία.

Οδσζζέας

’ αθνινπζώ.

Κίρκη

Έια ινηπόλ ζηκά κνπ
λα δσ ηελ θάζε ζνπ πιεγή
από θνληά.
Καη ηα θνκκάηηα ζνπ
πνπ ιείπνπλ
λα ςάμσ γηα λα βξσ
βαζηά ζηνλ Κξόλν.

Οδσζζέας

πσο ηελ άλνημε
ηα ινπινύδηα αλνίγνπλ
ζηηο κέιηζζεο.
Κη απηέο κεζώληαο
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από λέθηαξ
ηεο γύξεο ηνπο

ηελ επσδηά ζε
άιια άλζε πάλε.
Λπηξώλνληαο ηα απ’ ηε
ιαρηάξα Ν’ αγθαιηαζηνύλ θη
απηά γελλώληαο λέα άλζε.
Σν ίδην θαη γσ δηάπιαηα αλνίγσ
ηελ θαξδηά κνπ...
ζεο πιεγέο αηκνξξαγνύλ
γιπθά ζεξάπεπζέ ηεο

...................
Κη όκνηα αθέξαηνο όπσο
ν θύξεο ζνπ πνπ θάζε
απγή αλαηέιιεη
θη αο θαίγνληαλ νινλπρηίο ηελ
Μήλε λα θσηίζεη.
Σν ίδην θαη γσ λα θαίγνκαη
θαη λα θσηίδσ εζέλα.

Κίρκη

ην κνλνπάηη ηνπ Έξσηα
ηώξα αγαπεκέλε κνπ...
θαη ζα βαδίζνπκε
όζεο θεγγαξόθσηεο λύρηεο
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ζειήζνπκε.
Γηα λ' αλαζηεζείο...

Η λύρηα ηώξα θσηiδεηαη από κηα Απγνπζηηάηηθε παλζέιελν. Η Κίξθε νδεγεi
ηνλ Οδπζζέα ζην γηαιό όπνπ θαηαιήγεη ην κνλνπάηη ηνπ Έξσηα .
Πξνβάιινπλ νη ζηινπέηεο ησλ Νεξείδσλ πάλσ ζηα θύκαηα. Οκηριώδεηο
θηγνύξεο ζρεκαηiδνvηαη θνληά ζην κνλνπάηη.

Νηρηίδες

Δδώ απ' ην ζεκείν ην ηεξό απηό
όπνπ αγθαιηάδνληαη αέξαο – γε - λεξό
θη όπνπ κ’ αξρή αιιά θαη ηέινο κνηάδεη.
Αο μεθηλήζνπκε γηα δηδαρή
κπζηήξηα.
Αληάκα κε ηα αδέιθηα καο θαη
εκείο ηειεησλόκαζηε.
Καη πάλσ ζηα ζθνηεηλά λεξά
πνπ δελ θνπξάδνληαη λα θπκαηίδνπλ
ηνικνύλ καο εκπηζηεύνληαη
νη δπν αθξηβνί καο θίινη
θαη πξνρσξνύλ.
Κάησ νξζάλνηρηα
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η' άγξηα ζθνηάδηα ηνπ
Άδε. Δη θίινη, Ήιζε ε ώξα
λα ζαο απνθαιύςνπκε.
ηνύην πνπ κε ιαρηάξα ςάρλαηε.
ηηο ζάιαζζεο γπξίδνληαο ν
έλαο Κη ε άιιε θαξηεξώληαο ην
εηο ηελ Αηαία.
Δίζηε θη νη δπν
εξαζηέο γηα καο ην ίδην
Έλα.
Πξώην ινηπόλ αγαπεκέλνη
θίινη όπνπ ν Χθεαλόο ζα καο
δείμεη ηδνύ εδώ.
Δηο ηαο αξράο ηνπ δξόκνπ
ζαο. Να δεμηά ν θόβνο.
Μ’ άπεηξεο θεθαιέο
θαη λύρηα πξνβάιιεη.
Πξνζνρή θίινη καο.
Ναη πξνζνρή.

Εεξβά ε Διπίδα έρεη ζθεπάζεη κ'
αλνημηάηηθνπο ηάπεηεο
ηα καύξα θύκαηα.
Καη θάλεη απηά πξάζηλνπο θαη πνιύρξσκνπο

34

ηεο άλνημεο θπκαηηζκνύο
ριόεο θαη ινπινπδηώλ

πνπ θσηίδνληαη από έλα ήκεξν δείιη.
Σν ίδην θη νη δπν απηέο απηαπάηεο από ην
δξόκν Π’ αγγίδεη ηα άιγε ηεο Μήλεο κα θαη ην
θσο ηνπ Ήιηνπ κπνξνύλ λα καο βγάινπλ

..................
Ζ αλππνκνλή ζθνηεηληάδεη
ηνπο δξόκνπο καο.
Ο Έξσηαο
ηνπο θσηίδεη...

Καη δελ ιεζκνλάκε
πνηέ πσο ε Δπδαηκνλία
είλαη παηδί
ηεο
Γεκηνπξγίαο θαη όρη
ηεο Σύρεο...
.................
Δίλαη ζνθία ην λα γλσξίδεηο
ηνπο Αλζξώπνπο
θαη θώηηζε ην λα γλσξίζεηο ηνλ εαπηό ζνπ.
Ο Φσηηζκέλνο ζπληνλίδεηαη
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κε ηηο αλάγθεο ηνπ Κόζκνπ
γη’ απηό πνηέ δελ πξνβάιιεη
ζαλ κεγάινο ζηε δσή ηνπ.

Οδσζζέας

Πξνρσξώ θξαηώληαο ην ρέξη ζνπ
θαη δε ζα ηα’ αθήζσ
αλ δελ δσ ην ρακόγειν
ηνπ ληθεηή
πνπ ραίξεη
γηα κηα αθόκα Αλζξώπηλε
Αλάζηαζε. ..
Δζύ θαη γσ
είκαζηε πηα
Έλα..

Κίρκη

Γελ αγθαιηάδσ
πηα ην γην κνπ
κα αθνπκπά ζην ζηήζνο κνπ
ν εξαζηήο κνπ.
Καη ζα ηνλ βπδάμσ
κε ην αίκα ηεο θαξδηάο κνπ.
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Χορός

Υαίξε Γπλαίθα ηεο Γεο.
Υαίξε γηε ηεο Γπλαίθαο
κε ην θσηνζηέθαλν ηνπ έξσηα.
Σν ύκπαλ νιάθεξν
δνλείηαη.
Από ηε κεηνπζίσζε
Πνπ ζεηο δεκηνπξγείηε.

Ξαθληθά κεζ' από ηα ύδαηα αλαδύεηαη ν Δξκήο. ηα ρέξηα ηνπ θξαηά ην
Κεξύθεην. Σα δπν ηνπ θίδηα είλαη δσληαλά, θηλνύληαη, κνηάδνπλ λα παίδνπv.
Αθνύγεηαη λα ιέεη ςηζπξηζηά:

Ερμής

Γελ κπνξώ ηίπνηε λα βξσ.
Μ’ απηνύο πνπ όια
λνκίδνπλ πσο μέξνπλ
..................
ηώξα εδώ ζην δξόκν ηνπο
Αλαδύσ ην βξαρνλήζη
κε ην απύζκελν ζπήιαην
πνπ νδεγεί ζηα άδπηα
ηεο απηνγλσζίαο
..................
Γηα λα ληώζεηο
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Σελ Οκνξθηά ηεο δσήο.
Αγλόεζε ηνλ ζάλαην.

Ζ Κίξθε θαη ν Οδπζζέαο βαδίδνvηαο πάληα πάλσ ζηα θύκαηα εηζέξρνληαη
ζην ζπήιαην. ην εζσηεξηθό ηνπ ζπειαίνπ ηνπο αλακέλεη ν Πξνκεζέαο.

Προμηθέας

Καιώο ήιζαηε
ζύληξνθνη.
Γηθόο ζαο ν πήγαζνο.
Γηθόο ζαο ην Υξπζάνξ.
Γηθή ζαο ε Kίβηζη
Μ’ απηό πνπ καξκαξώλεη,
Γηθό ζαο ηα ρξπζά ραιηλά,
ε ιύξα ηνπ Απόιισλα, δώξν ζηα άγηα
ηεο Κίξθεο ρέξηα,
Κη απ’ ηνλ Σξηζκέγηζην
ηνλ Ππξζό
κ’ όιε καο ηελ αγάπε.
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Η Κίξθε θαη ν Οδπζζέαο εθηππεύνπλ ηνλ πήγαζν. Ο Οδπζζέαο κε ην αξηζηεξό ηνπ
ρέξη θξαηά ηα ρξπζά ραιηλά θαη κε ην δεμί ην Χξπζάνξ. Η Κίξθε ρακνγειώληαο κε
ην αξηζηεξό ηεο ρέξη θέξεη ηνλ καλδύα ηεο κπξνζηά ζην ζηήζνο ηνπ Οδπζζέα, ελώ
ηαπηόρξνλα θξαηά ηελ ιύξα. Ο καλδύας θέξεη ρξπζνθέληεην ην "Μεδέλ Άγαλ". Με
ην δεμί ηεο ρέξη θξαηά ππεξπςσκέλν ηνλ Ππξζό. Τν γνξγόλεην ην έρεη ηνπνζεηήζεη
ζηελ πιάηε ηεο έηζη πνπ λα είλαη αδύλαην πηζώπιαηα λα ρηππεζνύλ. Η αξγπξά
θίβηζη είλαη ρηαζηί πεξαζκέλε ζηνλ ώκν ηεο. Ο πήγαζνο αλνίγεη ηα θηεξά ηνπ. Τν
ηαμίδη αξρίδεη.

Χορός

Σα ζθνηάδηα ζθίδνληαη
κε ηα δηθά καο ζπαζηά.
’ απηό ην ζεκείν
όιν ην ύκπαλ ιαρηαξά:
ηελ Αλάζηαζε.
Έλα παλέκνξθν παηρλίδη
θάλνπκε ηελ απόρηεζε
ηεο λέαο καο όςεο.

Ο Οδπζζέαο κε ην Χξπζάνξ αλνίγεη δξόκν πνπ θσηiδεηαη από ηνλ ππξζό
ρηππώληαο κνξθέο πνπ πξνβάιινπλ κε γξήγνξνπο ξπζκνύο κεζ' από ηα
ζθνηάδηα..
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………………………………………………………………………………..
Έμαθλα βξίζθνληαη κπξνζηά ζ’ έλαλ Ναό. Πάλσ ζηελ πύιε ηνπ ππάξρεη ην
'Γλώζη ζ’ απηόλ". Έρνπλ θηάζεη ζην θέληξν ηεο Γεο. Σνλ θπιάεη ε Λεξλαία
Όδξα. αλ έλα ηεξάζηην δέλδξν κε κπξηάδεο θεθαιέο είλαη ξηδσκέλε ζηελ
είζνδν. Ο Οδπζζέαο ρηππώληαο κ’ όιε ηνπ ηελ Γύλακε βιέπεη ην ζετθό ηνπ
ζπαζί αλήκπνξν. Βγάδεη κηα ηξνκεξή πνιεκηθή επηζεηηθή ηαρή. Υηππά ηα
ραιηλά γηα επίζεζε.

Οδσζζέας

Φνβεξό όξακα
πνπ ζε ζπαζίδσ.
Σνικάο
θη αληηζηέθεζαη
ζην ρξπζό ζπαζί
ησλ Οιύκπησλ.

Κίρκη

Απηόο πνπ ληώζεη ηη πνζεί
δελ θνβάηαη λα ππνρσξεί
..................
Άθνπ ηελ κεισδία
ηεο ιύξαο καο.
Αγαπεκέλε κνπ.
Δδώ δελ θηλδπλεύνπκε
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από θαλέλαλ πηα.
Έμσ απ' ηα δηθά καο ηα πάζε.
Η Κίξθε ζβήλεη ηνλ ππξζό θαη ηνλ βάδεη ζηελ Kiβηζη . Αξρίδεη λα παίδεη ηε
Λύξα. Η Λύξα ερνύζα αθηηλνβνιεί. Η Λεξλαία Ύδξα αθνύγνληαο ηε κεισδία
κεηακνξθώλεηαη ζην δέλδξν ηεο Γλώζεο.
Φωνή

Ηδνύ ηε ζηηγκή ηνύηε ηελ Άγηα

(κέζα από

Δγώ ζην δέλδξν ηεο γλώζεο

ην δέλδξν)

κεηακνξθώλνκαη.

Κίξθε θαη Οδπζζέαο αθηππεύνπλ. Δλαπνζέηνπλ ηα όπια-δώξα ζηνλ πήγαζν
πνπ πεηώληαο γπξλά πίζσ. Έρνπλ θξαηήζεη κόλν ηε ιύξα πνπ ζπλερώο
κεισδεί ζηα ρέξηα ηεο Κίξθεο. ην δέλδξν ηεο Γλώζεο, παξνπζηάδεηαη έλα
θίδη πνπ θέξλεη ζηνπο λενθεξκέλνπο ηνλ" απαγνξεπκέλν θαξπό" . πάλσ ηνπ
είλαη Γξακκέλν: "Γελ ππάξρεη ζεόο κεγαιύηεξνο από ηνλ Άλζξσπν αθνύ ν
Άλζξσπνο δεκηνύξγεζε όινπο ηνπο ζενύο"*. Η Κίξθε ηνλ δέρεηαη, ηνλ
δηαβάδεη, θαη κε απηνπεπνίζεζε ηνλ Γεύεηαη ύζηεξα ηνλ πξνηείλεη ζηνλ
Οδπζζέα.
* Δπαγγέιην θαηά Ησάλλε 12.24 “Ίλα
δνμαζζεί ν Τηόο ηνπ αλζξώπνπ.”
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Οδσζζέας

’ αθνινπζώ...

Κίρκη

Σε κεισδία ηεο θαξδηάο κνπ
κε ηε ζεηα Λύξα
Λεπηεξώλσ.
Καη ζε
πόξηα ηεο Απηνγλσζίαο
ζπληξνθεύσ κε ηνπο ήρνπο κνπ.

Τκλσδώληαο κε ηε Λύξα πιεζηάδνπλ ηελ πύιε ηνπ
Νανύ. Αθνύγεηαη κηα θσλή.
Φωνή

Πνηνο:
Πνηνο;
Πνηνο;

Κίρκη

Δζύ .. .
Δζύ. ..
Δζύ.. .

Η πόιε αλνίγεη αξγά. Δηζέξρνληαη ζην Ναό. ην θέληξν ηνπ βξίζθεηαη έλαο
ρξπζόο ζξόλνο. πάλσ ηνπ θάζεηαη ε Αθξνδίηε. ηε βάζε ηνπ ζξόλνπ γύξσ γύξσ πύξηλα Γξάκκαηα πνπ θσηίδνπλ άπιεηα ιέλε: Ή νκνξθηά είλαη πάληα
θξπκκέλε πίζσ από έλα ρξπζό πξνζσπείν". Σν θίδη ηνπο αθνινπζεί θαη
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αλεβαίλεη ζηελ αγθαιηά ηεο Αθξνδίηεο. Δθεί κεηακνξθώλεηαη ζηνλ Έξσηα.

Οδσζζέας

Θεά ηεο νκνξθηάο
ην βιέκκα κνπ.
Μ’ άπεηξν ζεβαζκό
θιίλσ.
ζηα θάιιε πνπ ζπ εθπξνζσπείο.

Αθροδίηη

Σα ιόγηα κνπ θξύβνπλε πάληνηε κηα αιήζεηα
θαη νη πξάμεηο κνπ πνηέ δελ είλαη ηπραίεο
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….
Μέζα ζε βαζηά ζθνηάδηα βπζίδνληαη
απηνί πνπ δελ αθνινπζνύλ ηελ νκνξθηά.
ε βαζύηεξα αθόκα ζθνηάδηα βπζίδνληαη
όζνη αθνζηώλνληαη κόλν ζηελ νκνξθηά
..........................
Γεο θη αθνινύζεζε ηε Εσή...

Αζηξαπέο θαη βξνληέο ζπγθινλίδνπλ ην Ναό. Η Κίξθε ράλεηαη. ηγή. Ο
Οδπζζέαο αληηθξίδεη ζηνλ ζξόλν ηώξα πηα ηελ Κίξθε λα ηνλ θνηηά ζηα κάηηα
θξαηώληαο ζηελ αγθαιηά ηεο ηνλ Έξσηα.

Κίρκη

Πιεζίαζε Οδπζζέα...
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π ζέιεζεο
θαη γσ έζηεξμα...
Αθνύ θαη γσ
ζε δηάιεμα...
Μίια ηώξα
κε ηα κάηηα
ηνπ Έξσηα....

Ο Οδπζζέαο πιεζηάδεη θνηηώληαο ζηα κάηηα ηνλ Έξσηα σζάλ ππλσηηζκέλνο .

Οδυσσέας

ηα κάηηα ζνπ βιέπσ
ηε ιαρηάξα λα κε ζπληξίςεηο
γηα λα ιεπηεξσζείο.
Πξνρσξεί
Πξνρσξεί
Πξνρσξεί.
Καη αο κνπ ζπληξίςεηο ηελ θαξδηά.
Μαδί κε ζέλα θαη γσ ζα πνξεπηώ.

Ο Έξσηαο ππεξίπηαηαη ησλ Δξαζηώλ. Η Κίξθε θαηέξρεηαη ηνπ ζξόλνπ θαη
αζπάδεηαη ηνλ Οδπζζέα ζηα κάηηα. Η Κίξθε θαη ν Οδπζζέαο βαδίδνπλ πξνο
ηελ Πόιε. Απηή Γξάθεη πάλσ ηεο "πάλησλ κέηξν Άλζξσπνο". Έλα λέθνο
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ηπιίγεη θαη ηνπο ηξεηο. Σν λέθνο αξγά αξγά ράλεηαη. Ο Έξσηαο έρεη
κεηακνξθσζεί ζηνλ Δσζθόξν.

Εωζθόρος

Καίγνκαη θσηνδνηώληαο ζαο
αηώλεο θαη αηώλεο.
ηώξα ιπηξσκέλνο
απ’ ηνπο δηθνύο ζαο ηνπο Άζινπο
αο αλαπαπζώ ζηελ Αγθάιε ζαο.
Δίλαη καθξύο ν δξόκνο κνπ
γηα ηα λέα κνπ Αδέιθηα.

Ο Δσζθόξνο πιεζηάδεη ηελ Κίξθε θαη ηνλ Οδπζζέα. Απηνί ηνλ αγθαιηάδνπλ
σζάλ παιηλλνζηνύληα κνλαρνγηό Η Πύιε ηνπ Νανύ αξγά-αξγά αλνίγεη.
Μπξνο ηνπο ζθνηάδη. Έλα λέθνο ηπιίγεη θαη ηνπο ηξεηο. Αθνύγεηαη
αιινησκέλε ε θσλή ηνπ Δσζθόξνπ.

Εωζθόρος

Πξνηηκώ ηελ ειεπζεξία ζηελ Κόιαζε.
Από ηελ ππνηαγή ζηνλ Παξάδεηζν
. ... Άξαηε πύιεο ηνπ Άδε
θαη ην παξαπέηαζκα
ηεο κήηξαο καο.
Ηδνύ
εγώ αλνίγσ ζηα δύν.
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Μέζα από ην λέθνο μεπξνβάιιεη κηα Ρνκθαία. Η Ρνκθαία ρσξίδεη ζηα δπν
ηα ζθνηάδηα πνπ απνζύξνληαη. Σν λέθνο δηαιύεηαη.
Η Κίξθε θαη ν Οδπζζέαο πηαζκέλνη από ην ρέξη αληηιακβάλνληαη όηη
βξέζεθαλ ζηνλ γηαιό ηεο Aηαίαο. αθξηβώο ζην ζεκείν από όπνπ μεθηλήζαλε
γηα ηε κύεζε ζην κνλνπάηη ηνπ Έξσηα. Γιπθνραξάδεη πνξθπξά ν Οξίδνληαο,
ζε θάπνηα απόζηαζε θαη ν Δσζθόξνο.
Ξεκεξώλεη...

Μονόλογος

Σα κάηηα ζαο

Εωζθόροσ

ώξηκα λα δνύλε
ην θσο ηνπ Ήιηνπ.
Μ’ άπεηξε αγάπε
ζαο θύιαηηα απ' απηό.
Μ’ άπεηξε αγάπε
ζαο δίδσ ζ' απηό.
Ζ πεξεθάληα ηνπ αδειθνύ καο
Ήιηνπ
είλαη ηώξα θαη δηθή ζαο.
Σώξα γλσξίζαηε
ηελ ππνκνλή ηνπ
λα θσηίδεη ρξόληα αηέιεπηα
ηε ειήλε.
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Καη ηελ ηππνηηθή ηνπ αγάπε
λ’ απνζύξεηαη όηαλ απηή

επηζπκεί λα ηαμηδεύεη κόλε
ζπληξνθηά κε η’ αζηέξηα

ζην ζθεληθό η’
νπξαλνύ… Σώξα γλσξίζαηε
ηελ πξόλνηα
λα κελ πιεζηάδεηε

πηόηεξν από ην
πνπ ρξεηάδεηαη.
Απηό π’αγαπάηε…
Σώξα γλσξίζαηε
ηελ απζηεξόηεηα
λα θαίηε απηό

πνπ επείγεηαη λα
θαεί… Σώξα γλσξίζαηε
ηε δύλακε Να
ζεθώλεηε θνκκάηηα
από ζάιαζζεο θαη
ηξπθεξά λα ηα ελαπνζέηεηε
εθεί πνπ απηά επηζπκνύλ…
Σώξα γλσξίζαηε
ηε ζεκλόηεηα
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λα απαγνξεύεηε θάζε βιέκκα
δνπιηθήο επραξίζηεζεο…
Σώξα γλσξίζαηε

ηνλ ζεκαησξό ησλ
δηαδξνκώλ ηεο αηξαπνύ ζαο...
Σώξα γλσξίζαηε
ηελ νκνξθηά

ηεο αξρήο θαη ηνπ ηέινπο
θάζε εκέξαο.
Μάζαηε λα δσγξαθίδεηε
ηα επηά ρξώκαηα
ηεο ζπκθηιίσζεο
κεηά ηελ θαηαηγίδα
ηε δνθηκαζία

ηνπ καζεηεπόκελνπ κάγνπ
παίξλνληαο ζηα ρέξηα ζαο
ηε δύλακε ηνπ αδειθνύ
καο. Βεβαηώζηε
κε θάζε
ζαο θίλεζε
ηνλ ζπκπαληηθό ζαο
Έξσηα ζηελ Οκνξθηά.
Άμηνη λα πάξεηε ηε ζέζε

ηνπ Άμηα ηηκσξεζέληα Φαέζσλα.
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Άμηνη λα ζαο δερζνύκε
ζαλ αδέιθηα καο.

Κνηλσλήζεηε

ηε Μύεζε ηεο
Οκνξθηάο.
Ο Δσζθόξνο αλνίγεη ηα θηεξά ηνπ θαη αξρίδεη λα πεηά. Καηεπζύλεηαη πξνο
ηνλ αλαηέιινληα Ήιην. Μεηνπζηώλεηαη ζε Φσο-Ήιην..

Κίρκη

Ξαλά ζην λεζί καο.

Οδσζζέας

ην ζεκείν πνπ μεθηλήζακε.
Καη όκσο δελ είλαη πηα ην ίδην ...
…Φσηίδεηαη από ηνλ αδειθό καο
Ήιην.
Ηδνύ ηώξα καο αγθαιηάδεη.
Με δάθξπα λνζηαιγηθά
ηεο δξνζηάο ηεο ραξαπγήο.
Κη αvηάκα αθνύκε
θαη ρνξσδνύκε.
Σσλ Γαιαμηώλ ηνπ ύκπαληνο
ηνπο Υαηξεηηζκνύο.
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Ποσλιά

Υαξνύκελα εκείο επαγγειίδνπκε
ηελ Αλάζηαζε ησλ Αδειθώλ καο.

Λοσλούδια

Δπσδηαζηά εκείο θαη πνιύρξσκα
αγθαιηάδνπκε η’ Αδέιθηα καο.

Αέρηδες

Φηινύκε ηα Xείιε ζαο
πνπ 'λαη δηθά καο ρείιε.

Χορός

Μέζα ζην ζώκα κνπ
Θπκάκαη.
Μέζα ζην λνπ κνπ
νξακαηίδνκαη.
Μέιινλ θαη Παξειζόλ
δνπλ ζην Παξόλ.
ια κνπ ηα ζεκεία
πάιινληαη ζην ηειεπηαίν κνπ
Μόξην.
Δπαγγειίδνπκε ηε Θενγελλήηξηα Οπζία καο.
Κάζε καο λέα κνξθή
αγθαιηάδνπκε κε ηελ ίδηα ζηνξγή.
Καιό θαη θαθό
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ζβήλνπλ εδώ.
Έρνπκε Σεηξεζία ηεο θαξδηάο
καο Σ’ Αγηόκνξθν Φσο.

Ο Ήιηνο ζηακαηά λα πςώλεηαη ζηνλ νξίδνληα. ηελ Αλαηνιή μεπεδνύλ από
ηε ζάιαζζα ηεξάζηηνη πνιύρξσκνη πίδαθεο. Μνηάδνπλ λα ζρεκαηίδνπλ έλα
ζηέκκα γηα ηνλ Ήιην πνπ αξρίδεη λα επηζηξέθεη ζηε ζάιαζζα. Ο Ήιηνο
ράλεηαη πίζσ ηνπο ελώ απηνί κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξσηόγλσξα
ινπινύδηα,

πνπ

δηαξθώο

αιιάδνπλ

ρξώκαηα,

ζρήκαηα,

ζέζεηο

δεκηνπξγώληαο έλα Σεξάζηην κπνπθέην πνπ αθηηλνβνιεί. Παξνπζηάδεηαη
ζηελ αλαηνιή έλα ηξηπιό νπξάλην ηόμν. Πνιύρξσκα θσηεηλά ζύλλεθα
πξνβάιινπλ γύξσ-γύξσ από ηνλ νξίδνληα. αξγά-αξγά αλεβαίλνπλ θαη
ζρεκαηίδνπλ ζηελ Αλαηνιή δπν Σεξάζηηεο αλάγιπθεο θηγνύξεο όκνηεο κε
ηελ Κίξθε θαη ηνλ Οδπζζέα. Οη Αλζξσπόκνξθεο αγθαιηάδνληαη θαη
θηιηνύληαη ζην ζηόκα. Έλαο πξσηόγλσξνο ύκλνο ζπγθινλίδεη ηα πάληα.

Μεγάλο

Αγαπώ, Θαπκάδσ, Νηώζσ.

Χορικό

ια ζην ζώκα κνπ.
Μνπζνπνηώ θάζε κνπ θίλεζε
Αέλαα πξνρσξώ
ζηνπο δξόκνπο κνπ.
Σνπο νξαηνύο
κα πάληα Πξσηόγλσξνπο.
ηγή θαη Μνπζηθή
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Αθνινπζνύλ ηα βήκαηα κνπ.
Με ηρλειάηε ηελ Οκνξθηά

πάληα πνξεύνκαη.
Κη νη κνξθέο
πνπ αθνκνηώλσ
Αλαζρεκαηίδνπλ
ηηο λέεο κνπ
εηθόλεο.

Αζπάδνκαη ην ρζεο Γεκηνπξγώληαο
ην ήκεξα.
Πνπ ζ' αλαζάλεη ηνλ επόκελν
ζαπκαζκό.
Κη όηαλ δελ βξίζθσ Σελ
ηαηξηαζηή γη' απηόλ
Μνπζηθή
Αγαπώ ηελ ηγή κνπ.
Γηαηί! Απηή Κπνθνξεί!
Σηο λέεο κνπ Μεισδίεο.
Σηο κέιινπζεο
λ' αληερήζνπλ
ην Αύξην Πνπ Βξέθνο
απηό
Αλαζηαίλσ
ηελ Αγθαιηά κνπ...
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DΔ ΣΔ FABULA NARRATUR
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