ΦΡΟΣΥΝΗ

Οπερα σε Τρεις Πραξεις
Συνθετης: Γερασιµος Τσαντουλας (ψευδ. F. DiArta-Angeli)

∆ιανοµη Ρολων
Αλη Πασας
Ταχηρ
Φροσυνη
Χρυση
Μουχταρ
Λορδος Βυρων

Βαρυτονος
Βαθυφωνος
Υψιφωνος
Μεσοφωνος
Τενορος
Τενορος

Μεγαλη Μικτη Χορωδια
Ανδρικη Χορωδια
Γυναικια Χορωδια

Οµαδα Φρουρων
Παρεα Αξιωµατικων

Βουβοι Ρολοι
Βελης, ∆ευτεροτοκος Γυιος του Αλη Πασα
Βελης, Υπαρχηγος του Ταχηρ
Ο Υπασπιστης του Λορδου Βυρωνα
Ακολουθειες Μπεηδων, Καπετανιων, Πολεµιστων,
Χανουµ, ∆ερβισιδων, Ιµαµηδων
Οµαδες Ηθοποιων, Χορευτων,
Ταχυδακτυλουργων

Ορχηστρα
3 Flauti (1, Piccolo)
2 Oboi
Corno Inglese
2 Clarinetti in Bb
Basso Clarinetto in Bb
3 Fagotti (3, Contrafagotto)
2 Arpe

Timpani
Campane
Gran Cassa
Cinelli
Tam Tam
Tamburo Militare
Triangolo
Violini I
Violini II
Viole
Violoncelli
Contrabassi

4 Corni in F
3 Trombe in C
3 Tromboni
2 Tube
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Λιµπρεττο
Το λιµπρεττο το εγραψε ο συνθετης µε βαση το επικο
ποιηµα Κυρα Φροσυνη του Βαλαωριτη αλλα µε ορισµενες
αλλαγες στην υποθεση και εξελιξη του δραµατος.
Χρησιµοποιησε επισης τα ποιηµατα Ελια και Μουχρωµα
του Μαβιλη και αποσπασµατα απ το ποιηµα Επτανησα
του Παλαµα.

Πραξη Πρωτη
Η πρωτη πραξη εκτυλισσεται στην µεγαλη αυλη
του καστρου του Αληπασα. Μια οµαδα εργατων τελειωνει τις
προετοιµασιες για το πανηγυρι που ετοιµαζει ο Βεζυρης για
να γιορτασει την προσφατη πολεµικη του νικη και για να
τιµησει την παρουσια του λορδου Βυρωνα. Η αυλαια ανεβαινει
γρηγορα αµεσως µε τις πρωτες νοτες απ την ορχηστρα
Εργατες
Ηχουν τα βουκινα. Πολλων εχθρων την ηττα
γιορταζει ο Αληπασας. ∆ιαταζει, ετοιµαζει
τα Γιαννενα προσταζει την δοξα του να µοιραστουν
Εισερχονται ο Αληπασας και ο εµπιστος του ο Ταχηρ.
Οι εργατες τους αντιλαµβανονται και γονυπετουν αµεσως.
Ο Αλης τους αγνοει και τριγυριζει επι σκηνης επιθεωρωντας
τα εργα

Εργατες
Τρανε πασα, ολα ειναι πανετοιµα

Ο Αλης τους κανει νοηµα µε το χερι να φυγουν.
Οι εργατες αποχωρουν απ τη σκηνη αργα.
Ο Αλης και ο Ταχηρ µενουν µονοι.
Ο Αλης πηγενοερχεται βυθισµενος σε βαθεια σκεψη. Μετα
απο λιγο σταµαταει αποτοµα και απευθυνεται στον Ταχηρ

Αλης
Ταχηρ κραταω ενα φοβερο µυστικο
κ ηρθε η ωρα να στο πω
πριν αρχισουν οι γιορτες
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Ταχηρ
Ο εµπιστος σου ακουει
Αλης
Μια µερα την απαντησα. Με σκλαβωσε η
εµορφια της. Μ εσφαξε µεσα στα κοκκαλα µου
κρυφη ανατριχιλα
Εξηµµενος, ο Αλης πιανει το µπρατσο
του Ταχηρ

Ολογυρα της εστεκαν κορες πολλες.
Επαιζανε και µαζευαν λουλουδια
Πιο καλµαρισµενος αφηνει τον Ταχηρ
και συνεχιζει

Εσκιαχτηκανε τ αλογο κι εκρυφτηκαν
µεσ των δενδρων τον ισκιο. Επερασε πολυς
καιρος και παντα στ ονειρο την εβλεπα.
Ηρθε φωτια και θανατος, µ εκαναν
και λησµονησα τουλαχιστο για λιγο.
Εγυρισα στα Γιαννενα, την βλεπω παλι εµπρος µου
Γυριζει αποτοµα προς τον Ταχηρ, µε τραχεια φωνη

Τον ξερεις τον ∆εσποτη;
Τον ξερω

Ταχηρ

Αλης
Καποιος θα του µαρτυρησε την µυστικη µου αγαπη.
Κι εκεινος την επαντρεψε γιατι επιστεψε,
του εφανη µε τρεις ευχες που διαβασε
πως αυτος αρπαξε απ τα νυχια µου
το πλασµα του θεου του!
Γελαει ακατασχετα και µαζι του και ο Ταχηρ

Ταχηρ
Παπα µεσα στα Γιαννενα αλλος θεος δεν ειναι
παρ ο Βεζυρης ο Αλης
Καλµαρισµενος καπως ο Αλης συνεχιζει,
µε φανερη ζηλεια στην φωνη του

Αλης
Τρια χρονια περασαν κι αυτη
παρατησε τον συζυγο της, τα δυο παιδια της
για την αγαπη και για την χαρη Αλβανου πασα
Ταχηρ
3

Ποιονε Βεζυρη, πεσ µου τον;
Αλης
Με φανερη αγανακτηση

Ειναι ο γυιος µου ο Μουχταρ
κι αυτη ναι η Φροσυνη!
Ταχηρ
Με αταραξια αλλα και µε ιχνος δισταγµου

Προσταξε το θα γινει
Μα ειναι το παιδι σου
Αλης
Θυµωµενος, µε κακεντρεχεια και αλαζονεια

Παιδι! ∆εν εχω εγω παιδια. ∆εν ειµ εγω πατερας.
Τα παιδια µου τα δυο τα µισω!
∆εν ηρθα εγω στον κοσµο
να πλασω νεες γενιες.
Μ εστειλαν να χαλασω
να σπειρω συφορες!
Ξεσπαθωνοντας

Ταχηρ

Την προσταγη σου ακουω
Αλης
Ησυχα, µε υφος ανθρωπου που εχει πληρη ελεγχο
της καταστασης

Οχι Ταχηρ, µη βιαζεσαι. Το ξερεις δεν µ αρεσει
αδικα και παραλογα
να πεσω σ αµαρτια!!
Ο Ταχηρ κουναει το κεφαλι και χαµογελαει.
Ο Αλης τον προσβλεπει και συνεχιζει

Ακουσε!
Τον γυιο µου τον Μουχταρ πασα
σηµερα στελνω να παει µακρυα.
Στον πολεµο π ανοιγει στα Βαλκανια
θ αφησει πριν χαραξει Φροσω και Γιαννενα
Ταχηρ
Γονατιζοντας ενωπιον του κυριου του
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Το θεληµα σου ας γινει
Ο Αλης τον σηκωνει και τον διαταζει

∆ωσε το σηµα!

Αλης
Ταχηρ

Χτυπαει τα χερια του δυο φορες

Βελη!
Ο υπαρχηγος του ο Βελης εµφανιζεται και υποκλινεται

Ν αρχισ η γιορτη!
Ο Βελης υποκλινεται παλι και απερχεται.
Ο Αλης µε τον Ταχηρ βαδιζουν προς τους τρεις θρονους
που ειχαν εγκαταστησει οι εργατες.
Ο Αλης περνει την θεση του στον µεσαιο θρονο
και ο Ταχηρ στεκεται ορθιος στα δεξια του
Η συγκεντρωση των Αλβανων αρχιζει. Προηγειται
µια χορωδια Ελληνιδων (χωρις φερετζεδες)
που µε το ταγουδι τους παινευουν και κολακευουν
τον Αληπασα. Κανουν τον γυρο της σκηνης
και συγκεντρωνονται ορθιες προς το βαθος της σκηνης

Χορωδια Ελληνιδων
Λαλουν φλογερες, ηχουν τραγουδια
το µεγαλειο τ Αληπασα
να τραγουδησει και να γιορτασει
η Ρουµελη κι η Αρβανιτια.
Μπροστα σου τρεµουν και γονατιζουν
πασαδες, µπεηδες, αρχηγοι
και στης µατιας σου την αστραπη
τα Γιαννενα χανονται, βυθιζουν.
Λαλουν φλογερες, ηχουν τραγουδια
για σενα τρανε πασα
Εισερχεται ο λορδος Βυρων µε τον υπασπιστη του.
Τους ακολουθουν ο Μουχταρ και ο Βελης, οι δυο γυιοι
του Αληπασα, και η Φροσυνη στο πλευρο του Μουχταρ

Αλης

Η παρουσια του λορδου Βυρωνα γινεται αντιληπτη απ τον
Αληπασα ο οποιος αµεσως σηκωνεται απ τον θρονο του,
βηµατιζει γρηγορα προς τον επισηµο επισκεπτη του και τον
καλωσοριζει µε θερµη χειραψια, αγνοωντας ολους τους αλλους

Λορδε Βυρων καλως ηρθες
Λορδος Βυρων
5

Ανταποκρινεται κι αυτος θερµα στον χαιρετισµο του Αληπασα

Με τιµας τρανε Βεζυρη
Ο Αλης συνοδευει τον λορδο Βυρωνα προς τον δεξιο θρονο.
Ο υπασπιστης του Βυρωνα µενει ορθιος αριστερα του.
Ο Μουχταρ σαν πρωτοτοκος παιρνει τον αριστερο θρονο
µε την Φροσυνη στ αριστερα του. Ο Βελης µενει ορθιος
µεταξυ του Αληπασα και του Μουχταρ. Ο Ταχηρ στεκεται
παντα στα δεξια του Αληπασα
Οταν εχουν ολοι παρει τις θεσεις τους ο Αλης κανει νοηµα
στον Ταχηρ. Ο Ταχηρ σκυβει και ο Αλης του ψιθυριζει οτι
ολα ειναι ετοιµα. Ο Ταχηρ υποκλινεται και χτυπαει τα χερια
δυο φορες δινοντας ετσι το σηµα να ηχησουν τα βουκινα

Τελετη και Γιορτη
Η τελετη αρχιζει µε την παρελαση των Αλβανων. Πρωτοι
εισερχονται οι µπεηδες, οι καπετανιοι και οι γενναιοτεροι
πολεµιστες, πανοπλοι µε αστραφτερα γιαταγανια και πιστολες.
Ακολουθουν οι γυναικες τους, αψογα ντυµενες στο µεταξι
φορωντας φερετζεδες. Μετα εµφανιζονται οι ιµαµηδες και οι
δερβισηδες µε αυστηρες ασπροµαυρες ενδυµασιες
Μετα την παρελαση εισερχονται οµαδες χορευτων και
ταχυδακτηλουργων. Επακολουθουν µπαλετα και επιδειξεις
προς µεγαλη τερψη και διασκεδαση των παρισταµενων.
Μετα την ληξη της διασκεδασης ο Ταχηρ περναει εµπρος

Ταχηρ
Ολοι οι εχθροι του Βεζυρη Αλη ειναι ηττηµενοι
εκτος απ τον πασα Οσµαν,
αυτος και το Σουλι αποµενει
Ο Αλης σηκωνεται και ριχνει το βλεµµα του ολογυρα

Αλης
Θα στειλω τον Βελη στο Σουλι και στον ∆ουναβι
θα παει το καµαρι της Αρβανιτιας
Μηδιωντας επιστρεφει στον θρονο του ενω τα κεφαλια
ολων γυριζουν προς την κατευθυνση του Μουχταρ

Χορωδια Ελληνιδων
Ο Μουχταρ!
Ο Μουχταρ σηκωνεται.Τα λογια του πατερα του τον
ξαφνιασαν γιατι αυτο δεν το περιµενε. Κρυφοκοιταζεται
ανησυχα µε τη Φροσυνη. Ξερει πως βρισκεται σε δυσκολη
θεση και κανει προσπαθεια να αποφυγει την εκστρατεια
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Μουχταρ
Απευθυνοµενος στον πατερα του

Συ το ξερεις αν ποτε επεστρεψα απο την µαχη
και εντραπηκα εγω στο προσωπο να σε κυτταξω.
Εισαι γεροντας πατερα, αφησε µε στο πλευρο σου
Ο Μουχταρ ξανακαθεται. Ο Αλης σηκωνεται αργα−αργα,
παιρνει θεση µπροστα στον γυιο του, ακουµπαει τα χερια του
στις προεξοχες του θρονου, καρφωνει τον γυιο του µε τα µατια
και κανει νοηµα µε το κεφαλι προς την κατευθυνση του
λορδου Βυρωνα. Η φωνη του ειναι γεµατη περιφρονηση.

Αλης
Ολ η Ευρωπη θα λεει πως το παιδι τ Αληπασα
εκρυφτηκε για να σωθει...
Σφυροκοπωντας καθε συλλαβη, µυτη µε µυτη µε τον Μουχταρ

...στου χαρεµιου τον κορφο!!!
Μουχταρ
Απογοητευµενος, αντιλαµβανεται πως εχει χασει το παιχνιδι

Θα φυγω αυριο πρωι
Χορωδια Ελληνιδων
Τα παιδια του πασα πανε µεσ τη φωτια
Ο Αλης και οι δυο του γυιοι εναγκαλιζονται ψυχρα
µεταξυ τους, σφραγιζοντας ετσι το θεληµα του Βεζυρη
Ο Αλης κανει νοηµα στον Ταχηρ οτι η τελετη εχει τελειωσει.
Ο Ταχηρ υποκλινεται και χτυπαει τα χερια δυο φορες
δινοντας ετσι το σηµα της αποχωρισης
Πρωτος ο Αλης παιρνει τον λορδο Βυρωνα απ το µπρατσο
και προχωρει µαζι του προς την εξοδο, φλυαριζοντας και
γελωντας. Πισω τους περπατουν ο Ταχηρ και ο υπασπιστης
του λορδου Βυρωνα. Ακολουθουν ο Βελης και οι δερβισηδες,
µετα οι µπεηδες, καπετανιοι, πολεµιστες και οι γυναικες. τους.
Τελευταιες φευγουν οι Ελληνιδες τραγουδωντας οπως πριν

Χορωδια Ελληνιδων
Λαλουν φλογερες, ηχουν τραγουδια
το µεγαλειο τ Αληπασα
να τραγουδησει και να γιορτασει
η Ρουµελη κι η Αρβανιτια.
Μπροστα σου τρεµουν και γονατιζουν
πασαδες, µπεηδες, αρχηγοι
και στης µατιας σου την αστραπη
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τα Γιαννενα χανονται, βυθιζουν.
Λαλουν φλογερες, ηχουν τραγουδια
για σενα τρανε πασα
Ο Μουχταρ και η Φροσυνη αναµιγνυονται µε το πληθος
και µενουν απαρατηρητοι, κρυµµενοι στις σκιες.
Οταν η σκηνη ειναι κενη τοτε ξεπροβαλλουν απ την
κρυψωνα τους και αγκαλιαζονται παραφορα

Μουχταρ
Φροσυνη µ εστειλαν να παω στα ξενα
να παω στον πολεµο µεσ τη φωτια.
Βγαλε απ τα χειλη σου τ αγαπηµενα
δωσ µου για συντροφο χιλια φιλια.
Φροσυνη µ εστειλαν να παω στα ξενα
να παω στον πολεµο µεσ τη φωτια.
Ποιος ξερ η µοιρα µου τι εχει γραµµενα
ψυχη µου, Φροσω µου σ αφηνω, γεια
Φροσυνη και Μουχταρ
Αγαπη µου ποιος ξερει µη τα φιλια σου
ψυχη µου δωσουν κι ελθω στην αγκαλια σου
σαν ονειρο να κοιµηθω
Η φωνη του Μουχταρ ειναι σπασµενη.
Η Φροσυνη ειναι στα προθυρα λυγµων

Φευγω µακρυα

Μουχταρ

Φροσυνη
Πας µεσ τη φωτια
Σ αφηνω, γεια!

Μουχταρ

Αγκαλιαζονται για τελευταια φορα. Αυτη ακουµπαει το
κεφαλι της στον ωµο του ενω αυτος εχει το ενα χερι του
περασµενο στην µεση της και µε το αλλο της χαιδευει
τα µαλλια. Αυτη αρχιζει να κλαιει βουβα στην αρχη αλλα
σε λιγο αναλυεται σε λυγµους και αναφυλλητα
Τα φωτα σιγα σιγα λιγοστευουν.
Το προσκηνιο ειναι σχεδον σκοτεινο.
Μονο οι σιλουετες των δυο ερωτευµενων διακρινονται
αµυδρα στον φοντο ενω η αυλαια κατεβαινει αργα

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
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Πραξη ∆ευτερη
Η δευτερη πραξη εκτυλισσεται στο διαµερισµα της
Φροσυνης, εντος του καστρου. Στο βαθος διακρινεται το
προσευχητηριο της. Η αυλαια ανεβαινει αµεσως µετα την
εισαγωγη και παρουσιαζει ενα θεαµα ξεγνοιστης φαιδροτητας.
Ενω παιζεται το Ιντερµετζο οι ακολουθοι της Φροσυνης
φλυαρουν και χαριεντιζονται, συγυριζοντας το υπνοδωµατιο
για την κυρα τους που δεν εχει ερθει ακοµη. Οταν τελειωνει το
Ιντερµετζο εισερχεται η Φροσυνη µε την εµπιστη της Χρυση

Η ωρα ειν αργα
Αµεσως κυρα

Φροσυνη
Χρυση

Η Χρυση κανει νοηµα στις γυναικες να επισπευσουν.
Αυτες τελειωνουν τις δουλειες τους και αποσυρονται.
Η Φροσυνη και η Χρυση µενουν µονες

Φροσυνη
Με αγχος στην φωνη της

Χρυση αποψε σκιαζοµαι! Το σκοταδι δεν θελω.
Αναψε το καντηλι. Προσεξε το µη σβυσει
Χρυση
Κοντα σου εγω θα κοιµηθω
Φροσυνη
Τραγουδα µου γλυκα. Πεσ µου για την ελια
Ξαφνιαζεται απ τον ηχο σαλπιγγων κατω απ το καστρο

Ακουω τα βουκινα του Αλη, Χρυση,
µου τρεµει η καρδια!
Η Χρυση την χαιδευει, την καθησυχαζει και
της τραγουδαει την Ελια

Χρυση
Γερικη ελια που γερνεις µε τη λιγη
πρασιναδα που ακοµα σε τυλιγει
σα να θελε να σε νεκροστολισει.
Και το καθε πουλακι στο µεθυσι
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της αγαπης πιπιζοντας ανοιγει
στο κλαρι σου ερωτιαρικο κυνηγι
στο κλαρι σου που δεν θα ξανανθισει
Χρυση και Φροσυνη
Γερικη ελια που γερνεις µε τη λιγη
πρασιναδα που ακοµα σε τυλιγει
σα να θελε να σε νεκροστολισει.
Στο κλαρι σου που δεν θα ξανανθισει
Χρυση
Ω, ποσο στη θανη θα σε γλυκανουν
µε τη µαγευτικια βοη που κανουν
ολοζωντανες νιοτης οµορφαδες
που σα θυµησες µεσα σου πληθαινουν.
Χρυση και Φροσυνη
Ω, να µπορουσαν ετσι να πεθαινουν
και αλλες ψυχες της ψυχης σου αδερφαδες
Το τραγουδι νανουριζει και κοιµιζει την Φροσυνη. Η Χρυση
την φιλαει τρυφερα στο µετωπο και κανει ετοιµασιες για να
κοιµιθει κι αυτη. Βεβαιωνεται οτι τα δυο καντηλια δεν θα
σβυσουν και πλαγιαζει στο απεναντι κρεβατι
Η νυχτα µε τους ηχους της περιτυλιγει τις δυο κοιµισµενες
γυναικες. Ανεβαινει το φεγγαρι και οι ασηµενιες
ακτινες του µπαινουν ξεχυτα στη σκηνη
και της δινουν φαντασµαγορικη εµφανιση
Ξαφνικα το σταθερο ρευµα του φεγγαροφωτος
διακοπτεται απ την παροδικη εµφανιση δυο σκιων
που τις ριχνουν δυο ανθρωπινα σχηµατα που
διακρινονται εξω απο τα παραθυρα
Οι σκιες εξαφανιζονται, οµως σε λιγο µια κρυφη πορτα
ανοιγει αθορυβα στο πισω µερος του προσευχητηριου.
Εισερχονται δυο ανδρες. Αναδυονται βαθµηδον απ τα
σκοταδια και φανερωνονται. Ειναι ο Αλης και ο Ταχηρ.
Προχωρουν αργα και εξεταζουν τα παντα γυρω τους
Ο Ταχηρ προχωρει προς την εισοδο του διαµερισµατος,
ξεκλειδωνει την πορτα και την αφηνει ανοιχτη. Μετα,
παντα υπο το βλεµµα του Αλη, πλησιαζει το κρεβατι
της Χρυσης, σκυβει επανω της και µε µια γρηγορη κινηση
της κλεινει το στοµα µε την παλαµη του ενος χεριου του
ενω µε το αλλο την σηκωνει, τροµαγµενη και ανηµπορη, απ το
κρεβατι και την µεταφερει εξω απ το διαµερισµα
ενω ο Αλης κλεινει την πορτα πισω τους
Ο Αλης βγαζει ολα τα αρµατα που φοραει και τα τοποθετει
προσεκτικα σ ενα τραπεζι κοντα στο κρεβατι της Φροσυνης.
Πλησιαζει το κρεβατι της ανιδεης γυναικας και µε κοφτη
ανασα, τρεµοντας απο ποθο σκυβει επανω της και την παρατηρει.
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Σε καποια στιγµη η Φροσυνη αντιλαµβανεται την παρουσια του,
ξυπναει και βγαζει µια κραυγη. Ο Αλης προσπαθει να την
ακινητοποιησει στο κρεβατι αλλα η Φροσυνη παλευει
απελπισµενα. Κατορθωνει να ξεφυγει απ τ αγκαλιασµα του,
πεταγεται απ το κρεβατι πανικοβλητη, βλεπει τ αρµατα
του Αλη στο διπλανο τραπεζι, αρπαζει ενστικτωδως µια
πιστολα µε τα δυο της χερια και σηµαδευει τον Αλη στο στηθος

Αλης
Σηκωνεται αργα απ το κρεβατι χωρις καµµια ανησυχια

Συ για φονο δεν πλαστηκες Φροσυνη!
Μακρυα Αλη!!

Φροσυνη
Αλης

Κανει ενα βηµα προς την κατευθυνση της.
Αυτη κανει ενα βηµα πισω

Για του ερωτα εγινες τη δινη!
Μακρυα Αλη!!!

Φροσυνη

Αλης
Μη λογαριαζεις τον Μουχταρ
τον εστειλα στου χαρου την αγκαλη!
Ξεσπαει σε θορυβωδες γελιο και προχωραει αργα προς αυτην
Η Φροσυνη αντιλαµβανεται οτι ολα ειναι χαµενα. Απελπισµενη,
και ενω ο Αλης την πλησιαζει, τραβαει την σκανδαλη
Το οπλο εκπυρσοκροτει. Το βολι βρισκει τον Αλη στον αριστερο ω
µο. Εκπληκτος, ο Αλης κοκκαλωνει, αγγιζει µε το δεξι χερι το τραυ
µα
που διχνει λιγο αιµα και ατενιζει την Φροσυνη
Για µερικα δευτερολεπτα τιποτα δεν κινειται,
απολυτη ησυχια. Αργα, η Φροσυνη
κατεβαζει το οπλο και µενει ακινητη µε το κεφαλι κατω
Μια οχλοβοη γινεται ακουστη στα κατω µερη του καστρου.
Μεγαλωνει βαθµιαια και ερχεται κοντυτερα. Ο Ταχηρ, η Χρυση
και οι ανδρες της φρουρας ακουσαν τον πυροβολισµο και
ανεβαινουν. Ο Ταχηρ σπρωχνει την πορτα και ολοι µπαινουν µεσα

Ταχηρ
∆ειχνοντας µε το δαχτυλο την Φροσυνη

Να! Η φονισσα νατην! Ποια ποινη γι αυτην;
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Ο θανατος!

Ανδρες της Φρουρας

Ο Ταχηρ γρηγορα αφοπλιζει την Φροσυνη

Χρυση
Πεφτοντας στα ποδια του Αλη

Τρανε Βεζυρη λυπησου την!
Ταχηρ
Παραµεριζοντας βιαια την Χρυση

Κανενα οικτο στην προδοσια!
Φροσυνη
Εχοντας ανακτησει την αυτοκυριαρχια της

∆εν µετανοιωνω γι αυτη την πραξη
το τελος της ζωης µου εστω κι αν βρω
Θα το βρεις!

Ανδρες της Φρουρας

Ο Ταχηρ κανει µια προσπαθεια να εξετασει το τραυµα
του Αλη αλλα αυτος τον απωθει, πλησιαζει την Φροσυνη
και της µιλαει εµπιστευτικα, δινοντας της µια τελευταια
ευκαιρια να σωθει

Αλης
Φροσυνη σκεψου τα νιατα σου
Φροσυνη
Αποφασισµενη πλεον για την µοιρα που την περιµενει
απωθει τον Αλη, πεφτει στα γονατα και κανει τον σταυρο της

Χριστε, µαζι σου

Με µια κινηση ανυποµονησιας ο Αλης γυρναει προς τον
Ταχηρ ο οποιος επι τελους κατορθωνει να βαλει εναν επιδεσµο
στο επιπολαιο τραυµα του Βεζυρη

Εις θανατον!

Ανδρες της Φρουρας
Φροσυνη

Απευθυνοµενη στην εικονα του Σταυροµενου στο προσκυνητηριο

Το θεληµα σου Χριστε ας γινει
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Η Χρυση αγκαλιαζει την Φροσυνη και προσευχεται µαζι της.
Ο Αλης πηγαινοερχεται ετοιµαζοµενος να επιβαλλει και
τυπικα την ποινη θανατου

Αλης
Αυριο σαν βγει στον ουρανο η σεληνη
υπνο βαθυ κι αταραχο να χαιρεται η Φροσυνη.
Ο γυιος µου την αγαπησε, την ειχε µαθηµενη
απο νυφαδες εµορφες ναναι τριγυρισµενη
Κουναει το κεφαλη µε απογοητευση

Κριµα, κριµα!
Ο Αλης αρχιζει να βαδιζει προς την εξοδο αλλα
σταµαταει αποτοµα και δινει διαταγη στον Ταχηρ

Κι αλλες δεκαξι διαλεξε. Ναν ολες πρωτοστεφανες.
Να συντροφεψουν την κυρα,
την δεσποινα, την Φροσω
Χρυση

Παναγια µου!

Με φρικη ενωπιον τετοιας επιδειξης σκληροτητας η
Φροσυνη αποστρεφει το κεφαλι της και αναλυεται σε λυγµους

Ταχηρ
Ολες να πανε µε τη Φροσυνη
οπως προσταζεις ετσι θα γινει
Ο Αλης εξερχεται παιρνοντας τους ανδρες της φρουρας
µαζι του. Ο Ταχηρ κανει νοηµα στην Φροσυνη και στην
Χρυση να βγουν εξω. Μετα την εξοδο τους ο Ταχηρ εξερχεται
και κλεινει την πορτα πισω του. Το προσκηνιο µενει αδειο.
Τα φωτα χαµηλωνουν. Απο µακρυα µια χορωδια γυναικων
ακουγεται αποχεραιτωντας την Φροσυνη

Χορωδια Γυναικων
Το δροσερο το κυµα ας γινει αφρος
κρεβατι σου και µνηµα
Η αυλαια κατεβαινει αργα

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Πραξη Τριτη
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Σκηνη Πρωτη − Ο Υµνος της Λιµνης
Η πρωτη σκηνη της τριτης πραξης εκτυλισσεται
σε µια ανοιχτη τοποθεσια εξω απ το καστρο του Αληπασα
µε φοντο τα αστραφτερα νερα της λιµνης. Μια χορωδια
Ελληνων και Ελληνιδων τραγουδαει τον υµνο της λιµνης η οπο
ια συµβολιζει την µοναδικη σταθερη πραγµατικοτητα στο αστ
αθες και καταθλιπτικο περιβαλλον του Αληπασα αλλα και η ο
ποια
εχει γινει ταφος για αµετρητα αθωα θυµατα του αιµοβορου
χαρακτηρα του. Η αυλαια ανεβαινει αργα µε την εναρξη της
µουσικης που αναγγελει την ερχοµενη ανατολη του ηλιου. Τα
µελη της χορωδιας εισερχονται ενα ενα απο δεξια και αριστερ
α
και τελικα πλαισιωνουν ολο το πλατος της σκηνης
Μεγαλη Μικτη Χορωδια
Λαµπεις αιωνια πελαγος
σα να σαι απο διαµαντια, σα χαδια
τα κυµµατα σου αγναντια
στην Ηπειρωτικη γη
Μια ορµη παντα οδηγει
στην Ηπειρωτικη γη
Χρυσοαρµενα ονειρατα αργοπλενε
του ποθου οι φαντασιες
και για στερνη φορα
στην ογρη σου αγκαλια
σβυνουν οι µελωδιες
Τ ανθεια της η λεµονια
στου Απριλη τη δροσια
του Αρµατωλου φωλια
και του ψαλτη η λαλια
Ψηλα υψωνονται βουνα
παντα καρπους η ελια
σαστιζουν στη νυχτια
ανθρωποι, ζα, στοιχεια
µα περα µακρυα
σταυροι και λησµονια
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1
2

Η αυλαια κατεβαινει αργα
οταν παιζεται η τελευταια νοτα

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Σκηνη ∆ευτερη − Ο Αποχαιρετισµος
Η δευτερη σκηνη της τριτης πραξης εκτυλισσεται το
εποµενο βραδυ σ ενα δωµατιο−µπουντρουµι στις επανω επαλξε
ις του καστρου οπου η Φροσυνη εχει φυλακισθει περιµενοντας
να
ερθει ο Ταχηρ να την παρει και να την παει στην λιµνη οπου,
συµφωνα µε την διαταγη του Αληπασα, θα πνιγει µαζι µε αλλες
δεκαξι νεες πρωτοστεφανες Ελληνιδες. Ειναι προχωρηµενος
Απριλης µηνας, η αφη της ανοιξης γινεται αισθητη παντου και
η Φροσυνη, ολοµοναχη, στοχαζεται και αναπολει τα περασµεν
α. Η αυλαια ανεβαινει µολις αρχισει να παιζει η ορχηστρα
Φροσυνη
Φυσαει τ αερακι µ αναλαφρη φορα
και τες τριανταφυλλιες αργα σαλευει.
Στες καρδιες και στην πλαση βασιλευει
χρυση θυµητικων ονειρων ωρα
ροδινο σουρουπο, ωρα µυροφορα
χρυση θυµητικων ονειρων ωρα
Σα για στερνη φορα η ψυχη την γαληνη
προµαντευει κι αγναντευει καθε της γνωρα
Ματια γαλανα βασιλεµενα
πλανα δωρα ζηλεµενα
της ζησης που αχνοσβιεται και τελειωνει
σα το θαµπο γιουλι που ολοενα λυωνει
Σα για στερνη φορα
Οι στοχασµοι της Φροσυνης διακοπτονται απο κοντινους
ηχους µουσικης και ευθυµιας. Ερχονται απ τη γιορτη
που κανει ο Αληπασας προς τιµην του λορδου Βυρωνα

Φροσυνη
Με πικρα και ειρωνια
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Ο Αλης διασκεδαζει σαν να µη συνεβη τιποτε!
Η βουη της γιορτης εξασθενιζει προσωρινα και η προσοχη της
στρεφεται προς το απεναντι παραθυρο του δωµατιου κατω
απ το οποιο πλησιαζει µια παρεα αξιωµατικων που τραγουδουν
και διασκεδαζουν εν οψει της αυριανης τους εκστρατειας

Αξιωµατικοι
Αγαπες κρινοτραχιλες
και φιλια κι ανατριχιλες
Γαλανα βασιλεµενα
µατια ογρα και δακρυα
σα για στερνη φορα
Η Φροσυνη ξεχνιεται και τραγουδαει µαζι τους ενω
οι µελωδιες της γιορτης επανερχονται

Φροσυνη
Αγαπες κρινοτραχιλες
και φιλια κι ανατριχιλες
Γαλανα βασιλεµενα
µατια ογρα και δακρυα
σα για στερνη φορα
Οι αξιωµατικοι αποµακρυνονται, οι ηχοι απ τη γιορτη
δεν ακουονται πια. Ολες αυτες οι περισπασεις εν τελει
εξαφανιζονται. Μενοντας παλι τελειως µονη, η Φροσυνη
αρχιζει να συνειδητοποιει την απελπιστικη κατασταση της

Φροσυνη
Για δες καιρο που διαλεξε
ο χαρος να µε παρει
τωρα π ανθιζουν τα κλαρια
και βγαζ η γης χορταρι

Κατω απ το συντριπτικο βαρος της καταδικης
η αµοιρη γυναικα αναλυεται σε λυγµους
Αναλαµβανει καπως αλλα σχεδον αµεσως µια
οχλοβοη αναδυεται απ τα βαθη του καστρου.
Ο Ταχηρ, η Χρυση και οι φρουροι
ανεβαινουν προς το µπουντρουµι. Καταλαβαινει
οτι ερχονται γι αυτην. Οσο πλησιαζουν τοσο
πιο ταραγµενη γινεται αλλα και τοσο περισσοτερο
ξεχειλιζει απο περιφρονηση για τον βασανιστη της

Φροσυνη
Ξεσπαει µε ολην την δυναµη που της αποµενει

Αληπασα! Η λιµνη θα...
Ο Ταχηρ και οι αλλοι ειναι τωρα απ εξω απ την πορτα.
Ο Ταχηρ την σπρωχνει ορθανοιχτη και µπαινουν µεσα ολοι
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...σε φαει. Φονια!!
Η Χρυση σπευδει προς την κυρα της, την αγκαλιαζει
και κλαιει µαζι της. Ο Ταχηρ τους επιτρεπει µερικες
στιγµες τρυφεροτητας
Συντοµα οι φρουροι περικυκλωνουν τις δυο γυναικες
Ο Ταχηρ πλησιαζει την Φροσυνη και ενω ειναι
ετοιµος να της δεσει τα χερια πισω της...
...η αυλαια κατεβαινει γρηγορα

Τελος της Οπερας
.........................................................
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