Echo en Narcissus
De praatgrage nimf Echo is hopeloos verliefd op Narcissus, maar ze kan het
hem niet vertellen. Echo kan alleen maar napraten, niet zelf praten. Dat
komt door een vloek van godin Hera.
De ijdele nimfenzoon Narcissus wil van geen liefde weten, alleen van eigen
liefde. Ook niet van de liefde van Echo. Maar dat weet Echo nog niet.

Speel de scene van Echo en Narcissus
Narcissus is met zijn vrienden aan het jagen in het bos. Narcissus is zijn
vrienden kwijtgeraakt. Hij zoekt ze. Echo heeft zich verstopt in de struiken.
Narcissus: Is er iemand hier?
Echo:
Hier! hier hier hier
Narcissus stopt, kijkt zoekend om zich heen, ziet niemand.
Narcissus: Kom dan!
Echo:
Kom dan! Dan dan dan
Narcissus ziet nog steeds niemand. Hij rent zoekend rond. Hij roept nog eens.
Narcissus: Wat loop je weg!
Echo:
Wat loop je weg! Weg weg weg
Narcissus roept terug.
Narcissus: Kom hier dan, dan gaan we samen …
Echo:
Gaan we samen! Samen samen samen
Echo denkt: ‘Wij samen!’ en ze komt hoopvol tevoorschijn uit het bos en rent
met open armen op Narcissus af. Wat houdt ze van hem! Narcissus ziet haar
aankomen en rent weg.
Narcissus: Weg die armen, nee, nog liever wil ik sterven dan dat jij mijn
hart mag winnen!
Echo:
Dat je mijn hart mag winnen… Winnen winnen winnen
‘Dat je mijn hart mag winnen…’ was het laatste antwoord van Echo aan
Narcissus. Ze begrijpt dat het niks gaat worden. Verdrietig sluipt ze weg. Ze
verbergt zich in grotten in het bos. Ze is vol schaamte en vernedering. Ze
blijft van Narcissus houden, steeds meer zelfs. Door de hopeloze liefde eet ze
niet meer, drinkt ze niet meer. Ze kwijnt weg. Wat rest zijn botten en haar
stem. Haar botten worden steen. Haar stem galmt nog altijd na.

