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Ork, de verzonken stad 

 

 

 

  Diep onder de oceaan ligt Ork, een verzonken en vergeten  

  stad. 

  De mensen leven er sinds honderden jaren tussen de rotsen,  

  stalactieten  

en stalagmieten.  Aan het hoofd van dit machtig rijk staat Menes, 

een hard en tiranniek leider. 

Het water druipt van  de rotsen en kegels naar beneden. In deze 

grillig gevormde pegels branden  soms lampen zodat het decor een 

mysterieus   beeld schept.  

Thamurat, de magiër is door Menes verbannen naar de diepten der 

aarde. 

Omdat Demostena  zijn dochtertje is kwijtgeraakt tijdens een tocht, 

heeft Thamurat haar omgetoverd tot ijskoningin. Al haar emoties en 

warmte zijn weggenomen. 

Haar gezicht is wit, net zoals haar kledij en er waait  een wind 

doorheen de gangen als zij verschijnt. 

Maar er gebeuren dingen die niemand kon voorzien. 

Vreemde gebeurtenissen en toch een vleugje humor kruiden dit 

bizarre verhaal. 

  

______________________________________________ 
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Personages 

 

 

 

Danseressen     Priesteressen 

 

Iris  lerares     Lana (Hoge priesteres) 

Leia      Leda 

Petra      Cassandra 

Dorothea     Hekabe 

Oresta     Hermione 

Maia      Phedra 

Rhea       

Elena  

Larissa 

 

 

 

Grotbewoners    Heersers 

     

Athena     Menes 

Armenia     Demostena (De ijskoningin) 

Melina     Juliana (Dienster) 

Celesta     Anthe  (Idem) 

Artemis     2 krijgers 

Amanda      

Cosmo     Magiërs 

Gyana      Hermene 

Nikos      Thanos 

Alexander     Thamurat 

Ariadne 

Thessa 

Andromeda 

Jorgos 

 

Bezoekers  

 

Karim 

Orin 

Marijke       Zeeduivels  :   

Laura      Kronos      

Julie      Tassos 
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Sofie  (Delia)    Ares 

Lies      Charis 

      (Figuranten)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ork, de verzonken stad 

 

 

(Er klinkt mysterieuze muziek terwijl het licht wordt opgetrokken. 

We bevinden ons in een onderaardse grot met stalactieten en stalagmieten. 

Deze laatste geven onaards licht af.Men kan er namelijk lampen in plaatsen zodat 

 het licht er grillige vormen aanneemt. 

Als het zou kunnen, zou er ook water van de muren en rotsen glijden. 

Achteraan bemerken we een grote, platte steen.Als die wordt omgedraaid, komt de troon van 

Menes te voorschijn.Het blijft nog even deemster. De stem van een meisje staat op band. Het 

is Sofie/Delia, het dochtertje van Thamurat. Tijdens deze tekst komt een kleine ballerina  een 

ballet uitvoeren.  Het zijn tonen van  een muziekdoos) 

 

Meisje  Ergens diep onder de aarde ligt Ork, een vergeten stad. Al honderden jaren 

leven hier mensen.De tijd is er blijven stilstaan. Het is een machtig koninkrijk 

met  aan het hoofd Menes, een  tirannieke heerser. Hij duldt geen tegenspraak. 

Van niemand. Er zijn wetten en strenge regels, maar ook geheimzinnige 

rituelen. Niemand mag deze plek verlaten zonder zijn toestemming  en die 

geeft hij niet. Degenen die het geprobeerd hebben zijn nooit meer terug 

gekeerd.Misschien hebben zij daarboven een nieuw bestaan gevonden of zijn  

ze opgepakt en in de diepten der aarde voorgoed verdwenen. 

  Toch is er ook tijd voor ontspanning en humor. 

Het zijn tenslotte mensen zoals U en ik met hun eigen dromen en verlangens  

achter de grillige en geheimzinnige stalactieten. 

We nemen U mee naar Ork, de verzonken stad. 

 

(Eerst klinkt er een akelige kreet die door merg en been gaat. Dan  volgt er  

serene muziek. Van achter de coulissen  komen danseressen aangetreden of 

gelopen. Ze voeren een choreo uit. Die duurt maar even want hij wordt 

onderbroken omdat iemand onderbreekt van in de zaal. 

Het is Iris  die blijkbaar de leiding heeft en nu het podium betreedt. ) 

 

Iris  Wacht even.Er zijn een paar bewegingen die nog niet zo vloeiend zijn, maar 

we staan tamelijk goed op schema. Leia, jij moet nog meer naar de muziek 

luisteren. Je danst erg goed, maar voel nog iets meer het ritme aan. 

 

Leia   Nooit goed he. 
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Petra   Jawel, ik vind haar wel goed hoor. 

 

Dorothea We doen allemaal ons best. 

 

Maia   Iedereen kan eens een slechte dag hebben. 

 

Iris  Ik vind het tof dat jullie  zo voor elkaar opkomen. Ik wil alleen maar zeggen 

dat  straks het grote feest van de magiërs doorgaat.Wij spelen een zeer 

belangrijke rol in het ganse gebeuren. Er mag dan ook niets fout lopen. Menes, 

onze grote meester kijkt er erg naar uit. 

 

Petra   Is het waar dat de ijskoningin op bezoek komt? 

 

Iris    Inderdaad . Wij hopen dat ze er kan van genieten.  

 

Maia  Koningin  Demostena genieten? Ze kan nooit lachen. Haar gezicht blijft altijd 

het zelfde. 

 

Dorothea En dan moet je haar ogen zien. Brr, ik kan er niet naar kijken zonder  

   dat ik er kou van krijg. 

 

Iris   Daarom is ze ook ijskoningin. 

 

Leia   Maar ze reageert op niets of niemand.  

 

Maia   Tenzij op Menes. 

 

Iris  Je weet  wat haar overkomen is. Thamurat, die toen het hoofd was van de 

magiërs  heeft alle warmte uit haar hart weggehaald  uit wraak.    

 

Oresta  Ja maar  toen ze nog  aan het hoofd stond van de Priesteressen  is ze zijn 

dochtertje Delia kwijt gespeeld tijdens een wandeling.  

 

Petra En ze is nooit terug gevonden. 

 

 

Rhea Thamurat heeft Demostena dat nooit vergeven en denkt dat ze het opzettelijk 

heeft gedaan. Daarom heeft hij haar betoverd in een ijskoningin. We kennen 

onze geschiedenis hoor. 

 

Petra Thamurat  heeft gezworen om de grotten te vernietigen met behulp van de 

zeeduivels. 

 

Leia  Menes  heeft ons geleerd dat  Thamurat ook een duivel is. 

  

Dorothea Mijn moeder vertelde dat Thamurat de dag  voor de verdwijning van Delia 

hoge ruzie had over wie aan het hoofd zou staan van  het rijk. 

 

Maia Met de steun van Menes werd Demostena Koningin. Menes heeft Thamurat 
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laten folteren en doen verdwijnen  in de diepte van de aarde. 

 

Dorothea Hij heeft gezworen dat hij ooit  terug komt. 

 

Iris  Genoeg geschiedenis voor vandaag. We moeten nog repeteren.  

 

Oresta Het dochtertje van Thamurat was amper drie jaar. 

 

Iris Ja Oresta, dat weten we. Stop nu maar. 

 

Oresta Ze zou er nu  twaalf zijn. 

 

Iris Ja, ’t is goed. 

 

Oresta  Om  de drie jaar hoor je een kreet uit de aardbodem.Het zou  Thamurat zijn die 

zijn dochter zoekt.  

  

Iris ORESTA! (Op dit ogenblik komen Elena en Larissa op. Ze hebben twee 

jongens meegebracht. Het zijn Orin en Karim.De andere meisjes giechelen.)

 Larissa en Elena, waar komen jullie vandaan? En wie zijn die twee jongens?... 

 Wel? Ik wacht. 

  

Elena Dit zijn Orin en Karim. 

 

Larissa Ze stonden aan de ingang van de grot.We dachten dat het leuk zou zijn om ze 

eens mee te nemen naar de repetitie.  

 (De twee reageren wat verlegen met een “hoy” of een “hallo”.) 

 

Iris Jullie weten heel goed dat het verboden is  om  jongens mee te nemen  naar de 

repetitie. 

 

Elena Maar ze zijn de weg kwijt.Als je niet van hier bent verdwaal je vlug hoor. 

 

Iris  Waar komen jullie vandaan?   

 

Larissa   Ze komen uit een vreemde stad waar ik nog nooit van gehoord heb. 

 

Iris Larissa, ze kunnen zelf wel antwoorden hoor. Zo te zien hebben jullie een 

lange weg afgelegd. 

 

Karim  We komen van…. 

 

Orin Menouthis. 

 

Iris WAT? Dat, dat kan niet. 

 

Dorothea Waarom niet?  

 

Iris Menouthis verdween honderden jaren geleden in de aarde. 
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Rhea Zo staat het geschreven. 

 

Orin Deze stad ook. Ik heb gehoord dat deze grotten tot driehonderd kilometer ver 

gaan.  

 

Iris Maar wij hebben alles overleefd.We hebben hier een nieuwe stad gebouwd. 

Ork is sinds zo vele jaren een machtig rijk geworden. 

 

 

 

Karim Menouthis ook. Niemand weet  van onze gemeenschap, maar   

 ook wij leven in een groot onderaards gebied net als jullie. 

 

Maia Dat zou toch kunnen Iris? 

 

Leia Hoe zijn jullie hier dan terecht gekomen? 

 

Orin  We waren op visvangst en we hebben ons te ver in het water begeven. 

 

Karim Op zeker ogenblik werden we door de onderstroom meegezogen naar een 

oneindige diepte. We moeten  zo wat half bewusteloos geweest zijn toen we 

hier terecht kwamen. 

 

Orin Toen bereikten we deze onderaardse gangen. 

  

Karim Het is een verschrikkelijke doolhof. 

 

 Rhea   Ze zien er moe uit. 

 

Petra En uitgeput. 

 

Oresta Anders vallen ze wel mee vind ik. 

 (Glunderend tussen de twee jongens. Vrolijke reactie van de andere meisjes) 

 

Leia Jullie zullen wel honger hebben. 

 

Orin Dat kan je wel zeggen. 

 

Maia We zullen eten voor jullie klaar maken. 

 

Oresta We hebben soep gemaakt van  gedroogde zeeslakken en visogen. 

 (Orin gaat braken) 

 

Iris Wacht even. Oresta, hou nu eens even je grote wafel ja? 

 

Oresta Maar dat is lekker hoor. 

 

Iris ORESTA!  

 

Oresta Ik zeg het maar he. 
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Iris Luister, we kunnen jullie hier jammer genoeg niet houden.  

 Jullie moeten terug. (Ontgoochelde uitroepen van de groep) 

 Wacht even. Ik zal een goed woordje doen bij Menes, onze leider. 

 Ik zal hem zeggen dat jullie uit een verre stad komen en verdwaald zijn. 

 Het verhaal  van Menouthis echter zal ik hem niet vertellen. 

 

Maia En als hij zegt dat ze weg moeten? 

 

Iris Dan kunnen wij hen helpen om terug te keren. 

 Maar nu moeten jullie eerst wat eten. 

 

Oresta Eindelijk. 

 

Rhea We maken iets anders klaar dan de stoofpot van Oresta. 

 

Orin Liefst ja. 

 

Oresta Zeg bedankt he. Hier mag je doen wat je wil, het is nooit goed.  

 (Gaat boos weg) 

 

Iris ORESTA!  

 

Oresta De pot op. Of  de pot in met jullie zever. (Af) 

 

Rhea Allez, ze is weer eens op haar teen getrapt. 

 

Larissa Och, binnen twee minuten staat ze hier weer. 

 

Oresta (Weer op)  Zeg komt er nog wat van? 

 

Larissa Wat heb ik gezegd? 

 

Oresta Bende geiten.( Rhea en Petra beginnen te blaten) 

 

Gyana (Op) Iris, de magiërs verwachten je. De ijskoningin is op komst. 

        

Iris Kom, dan gaan we ons klaar maken. 

 

Petra  En wat doen we met die twee hier? 

 

Iris Voorlopig gaan ze met ons mee. Kom. 

 

Oresta  En we gaan EEETEN. (De groep reageert hierop en verdwijnt opgewonden. 

Jorgos verschijnt en roept Dorothea) 

 

Jorgos Dorothea. (Dorothea weer op) 

 

Dorothea Jorgos, wat doe jij hier? 
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Jorgos Vannacht  gebeurt het Dorothea. 

 

Dorothea NEE. Je bent gek. Het wordt je dood Jorgos. 

 

Jorgos Nee Dorothea, het schijnt dat het daarboven een donkere nacht is. Niemand zal 

het merken.  

 

Dorothea En de krijgers van Menes zullen je zoeken en vermoorden.  

 

Jorgos Wees gerust. Ik weet wanneer de wacht wisselt. Ik kwam je halen Dorothea. 

Vlucht met mij naar boven. Daar wacht ons een nieuwe wereld. 

 

Dorothea Nee Jorgos, ik ben bang. Ik , ik blijf hier. 

 

Jorgos We hebben dit al zo lang gepland. Kom mee. 

 (Hij neemt haar hand, maar stribbelt tegen) 

 

Dorothea LAAT ME LOS, IK DOE HET NIET!  

 (Petra op) 

 

Petra Zeg, wat gebeurt er hier? (Jorgos laat Dorothea los) 

 Vooruit Dorothea, we wachten met het eten. Als je niet onmiddellijk  

 meekomt  staat je wat te wachten bij Iris. 

 (Dorothea aarzelt.Ze staat tussen de twee) 

  

Jorgos Dorothea….. 

 

Petra Kom je nog? Ik zal het anders moeten melden. 

 (Dorothea kijkt van de één naar de ander. Ze wendt zich tot Jorgos. 

 Dan gaat ze even achteruit tot bij Petra. Jorgos keert zich om en gaat weg. 

 Ze wil hem nog even achterna)  

 

Petra Kom. (Neemt haar bij de arm en ze verdwijnen. 

Dan blauwe belichting.) 

 

Andromeda (Sluipend en rondkijkend op. Het is een mysterieuze figuur met vuile kleren en 

onverzorgd. In haar ogen schuilt de waanzin. Er klinkt geheimzinnige muziek.) 

 De geest van de grotten zal toeslaan. Niemand kent zijn geheim. De dag van 

het oordeel is nabij. (Ze valt in totale hysterie op de knieën.) WELKOM GIJ 

ONBEREIKBARE MEESTER DER DUISTERNIS. LAAT UW KRACHT  

NEERDALEN IN DEZE  SPELONKEN WAAR HET GEVAAR LOERT; 

 IK WIL UW DIENAAR ZIJN! (Zij slaakt een ijselijke kreet en ligt nu op de 

grond.Celesta, Artemis en Cosmo op) 

 

Cosmo Hier is ze. Ze is weer zo ver. 

 

Artemis Andromeda , kom we gaan naar huis. (ze helpen haar recht.) 

 

Celesta Ze is op dool. Ik word zo moe om altijd achter haar aan te zitten. 
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Andromeda  BLIIJF VAN ME AF. UW HANDEN ZIJN BESMET MET DE ZONDE! 

 (Ze slaat in het wilde weg naar Celesta) 

 

Celesta EN  IK BEN HET BEU OM  NAAR JE GEZEUR EN GEZEVER TE 

MOETEN  LUISTEREN! 

  

Cosmo Celesta, het is nog altijd je zuster. 

 

Andromeda Ik heb geen zuster meer. Zij is het kwade in het huis van mijn vader. 

 

Celesta Ga dan mee naar het huis van je vader kom. 

 

Andromeda ZIJ WIL MIJ DODEN! IK VLUCHT NAAR DE GROT VAN  

DE VERDOEMENIS!(Ze loopt krijsend af) 

 

Artemis We zijn weer zo ver. Komaan . 

 

Celesta Ik zal ze nog… 

 

Cosmo Wat? 

 

Celesta Niets. (Ze gaat haar achterna. De anderen volgen. 

Van achter de rotsen verschijnen priesteressen in lange gewaden. 

 Ze dragen elk een kandelaar en zetten die op een klein, stenen altaar of rots. 

De kaarsen werpen grillige schaduwen tegen de wanden. Als ze verschijnen 

start een mysterieuze muziek. Zij voeren een rituele dans uit.Dan begeven twee 

van hen zich naar de platte steen en draaien die om. Aan de achterkant er van  

zit Menes op zijn troon. Het is een indrukwekkend  personage, gekleed als een 

soort keizer.Ze knielen voor hem. ) 

 

Lana Grote meester, wij zijn gekomen om uw bevelen in ontvangst te nemen. 

 Richt U tot ons, priesteressen van  uw ondergrondse rijk zodat wij uw 

boodschap aanhoren.   

 

Menes Lana, kom hier en luister.Ga zitten. (Ze gaan in een kring rond hem zitten) 

 Straks komt Demostena op bezoek. U weet dat  Thamurat haar heeft  

omgetoverd tot ijskoningin. Het schijnt dat hij zou teruggekeerd zijn uit de 

krochten van  de aarde. U moet hem terug vinden. U zult daarvoor al uw 

magische krachten  aanwenden.  

 

Phedra U weet Meester dat wij alles zullen doen om deze taak uit te voeren, maar 

Thamurat vinden en naar hier brengen is een bijna onmogelijke taak.  

 

Leda Hij is even machtig als wij. 

 

Cassandra En beschikt over duivelse krachten. 

 

Menes Ik besef dat uw opdracht niet te onderschatten is. Er is echter een mogelijkheid 

om hem naar hier te brengen zonder geweld en oorlog. 
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Hermione Hoe kan dat? Hij zal zich verzetten en ons allemaal vernietigen. 

 

Phedra Ik ontken niet dat ik bang ben om mij met hem te meten. 

 

Hekabe Zijn verschijning alleen al doet mij sidderen en beven. Ik zie zijn ogen al voor 

mij.Ze lichten op als het vuur van de wraak. Ik mag er niet aan denken. Brr  

 

Menes  LUISTER DAN TOCH BANGE  WEZELS!....Jullie gaan hem een boodschap 

brengen. Jullie gaan hem zeggen dat Delia, zijn dochter is teruggekeerd en hier 

op hem wacht. Op het ogenblik dat hij hier arriveert zullen mijn krijgers 

ingrijpen. 

 

Hekabe En als hij ons niet gelooft? 

 

Menes Hij zal jullie geloven. Om zijn dochtertje terug te vinden gelooft hij alles . 

 Ik heb hier een ring van Delia die ze aan haar vinger had tijdens haar 

verdwijning. Als hij die ring ziet , denkt  hij dat Delia bij ons is. 

 

Cassandra Waar heeft U die gevonden Meester? 

 

Menes  Toen Demostena Delia leerde zwemmen, heeft ze de ring voor haar bewaard   

 

Phedra   Ik dacht…Ze is nooit meer terug gekomen? Ik dacht dat ze verdwaald was in 

het labyrint van de grotten. Ze is dus naar boven gezwommen? 

 

Cassandra Dat kan toch niet als ze maar drie jaar was. 

 

Menes Juist.Daarom denk ik dat iemand haar heeft meegenomen. 

 

Hermione Dan is ze nu in de bovenwereld. 

 

Menes En daar moet ze nu blijven. Jullie kennen mijn wet.Die naar boven is mag nooit 

meer terug keren. Enkel mijn krijgers gaan door de gaten die in het gebergte 

aan de zee uitkomen.Dat doen ze om er te jagen  en ons zo te voorzien van 

voedsel en kledij. Dat gebeurt dan enkel als het volle maan is en geen 

sterveling zich waagt in die woeste golven.   

 

Hekabe En ze zijn  vele uren en dagen onderweg zodat hun vrouwen en kinderen 

angstig achterblijven.(Staat recht) 

 

Menes Ja Hekabe, die klachten ken ik. En wie gaf er je toelating om recht te staan en 

kritiek te geven? 

 

Hekabe  Vergeef me meester. 

 

Menes Maar laten we bij de zaak blijven.Sta op. Hier is de ring Lana. Bewaar hem 

goed. En kom niet terug zonder Thamurat.Als jullie terug komen -met hem, 

wacht er een flinke beloning.Anderzijds zal mijn straf voor jullie vreselijk 

zijn.(Hij geeft haar de ring.) 

 O ja, niemand mag hiervan weten. En ga nu. (Ze verdwijnen met de ring. 
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Dan klapt  hij in de handen en Juliana en Anthe verschijnen.Het zijn 

dienaressen) 

 Juliana en Anthe,laat het volk komen voor het feest ter ere van  Demostena. Zij  

moet met alle luister ontvangen worden. (Hij gaat weg. De bewoners betreden 

opgewonden taterend het toneel)  

 

 

Armenia (Die altijd het woord voert en er de komische noot in brengt) 

 Maar ik zei tegen ons moe, moe zei ik, die Alexander is de grootste  snob die er 

rond loopt. Hij heeft   mijn zus Athena hier bedrogen met Larissa en ik ga ik 

hem een paar meppen verkopen dat hij er niet goed van is. En toen heb ik hem 

een bloedneus geslagen.  

 

Nikos (een simpele , schuchtere jongen) Een bloedneus? 

 

Armenia Ja.En weet je wat mijn vader zei?  Jij bent de grootste wildebras en het 

moeilijkste karakter dat er rondloopt . Stel je dat voor. 

 

Nikos Stel je voor,ha. 

 

Athena Hij heeft wel gelijk hoor. (Zij krijgt een mep van Armenia)  

 

Melina Maar je bent hier toch op het feest. Hij heeft je dus laten gaan. 

 

Armenia Maar kind, ik ben ontsnapt en ben van uit die rotsen naar beneden geklauterd. 

 

Celesta Maar dat is meters hoog. 

 

Armenia En dan? Ik heb al andere toeren uitgehaald he Athena. 

 

Athena Mijn zus heeft al van alles uitgespookt. Ze heeft  tijdens de trouw van onze 

Melissa  een beker wijn over het hoofd van   de bruidegom gekieperd  omdat ze 

hem met een ander zag flikflooien. 

 

Nikos Flikflooien? 

 

Athena Ze moet zich ook altijd met alles bemoeien. 

 

Amanda (Die altijd giechelt en luidop lacht) ’t Is niet waar he. Ik heb zo eens een mop 

gehoord van een koppel dat..wacht hoe ging dat nu weer? Zij had een 

verhouding…nee , hij had een verhouding..wacht..(Giechelt) 

 

Artemis Ja Amanda, begin weer niet he.Wie had een verhouding? 

 

Amanda Zij. Nee, alle twee. En zij zei tegen hem…Nee, hij zei tegen haar… 

 (Allen : AMANDA. Alexander op met Ariadne en Thessa) 

 

Melina O nee, Alexander is daar. 

 

Armenia Ha, daar ga ik eens een hartig woordje mee praten. 
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Celesta En hij heeft zijn twee zusjes meegebracht. 

 

Athena Armenia, laat hem gerust. 

 

Armenia Nee, ik ga hem eens mijn gedacht zeggen. Hei Alexander, Larissa heeft haar 

oog op een ander laten vallen. (Ze gaat vlak voor hem staan en verspert hem de 

weg.) Ze staat daar met die vreemdeling te praten. 

 

Alexander Wat is er Armenia? Ga je weer boel maken? 

 

Armenia Zou jij je niet excuseren tegenover Athena? 

 

Athena Armenia zwijg.  

 

Alexander Laat maar Athena. Ze is gewoon jaloers om dat ze mij niet kon krijgen. 

 

Armenia Jij opgeblazen kikker die je bent. Heb je al eens tegen mijn vuist gelopen. 

 

Ariadne En wil jij ons eens doorlaten ? Trut. 

 

Armenia O er komt ook iets uit.  

 

Alexander Ga uit de weg Armenia. 

 

Armenia Eerst zeggen dat het je spijt. 

 

Alexander Weg zeg ik. (Hij duwt haar weg, maar ze stribbelt tegen.) 

 

Thessa LAAT ONS DOOR! 

 

Melina Bemoei jij je er niet  mee. 

 

Ariadne Nog zo een kieken. 

 

Melina Dat is te  veel. (Ze neemt Ariadne in een greep. Nu gaan de poppen aan het 

dansen.Celesta trekt Melina weg.) 

 

Alexander En hou je kippen liever bij elkaar Armenia. Ze kakelen evenveel als jij. 

 

Armenia Daar zie lompen boer.(Ze geeft Alexander een mep in zijn gezicht. Er volgt nu 

een stilte.)  

 

Thesssa Kom, we zijn weg. 

 

Artemis ’t Zal best zijn. (Alexander en de twee meisjes vertrekken) 

 

Alexander  Daar ga je nog spijt van krijgen Armenia. 

 

Armenia (Maakt een gebaar van “Rot, op”. )  Kom maar op. 
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Ariadne Ze moet weer opvallen. ’t Is altijd hetzelfde met haar.Ze moesten ze opsluiten 

in  een spelonk. 

 

Amlexander  Ja, ’t is goed Ariadne. 

 

Athena Was dat nu nodig Armenia? 

 

Amanda Ja maar ik stond ook gereed om hem een draai te geven maar ik heb me op tijd 

kunnen inhouden. 

 

Nikos Hewel ik ook, maar ja, ik moest juist naar ’t toilet. 

 

Melina Ja, dat zal wel. (Andromeda op) 

 

Celesta O nee, Andromeda. Wat kom jij hier doen? 

 

Andromeda Hier schuilt de wortel van het verraad. 

 

Celesta Kom, ga naar huis. (Ze neemt haar mee)  

 

Andromeda Ik wacht en bid voor je terugkeer kind. Wees voorzichtig. 

 

Celesta Ja, ik  zal voorzichtig zijn. (Ze duwt Andromeda af) 

 

Melina  Kijk, de groep van Iris komt dansen. (De groep van Iris betreedt inderdaad de 

 ruimte.Ook Orin en Karim  komen op) 

 

Celesta O tof.Ik wou dat ik kon meedoen. 

 

Athena  Ik ben er nog bij geweest maar ja , met mijn studies kon het niet meer. 

 

Armenia Met je studies? Je was wat te stijf kind. En je studies waren ook niet zo 

denderend. 

 

Athena Ik was de eerste van de klas met mijn werk over  de volkenkunde  van de 

aarde.   

 

Artemis Dat is waar  Armenia. Haar spreekbeurt over de verdwenen steden  op aarde 

was heel goed. 

 

Armenia Dat zal wel. O wacht eens, dat is Larisssa die meedanst. Ik ga haar mijn 

gedacht eens zeggen.  

 

Celesta Je gaat  toch niet weer herbeginnen he zeg.  

 

Melina ‘t Is al genoeg geweest voor vandaag.   

 

Athena Laat maar Armenia.Ik ben er al over heen. 
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Armenia Maar kind, je moet  je moet je niet zo inde hoek laten zetten. Je moet haar eens 

goed aanpakken. Ik sla ze verrot. 

 

Artemis Armenia, je gaat er niet aan  beginnen. Jij moet altijd boel maken. 

 

Celesta Ja, laat het nu zo. Je gaat het feest toch niet verstoren zeker. 

 

Amanda Wat ga je doen Armenia?  Ga je boksen?  Ik zie jullie al over  de grond rollen. 

(Giechelt) 

 

Nikos He, leuk. 

 

Athena He, wie zijn die twee jongens eigenlijk? 

 

Celesta Die heb ik hier nog nooit gezien. 

 

Melina Zoals Armenia zei twee vreemdelingen. 

 

Amanda Wauw, wat een knullen zeg. Ik moet daar toch eens langs komen.He ze kijken. 

 JOEHOE! 

 (Ze wuift in de richting van de twee.De twee wuiven voorzichtig terug) 

 

Artemis Amanda begin jij ook niet he zeg. 

 

Amanda Maar iedereen kan toch met iedereen kennis maken op een feest. 

 (Ze doet teken om tot bij hen te komen. De jongens benaderen hen voorzichtig.) 

 

Armenia Amanda, zotte triene. 

 

Athena Ik ben hier weg.  

 

Artemis Nu gaat ze boel zoeken met Larissa. ’t Kan weer niet op vandaag. 

 

Armenia Hewel die moet eens langs hier komen zie. 

 

Celesta Ja jongens, ze komen . 

 

Athena Maar allez Amanda, wat steek jij nu uit? 

 (De opwinding begint zich van hen meester te maken. Orin en Karim komen bij 

hen. Larissa volgt met haar blikken het gebeuren en stelt zich in  de buurt op.)  

 

Orin Hallo, had jij naar ons gewuifd? 

 

Amanda Nee, ik had de kramp in mijn arm en moest op mijn rug krabben. 

 (Geproest natuurlijk van de hele bende) 

 

Karim O, grappig hoor. Heb je nog zo van die aanvallen? 

 

Armenia Ja, ze heeft last van  die kronkels in haar hoofd. 

 (Ze krijgt een duw van Amanda) 
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Artemis Ze is daar mee geboren. 

 

Celesta Je moet naar die zevertrutten niet luisteren. Ze zijn  parano dinges. 

  

Amanda Maar we hebben jullie hier nog niet gezien.Waar komen jullie eigenlijk 

vandaan?  

 

Orin  Ik ben Orin en dit is Karim en wie zijn jullie? 

 

Amanda Ach, ik ben Amanda. 

 

Armenia De zotste van de bende. 

 

Amanda En dit is Armenia, Melina, Celesta. 

 

Artemis Stop maar, Larissa komt naar hier. 

 

Larissa (Neemt de twee bij de arm.) 

 Excuseer dat ik jullie even onderbreek, maar ik moet deze twee meenemen. 

 Ze horen namelijk bij de groep van Iris zie je.  

 

Armenia Moeten ze ook dansen misschien? 

 

Larissa  Nee, maar het feest gaat beginnen en ze blijven zo lang bij ons. 

 

Armenia Heb je nog niet genoeg  mannen rondom jou Larissa? 

 

Larissa Ja, maar deze twee zijn speciaal voor mij gekomen  he jongens?  

 En ze komen van ver hoor. 

 

Amanda Van waar? Van waar? 

 

Larissa Ha, moest je dat eens weten. 

 

Orin Eigenlijk mogen we dat nog niet zeggen.  

 

Larissa En dat is maar goed ook. Nog een prettig feest en amuseer jullie. 

 (Ze neemt de twee triomfantelijk mee als een trofee) 

 

Armenia Hou me tegen of ik  krab haar ogen uit. 

 

Melina Laten we ons maar voorbereiden op het feest. 

 

Amanda Ik  wil weten waar ze vandaan komen. 

 (lCosmo komt er aan. Er mogen ook figuranten deelnemen aan het feest, maar 

dat is geen must..)  

 

Melina O Cosmo is daar, ik ben weg. 
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Celesta Maar onnozele trien , blijf hier. En wees eens  niet zo verlegen. Je bent rood tot 

achter je oren. 

 

Artemis  Ik vind daar nu eens niets aan. Met zijn flaporen. 

 

Melina Mens, je bent gewoon jaloers. 

 

Artemis Op die flierefluiter? Je mag hem hebben. 

 

Cosmo  He Melina, wie we hier hebben. Je ziet er goed uit. 

 

Melina  Heu, ja, dank je.  

 

Celesta  Ha Cosmo, ze heeft al veel over jou verteld hoor. (Ze krijgt een schop  

van Melina)  

 

Amanda        Ze wil met je trouwen. (Giechelt) 

 

Cosmo  Ho maar dat willen heel wat meisjes. Ha Artemis, je bent hier ook.   

 

Artemis Nee, je ziet niet goed . Ik ben de zus. 

 

Cosmo  Ha die is goed . Kom, we gaan dansen.  

 

Artemis  Probeer me maar  te pakken te krijgen. (Ze loopt weg en Cosmo wil haar 

achterna. Nikos lapt hemt hem echter een voetje zodat Cosmo struikelend op de 

grond valt tot grote hilariteit van de anderen. Hij herstelt zich en gaat boos 

weg.) 

 

Cosmo Trutten. 

 

Nikos Pardon he .  

   

Melina  Pas op, Menes komt. (Er speelt feestelijke muziek.Menes betreedt het podium, 

gevolgd door de twee dienaressen Juliana en Anthe.Dan wordt het stil) 

  

Menes Allen welkom op dit feest van de magiërs. 

  Maar eerst begroeten wij met  de nodige eer, de machtige ijskoningin 

Demostena.  

 (Men hoort eerst een gierende windvlaag.Dan  volgt een applaus als 

Demostena haar intrede doet. Men buigt daarna eerbiedig het hoofd of men 

knielt neer. Demostena is een kaarsrechte figuur die koel neerkijkt op de 

aanwezigen. Haar gezicht en armen zijn spierwit. 

 Zij is trouwens gekleed in een wit kleed. Het geheel doet ijzig aan.  

 

Demostena Dank U voor deze warm…voor deze ontvangst. 

 Ik  hoop dat U een aangenaam feest zult hebben ter ere van onze   

 magiërs.Al is er enkel kilte in mij, ik wens jullie een  aangename avond  toe. 

Meer kan ik jullie niet  bieden. Ik hou niet van blijheid en vreugde rond mij, 

maar ik wil geen domper op dit feest zetten.Laat het beginnen. 
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 (Terwijl ze gaan zitten begint de groep van Iris aan zijn choreo. 

 Deze keer doen zij hem volledig. Dan staat Menes recht) 

 

  Menes Bravo Iris en uw groep. Dat is mooi gedaan. En zoals op het hoort op dit feest 

geef ik nu het woord aan de zeer respectabele en eerbiedwaardige magiërs 

Hermene en Thanos. Elke keer als de vloedgolf van de zee de wereld 

overspoeld heeft en de grotten onder water dreigen te lopen, bezweren zij de 

goden om ons te vrijwaren van ellende en rampspoed. De grillige en 

onberekenbare oceaan  heeft ons met haar vloedgolf  afgescheiden van het land 

van hierboven.   

 Onze magiërs hebben weer contact opgenomen met Posseidon, de oppergod 

van de zee. Het orakel van  Ork zal spreken. Laten we eerbiedig  luisteren naar 

Hermene en Thanos die ons zullen voorgaan in de  riten van deze viering. 

  

(Hermene en Thanos betreden onder mysterieuze muziek de ruimte.  

 Het licht schijnt weer van uit  de stalagmieten en stalactieten. 

 Het gewone licht deemstert. De magiërs  zijn gekleed in lange mantels en ze 

zien er uit als hoogwaardigheidbekleders. Zij dragen een fakkel in de hand die 

zij in de rotswand plaatsen wat het effect nog verhoogd.Dan betreden zij een 

klein verhoog. De muziek stopt. Zij roepen eerst de goden aan. Als het stil 

wordt neemt Thanos het woord.) 

 

Thanos Het orakel van de grot  heeft gesproken. Het voorspelt welvaart en voorspoed 

voor de bewoners. Zij moeten echter de wetten en de voorschriften respecteren 

van hun leider Menes, de priesteressen en de magiërs.                                        

 

Hermene  Niemand mag ooit deze plek verlaten zonder toestemming van de almachtige 

Menes, onze  grote meester. Jorgos was ongehoorzaam…Verraders moeten 

sterven. (Dorothea verlaat wenend het podium)Boven  het grote water weet 

men niets van onze wereld af.Dat moet  zo blijven. Daar leeft men steeds in 

oorlog en strijd om de macht. Hun leiders zijn  verdorven en wentelen zich in 

weelde terwijl hun volk lijdt. Maar het volk wordt zelf egoïstisch als het 

bezittingen heeft. 

 

Thanos Zij kennen niet  de rust en de vrede die wij ervaren. Zij vernietigen de natuur  

 

Hermene Zij vervuilen het water. 

 

Thanos Zij verwoesten hun bossen. 

 

Hermene Zij doden de dieren. 

 

Thanos Zij verpesten de lucht die zij zelf inademen. 

 

Hermene En zij roeien elkaar uit. 

 

Thanos Daarom zegt het orakel dat wij nooit contact met hen zullen opnemen. 

 

Hermene Want het orakel voorspelt dat wij in vrede en rust zullen verder leven. 

 (Het applaus breekt los als ze beiden het verhoog verlaten.) 
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Menes Dank U  Hermene en Thanos. En nu kan het feest beginnen. (En hij verdwijnt 

 Er volgt nu wilde muziek en  de genodigden storten zich met volle overgave in 

het feestgedruis. Het begint met het geluid van trommels. Dan wordt het ritme 

opgedreven. Het wordt een woeste dans waarin ze met het hoofd zwieren en 

wild zwaaien met armen en benen.Daarbij slaken zij helse kreten .Het lijkt wel 

of zij door het tromgeroffel in een soort extase verkeren,  terwijl de groep Iris 

met kleurrijke linten zwaait. Demostena doet een teken en plots stopt de 

muziek. Iedereen blijft onbeweeglijk staan. Het is een tableau.Er hangt een 

doodse stilte na deze heksenketel.Dan wenkt ze Thana en Hermene. Ze treden 

naar voor en staan alle drie in een spot) 

  

Demostena Thanos en Hermene waarom spreken jullie de waarheid niet? 

 Jullie spreken niet   met de woorden van het orakel. 

 

Hermene Machtige Demostena, hoe weet U wat het orakel ons heeft toevertrouwd? 

 

Demostena Hermene, U onderschat mij. Ik ben de enige die weet dat er groot onheil en 

gevaar in deze rotsen aanwezig is. Er is geen gevoel meer in mijn hart, maar ik 

heb de gave om met hogere machten in contact te treden.  

 

Thanos Vergeef ons edele Koningin, maar we wilden het volk geen angst aanjagen. 

  

Demostena Het gaat om geheimzinnige en onbekende indringers niet waar? 

 

Hermene Inderdaad. Er zouden zich verraders onder het volk bevinden. 

 

Thanos Zoals het orakel voorspelde zouden zij onze macht willen breken en de 

heerschappij van Menes ondermijnen.  

 

Demostena Zou Thamurat hier achter zitten? 

 

Hermene Of  indringers van hierboven. 

 

Demostena Zoek het uit.Als je ze vindt is hun lot bezegeld.Anders worden wij vernietigd. 

 Spaar ze niet. Desnoods maak je ze af. Of wacht, breng ze naar mij. Ik  wil ze 

horen gillen van de pijn. 

 

Thanos En als Thamurat hier mee te maken heeft? 

 

Demostena Ik wil weer zijn zoals vroeger. Hij moet  de betovering terug nemen.  

 Dan is het aan mij om hem voor goed uit te schakelen. GA NU EN KOM NIET 

TERUG ZONDER DE VIJAND!  GA! 

 (De twee magiërs verwijderen zich.Demostena maakt een teken en het feest 

herbegint. Nu gaat het feest verder in vrolijk geroezemoes. Op zeker ogenblik 

dansen  Larissa en Alexander met elkaar. Armenia wringt er zich tussen en 

staat met de rug naar Larissa. Deze neemt Armenia bij de kraag en zwiert ze 

aan de kant. Armenia wordt woest , neemt ergens een  beker en kletst de inhoud 

in het gezicht van Larissa. Er ontstaat een gevecht tussen Armenia en Larissa. 

Juliana en Anthe komen er aan en strooien poeder over hun hoofden. 
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Onmiddellijk veranderen de twee in lieve meisjes die elkaar om de hals vallen. 

Dit alles gebeurt tijdens de feestmuziek.De muziek wordt wat zachter tijdens de 

volgende replieken. Het wordt een ander nummer) 

 

Juliana Zo, die zijn weer voor een tijdje de beste vriendinnen .    

 

Anthe Ja, gelukkig beschikken wij over het nodige materiaal om  opstandige pubers te 

kalmeren. 

 

Orin Dat is fantastisch. Kunnen jullie dat met iedereen? 

 

Juliana Niet met volwassenen. Die zijn helaas  te ver gevorderd in hun  agressie. 

 

Anthe  Daar hebben wij andere methoden voor. Menes zou hen zwaar straffen. 

 

Juliana En de uitwerking duurt niet lang bij deze twee. 

 

Alexander Spijtig genoeg. Kom Larissa. (Hij gaat dansen met Larissa. De anderen 

volgen.) 

 

Nikos (Een simpele jongen die schuchter overkomt.Hij neemt Oresta bij de hand)   

 O Oresta, gaan we dansen? 

 

Oresta ’t Is niet waar he. 

 

Nikos (Die meent succes te hebben.) Jawel, jawel. 

 

Maia Ja Oresta, dat is de man van je leven.  

 

Daphne Zo een occasie laat je toch niet liggen? 

 

Nikos Ha nee he.Kom  Orestaatje prostaatje . 

 

Oresta  (Sist tussen de tanden ) Hou jullie bek onnozelaars. 

 

Petra Vooruit Orestaatje, grijp je kans. (Ze duwt de tegenspartelende Oresta in de 

armen van Nikos die breed lachend danst. Achter zijn rug werpt Oresta 

woedende blikken naar de anderen die haar giechelend aanmoedigen.Ook  de 

anderen gaan nu dansen. Elena en Orin dansen vooraan in een spot. Dan valt 

de bloem die zij op haar kleed draagt. Orin raapt die op en geeft ze aan Elena.  

 Het is duidelijk dat er wat bloeit tussen hen. Plots staat Demostena tussen hen. 

Gedurende deze tussenkomst stoppen  de anderen met dansen en volgen het 

gebeuren. De muziek stopt) 

 

Demostena Geen  onnozele liefdesaffaire hier in mijn  nabijheid. Ik ervaar hier duidelijk 

enige  tederheid en warmte voor elkaar. Ik duld hier geen sentimentele onzin.Ik 

verbied jullie elkaar nog te zien.  

(Ze neemt de bloem en vertrapt ze. Dan duwt ze de twee uit elkaar .) 

Het maakt me ziek. (Dan verwijdert ze zich. Er komt weer gewoon licht.) 
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Leia  Demostena  is hard, maar  Elena moet dat toch weten. 

 

Rhea   Elena, kom hier.(Ze nemen Elena bij zich) 

 

Petra   Vergeet die jongen Elena. Demostena  weet niet wat er nu in je omgaat. 

 

Elena  Maar ik kreeg zo een aangenaam gevoel.  

 

Iris  Je moet het van je afzetten Elena. 

 

Larissa  Ze moet  die jongen ook niet gek maken. 

 

Elena  Dat deed ik niet. 

 

Larissa  Komaan, denk je dat we blind zijn? 

 

Maia  Jij weet niet waar je over praat Larissa. 

 

Iris  Hou hier onmiddellijk mee op.  

 

Melina  Kijk, de Priesteressen zijn terug. 

( De priesteressen zijn inderdaad terug , maar ze gaan tastend en  

schoorvoetend de zaal door.Er klinkt mysterieuze,  angstige muziek op de 

achtergrond. Juliana en Anthe halen Menes terug) 

 

Menes  Bij alle Goden, wat is er gebeurd? Spreek Lana. 

 

Lana  Thamurat Heer. Hij heeft ons blind gemaakt. 

 

Hekabe Hij heeft het licht uit onze ogen weg genomen en dwaalt  rond in deze grotten. 

 

Menes  WAT?  Hij moet onmiddellijk worden opgespoord. Deze keer zal hij zijn straf 

niet ontlopen. Maar laat dit feest  doorgaan ter ere van Demostena. Waar is ze 

trouwens? Demostena.  

(Maar zij is reeds  verdwenen. Iedereen staat ongerust te kijken. Het beeld 

bevriest. De muziek gaat crescendo terwijl de lichten doven) 

________________________ 
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(Er klinkt mooie muziek.Het licht is gewoon.  

Elena komt op en kijkt behoedzaam om zich heen. 

Dan verdwijnt ze even en komt terug met de vertrapte bloem.  Ondertussen danst ze op de 

muziek terwijl ze de bloemblaadjes uitstrooit.Eventueel zingt ze een lied over haar gevoelens 

tot Orin en over haar angst voor de toekomst. Plots struikelt ze en valt.De muziek stopt. Ze 

kreunt want ze heeft zich blijkbaar zodanig bezeerd dat ze met moeite op haar knieën 

kruipt.Achter haar verschijnt Thamurat. Hij ziet  er vuil en tegelijkertijd dreigend uit. Hij 

benadert Elena. Die schrikt en wil weg kruipen.) 

 

Thamurat Vrees niet. Ik doe je geen kwaad. Ik zal die wonde verzorgen. Je bent lelijk ge      

vallen.Ik neem even mijn zalf. (Hij neemt inderdaad een potje en begint de 

wonde te verzorgen. ) 

 

Elena Auw, dat brandt. 

 

Thamurat Dat weet ik maar het geneest vlug. 

 

Elena De pijn trekt al weg. Hoe komt dat? En mag ik weten wie jij bent? 

 

Thamurat Ze zeggen dat ik een woesteling ben, maar dat is niet zo.Ze liegen en willen  

van mij  een bandiet maken.Ze vertellen dat ik op wraak uit ben.Ze weten niet 

beter. 

 

Elena Ben jij…ben jij … 

 

Thamurat Thamurat, dat ben ik .De gevreesde en gehate tegenstander van Menes en de 

zijnen.  

 

Elena Jij hebt  Demostena  verandert in een koele ijsklomp  en de priesteressen  blind 

gemaakt. 

 

Thamurat Demostena  heeft mijn dochtertje Delia ontvoerd en Menes stuurde zijn 

priesteressen  om mij  te doden. Ik ben echter machtiger dan zij  dachten.    

 Ik zal nooit ophouden om mijn dochter te zoeken.Zo lang ik leef zal deze 

zwerftocht duren tot ik haar terug vind en voor haar kan zorgen. 

 

Elena Waarom geef je Demostena de warmte niet terug? Zij kon er toch  ook niet aan 

doen dat je kind is weggelopen. 

 

Thamurat Je begrijpt het niet. Ze is niet weg gelopen. 

 

Elena Wat? 
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Thamurat Ze is in de klauwen van Menes en Demostena. Als ik  Demostena weer 

omtover zullen ze haar nog niet terug geven. Zo houden zij mij op afstand en 

zo hebben ze mij in hun macht. 

 

Elena  Maar eens zal je Demostena   haar warmte moeten terug geven. 

Ze kan niet eeuwig als ijskoningin blijven ronddwalen.  

 

Thamurat Ik moet eerst nog iets anders doen. 

 

Elena  Wat dan? 

 

Thamurat Ik heb al genoeg verteld. Je moet naar huis.  

 

Elena  Wat ga je doen?  

 

Thamurat Dat hoor je wel.  

 

Elena  Bedankt dat U mij geholpen hebt. (Ze geeft hem een hand.Even houden ze 

mekaars hand vast en kijken elkaar in de ogen.) 

 

Thamurat O ja, je moet me beloven dat je nooit iets verteld over wat ik heb gezegd.Als je 

dat wel doet… 

 

Elena Ik zal zwijgen. Beloofd . (Hij verdwijnt. Orin op.) 

 

Orin Ha, hier ben je.Iedereen is naar jou op zoek.  

 

Elena Iedereen? Jij dus ook, 

 

Orin Om eerlijk te zijn, ik wou je eerst zien. Er is iets gaande in de groene rots. 

 

Elena Wat dan? 

 

Orin Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik je zocht. 

 

Elena Waarom?  

 

Orin Jongens, al die vragen. Ik vond het heel prettig op het feest. 

 

Elena Is ’t waar?  

 

Orin Ja natuurlijk… Zeg ook eens wat. 

 

Elena Wat moet ik dan zeggen? 

 

Orin Ik word hier nog gek van. 

 

Elena He, ik plaag je maar wat. Natuurlijk vond ik het prettig en  het is tof dat je me 

zoekt. Kijk eens. (Ze toont hem de bloemblaadjes) 
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 Zet je op je knieën.  

 

Orin Waarom? 

 

Elena Ha, nu gaat hij vragen stellen. Doe het nu gewoon. 

 (Hij gaat op zijn knieën zitten. Dan strooit zij  de bloemblaadjes over hem 

heen.) Nu mag je een wens doen. 

 

Orin Nu? 

 

Elena NU! (Hij sluit de ogen en dan helpt zij hem recht.Ze kijken mekaar verwonderd 

en verward in de ogen. Er klinkt heel zachte, mooie muziek. Ze dansen  

in een spot)  

  Wat heb je gewenst  daarstraks? 

 

Orin Sssst. Geen vragen meer zei je. (Ze geeft hem een duw en hij valt op de grond) 

 Hij blijft roerloos liggen. De muziek stopt.) 

 

Elena Orin. Orin…Zeg flauwe plezante, sta op. (Ze schopt hem,maar hij reageert 

niet.) 

 ORIN! Wacht maar ventje. (Ze neemt een beker en kiepert water over hem. Hij 

veert recht en  neemt haar in een armgreep. Als ze op de grond liggen, bekijken 

ze mekaar zonder een woord te zeggen. Hij ligt zo wat over Elena als Nikos 

opkomt.) 

 

Nikos Oei, ze zijn aan het vechten. (Hij trekt ze uit elkaar.Dan komen Karim en Iris 

op.Ze kijken verbaasd naar het tafereeltje. Elena en Orin verlegen recht) 

 

Iris Wat doen jullie hier? 

 

Nikos Aan het ruziemaken. Ik heb  ze doen ophouden. Elena was bijna dood. 

 

Elena We zochten ….Ik zocht wat bloemen en Orin kwam hier toevallig langs. 

 

Karim Toevallig? Zeer toevallig. 

 

Iris  Gyana  zegt dat er gevaar dreigt. 

 

Elena Wat voor gevaar? 

 

Orin Wie is Gyana ?  

 

Iris Zij voelt net als de magiërs aan als er dreiging in de grotten  hangt.  

 

Gyana  (Die plots verschijnt)  U zegt het Iris. Deze keer weet ik niet wat het is. Er 

hangt een vreemde sfeer tussen  deze rotsen. Het kan ook van buiten af komen. 

Het  is alsof een zware hand  op mijn lichaam drukt. Ik wordt vervuld van 

angst. We moeten deze plek verlaten. Ik vrees dat  de zeeduivels op komst zijn.  

 

Karim  Zeg niet overdrijven. Zo erg zal het wel niet zijn zeker. 
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Gyana  Jij gelooft niet in  het bestaan  van de zeeduivels. 

 

Karim  En wie mogen die monsters dan  wel zijn? 

 

Gyana  Zij scheppen er genoegen in  onze grotten en spelonken te  verwoesten. 

 

Iris  Er kunnen ook andere gevaren zijn Gyana. 

 

Gyana  Ik weet wat je bedoelt. Ook  die van hierboven  zijn een eeuwige  

bedreiging voor ons. En er is een derde vijand. 

 

Orin  Wie mag dat wel zijn? 

 

Gyana  Thamurat. 

 

Elena  Nee, dat is niet waar.  

(Er volgt een stilte. Elena weet dat  ze te spontaan is geweest.) 

 

Iris  Elena, wat bedoel je daarmee?...Waarom zwijg je nu plots? 

 

Elena  Ik wil zeggen, we weten zo weinig van hem en ik denk meer in  de 

richting van de aardbewoners. 

 

Gyana  Dat zou best kunnen. (Plots beginnen de lichten in de stalactieten en 

stalagmieten te flikkeren terwijl het gewone licht dreigt uit te gaan.) 

 

Iris Daar heb je het al. We moeten hier weg. (Men hoort nu ook in de verte een 

instorting.Het is eerder een akelig gerommel.De rest van het volk en 

danseressen op) 

 

Ariadne Iris, de grot aan de westkant dreigt in te storten.  

 

Daphne We vrezen dat het zich kan uitbreiden. 

 

Iris Waar zijn de krijgers van Menes? 

 

Juliana (Die nu opkomt met Anthe) Die brengen materiaal aan om het plafond te 

stutten. 

 

Iris Dan is er nog geen reden tot paniek. 

 

Andromeda   (Op ) Celesta, ik zo bang. (Ze beeft en siddert over haar ganse lichaam.) 

 

Celesta Het is niets Andromeda. Kom, we gaan naar  de grot. (Ze neemt haar mee.Even 

later komt Celesta  weer op.) 

 

Gyana  De magiërs moeten het orakel raadplegen. 

 (Het gerommel stopt. Er volgt een stilte. De lichten flikkeren niet meer.Ze 

luisteren vol spanning) 
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Melina Zou het over zijn? 

 

Iris Laten we teruggaan en ons diep in  de spelonken verbergen. 

 

Nikos  En hoe lang moeten we daar zitten? Ik heb last als ik mij moet bukken. 

 

Iris Jullie horen wel als het gevaar over is. Het was maar een lichte instorting.  

 

Gyana En toch moeten we opletten.  

 

Artemis Horen jullie dat? (Er klinken akelige geluiden.Dan komen de zeeduivels op. Het 

zijn gedrochten met vervaarlijk uitziende gezichten en ze hebben kledij van een 

soort groene stof  met schubben. Ze stoten grommende geluiden uit.) 

 

Cosmo  De zeeduivels. 

 

Kronos  We willen jullie grotten. Verdwijn dus maar of we  slachten jullie af. 

 

Ares  Of  we laten de grotten instorten zodat jullie bedolven worden. 

 

Tassos  Dus verdwijnen of levend begraven worden. 

 

Armenia We zijn niet bang van jullie bedreigingen  Tassos.  

 

Nikos  Als je ’t maar weet. 

 

Charis  Hou je grote mond maar of… 

 

Armenia Of wat hé ? Wij hebben ook wapens. 

 

Nikos  Zal wel zijn. We hebben ze nu wel niet bij, maar ze liggen in onze grotten. 

 

Tassos  We zijn machtiger dan jullie. 

 

Armenia Bewijs het maar scharminkels. 

 

Nikos  Met uw vismuilen. 

 

Iris  Nikos,  stop er mee. 

 

Nikos  Van zijn leven niet. 

 

Ares  Vooruit, we geven jullie nog een laatste kans. Ga weg. 

 

Nikos  Gij zijt zeker zot afgelikte  sprot 

 

Armenia Gaan jullie maar weg of ik gooi deze steen in je  gezicht. 

  (Ze raapt inderdaad een steen op. Nikos volgt haar voorbeeld) 
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Nikos  Ik smijt hem vlak tussen je visogen. (Hij richt de steen  naar de zeeduivels) 

 

Iris  NIKOS! 

 

Kronos  TEN AANVAL!  

 

Nikos  WACHT!  (Kronos die Nikos wou aanvallen stopt.) 

  Hou die steen eens vast. 

 

Kronos  Waarom? (Die de steen aanneemt) 

 

Nikos  Dan kan ik beter op je radijs kloppen. (Hij geeft Kronos een dreun op diens 

neus zodat hij kreunend op zijn knieën zakt.Nikos danst als een volleerde 

bokser rond Kronos en slaat daarbij gaten in de lucht)  

 

Kronos  AAAUW! Hij heeft mijn neus gebroken. 

 

Nikos  Je had toch al een neus als een pladijs. 

 

Oresta  Mijn ventje is nog al een crack he. 

 

Nikos  Zijn er nog? 

 

Charis  GRIJP ZE!  

 

Armenia KOM MAAR OP! (Ze vliegt naar Charis en slaat en schopt waar ze kan. 

Ondertussen heeft Ares  Celesta gegrepen en sleurt ze mee)  

 

Ares  IK HEB DAT MEISJE! We nemen ze mee. 

 

Tassos  Achteruit jullie. (Hij dreigt met een soort harpoen de anderen achteruit. 

Op dit ogenblik klinkt een dwingende stem :  HALT! Het is Thamurat die 

verschijnt. Hij maakt een bezwering en de zeeduivels worden in een dikke 

rookwolk gehuld. Ze vallen kreunend op de grond.Ze rollen heen en weer en 

krimpen in elkaar.Dan verdwijnen ze huilend van het podium) 

 

Elena  THAMURAT! (Ze loopt naar hem toe maar omdat de anderen haar verbaasd 

aankijken, houd ze zich in.Ze neemt hem wel bij de handen. ) 

 

Iris Wat betekent dit Elena?  

 

Elena Hij …hij heeft me geholpen toen ik gevallen was. 

 

Larissa Je ziet toch dat ze niet te vertrouwen is. 

 

Gyana Je komst voorspeld niet veel goeds Thamurat.   

   

Thamurat Ik kwam enkel mijn dochtertje zoeken. 

 

Gyana Als  Menes en Demostena  je zien ben je voorgoed verloren. 
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Maia Jij bent de vijand van het volk.  

 

Rhea Je hebt de Priesteressen blind gemaakt. 

 

Celesta Je wil ons allen vernietigen uit wraak. 

 

Elena DAT IS NIET WAAR! 

 

Larissa AFVALLIGE! Ze hoort bij hem. Ze heeft het bekend. 

 

Leia Dat had ik nooit van haar gedacht. (Ze beginnen op Elena te roepen en te 

schelden.Ze duwen haar van links naar rechts. Iris, Karim en Orin willen haar 

verdedigen en schreeuwen terug. Dan verschijnt Menes met twee soldaten.) 

 

 

Menes HALT! (Het wordt heel stil) Laat ze met rust. Met haar rekenen we later wel af. 

 Ik ben meer in jouw geïnteresseerd Thamurat.  

 

Thamurat Waar is Delia? Je priesteressen  hebben me verteld dat ze hier is. Ik herkende 

haar ring. 

 

Menes (Lacht bulderend) Hij is er ingelopen. Onnozele ziel. Ik wilde je hier krijgen 

om voorgoed met je af  te rekenen.Je hebt mijn priesteressen  blind gemaakt. 

 Daar ga je voor boeten. Ik zal je laten folteren tot je hun ogen weer het licht 

zult  laten zien. 

 

Thamurat Je hebt me dus met een vals voorwendsel naar hier gelokt. Ik zal niet rusten  

voor ik jou heb klein gekregen en Delia heb gevonden. Je bent een bedrieger 

Menes. (Hij wil een bezwering maken en gaat naar Menes, maar achter zijn 

rug trekt een krijger zijn zwaard om Thamurat te doden. ) 

 

Elena NEE! (Ze vliegt naar de krijger en worstelt met hem.)   

 

Demostena  HALT! (Demostena   verschijnt plots) 

 Dood hem niet. Hij moet mij eerst verlossen van de kilte in mijn hart. 

 

Menes Demostena, zeg me dan hoe wij hem daartoe kunnen dwingen. 

 

Demostena Laten we hem eerst van zijn krachten beroven tot hij in de kerker zit. 

 (Ze maakt een paar bezweringen en Thamurat wordt als het ware verdoofd. Hij 

laat zich gewillig meenemen door de soldaten.) 

 

Menes Sluit hem op. We onderwerpen hem aan martelingen tot hij jou en mijn 

priesteressen weer normaal maakt. En wat dat meisje Elena betreft,  ze moet 

zich bij mij aanmelden als we klaar zijn met Thamurat. (Hij verdwijnt samen 

met Demostena.De anderen kijken afkeurend naar  Elena. Ze gaan rond haar 

staan in een dreigend stilte. Orin wil naar haar toe, maar Karim neemt hem 

mee af.  Elena  gaat ergens anders zitten, maar de groep volgt haar en ze staan 

weer rond haar. Dan barsten ze los.) 
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Amanda Wie had dat ooit gedacht van Elena? 

 

Rhea  Ze heult mee met de vijand . 

 

Leia  Ze is altijd al speciaal geweest. 

 

Thessa  Waarom verdedigt ze die duivel? 

 

Larisssa Ik heb ze nooit vertrouwd, maar niemand wou me geloven. 

 

Oresta  Thamurat heeft haar betoverd. 

 

Nikos  Straks verandert ze in een vleermuis. 

 

Iris  Hou je mond Nikos. 

 

Maia  Je moet ze daar eens zien zitten, de valse slang. 

 

Daphne Als haar moeder dat hoort. 

 

Larissa  Ik ga het haar zeggen. 

 

Iris  Nee Larissa, wacht daar mee. J e weet niet wat er gebeurd is. 

 

Larissa  Dat hebben wij toch allemaal gezien. (Nu beginnen ze door elkaar te 

schreeuwen.Ze roepen allerlei verwijten naar Elena. Elena krimpt in 

elkaar.Dan verschijnt Orin.) 

 

Orin  LAAT HAAR MET RUST! (Er volgen enige schermutselingen, maar hij duwt 

ze weg. ) 

 

Larissa Daar zie, haar grote minnaar. Tenslotte weten we niet wie jij bent. Misschien 

hoort hij bij die verraadster. 

 

Orin (Die in woede ontsteekt en haar bij de keel neemt) NEEM DAT TERUG! 

NEEM DAT TERUG ZEG IK! 

 

Iris STOP HIER MEE! Laat haar alleen. Ik zal Menes moeten inlichten over wat 

hier gebeurd is. Kom. (Ze verlaten het podium. Enkel Larissa komt nog even 

terug en spuwt naar Elena. Orin wil haar weer te lijf, maar Elena roept hem 

terug.) 

 

Elena ORIN, NIET DOEN! (Hij keert terug en zet zich bij haar. Larissa af) 

 Waarom doen ze dit Orin? Ze vinden Thamurat een duivel, maar dat is hij niet. 

 Toen ik mij gekwetst had heeft hij mij  genezen. Hij treurt om Delia. Is er dan 

niemand die hem begrijpt? 
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Orin De mensen zijn overal met dezelfde ziekte behekst.Er is geen 

verdraagzaamheid in de wereld. Ik hoopte dat hier te vinden,maar zelfs deze 

vredige groep wordt opgejut en Menes zaait haat in hun harten. 

 

Elena Menes? Dat kan toch niet. Hij is onze grote leider. 

 

Orin Zie je, ook jij weet niet alles over hem. 

 

Elena Wat weet jij af van onze wereld?  

 

Orin Meer dan je denkt. 

 

Elena Maar je bent hier pas aangekomen. Je bent een vreemdeling.  

 

Orin Ik kan daar nu niets meer over zeggen.  

 

Elena (Ze staat recht) Je maakt me nieuwsgierig en bang Orin. 

 

Orin Daar is geen enkele reden voor. Ik…zal je erg missen als ik moet weggaan.  

 

Elena Wanneer ga je dan weg?  

 

Orin Dat hangt van veel dingen af. Ik zou liever bij jou blijven. 

 

Elena Meen je dat nu? 

 

Orin Uit de grond van mijn hart. (Hij streelt haar hals. Ze kijken elkaar aan.Dan 

verschijnen Nikos, Oresta, Athena en Melina) 

 

Nikos Kijk, ze gaan weer vechten. 

 

Oresta Nee dommeke, ze spelen wat. Zouden wij dat ook niet doen? 

 

Nikos He, leuk.(Neemt haar bij de keel en schudt haar door elkaar. Oresta geeft hem 

een mep dat op de grond valt.Dan gaat ze hem troosten) 

 

Athena Melina en ik vinden dat we te ver zijn gegaan. Misschien is Thamurat geen 

duivel  en wij laten je niet vallen. 

 

Melina We zijn altijd zo een goede vriendinnen geweest, we willen dat blijven. 

 

Athena  Maar nu moet je vluchten. De priesteressen van Menes zijn op komst. Ze 

willen je straffen. Vlucht nu het nog kan. 

 

Elena Waarom zou ik?  

 

Oresta Ze zullen je ondervragen. 

 

Nikos En misschien betoveren in een paddestoel. 
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Athena   Zwijg Nikos. Ga naar de rode rotsen, dar ben je veilig. 

 

Orin Ze hebben gelijk. VLUCHT! 

 

Oresta En jij dan? 

 

Orin Ik red me wel. (Elena kust hem en verdwijnt. Orin blijft afwachten.) 

 

Athena  Wij verbergen ons hier naast. 

 

 Nikos  Als er wat is, ge weet het he.(Oresta sleurt hem mee af. Ook Athena en Melina 

verdwijnen.Aan de andere kant verschijnen de priesteressen. Omdat ze nog 

altijd blind zijn houden ze zich aan mekaar vast. Er klinkt mysterieuze muziek 

of men hoort een dof gerommel uit de aarde.) 

 

Hermione Hoor, de goden zijn grimmig. 

 

Leda Ze ontsteken in toorn.  

  

Hekabe Wij zoeken degenen die onze grote meester  heeft verraden.  

 

Phedra Hier moet ze zich  verbergen. 

 

Lana Maar ik ervaar een andere geest die hier rond dwaalt. 

 

Cassandra Ik voel ook een andere aanwezigheid.(Het geluid stopt) 

 

Catherina Wie zijt gij? Waar is Elena? (Ze komen dichter bij Orin. Op dit ogenblik horen 

we Nikos niezen.Hij roept :”Pardon”) 

 

Hermione Hoor, daar zijn er nog.  

 

Lana Kom te voorschijn en  maak U kenbaar. (Ze maakt een paar bezweringen en 

Nikos, Oresta, Athena en Melina komen uit hun schuilhoek. 

De priesteressen betasten hen) 

 

Lana  Hen zoeken we niet. Waar is Elena? 

 

Nikos Ze is gevlucht langs daar. (Hij wijst de richting aan waarlangs Elena is 

verdwenen) 

  Ha, ’t is waar ook, je ziet geen steek. 

 

Phedra  Neem mijn hand vast en wijs mijn mij langs waar zeis verdwenen. 

 

Melina  Wacht. (Ze duwt de hand van Phedra in de verkeerde richting) 

 

Nikos  Maar dat is niet…. 

(Verder komt hij niet want Oresta houdt de handen voor zijn mond) 

 

Hermione We zijn haar spoor bijster. Leidt ons in die richting. 
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Melina  We zullen U helpen om haar te zoeken. 

(Athena en Melina nemen de priesteressen mee  af naar de andere richting.) 

 

Orin  Bedankt dat je wil helpen.  

 

Oresta  O met mijn held lossen we alle problemen op. 

 

Nikos  Wij zijn altijd paparaat. 

 

Athena  (Weer op met Melina) Zo, die hebben we op een dwaalspoor gezet.   

 

Elena  (Weer op met vijf meisjes.Ze zijn gewoon gekleed en blijkbaar van deze 

tijd.Ook Karim is bij hen) 

  ORIN! Ken je deze  mensen? 

 

Lies  Orin, we hebben je eindelijk gevonden. 

 

Julie  Het was een lange tocht door de oceaan. 

 

Marijke We waren doodongerust. 

 

Elena  Zijn dat je vrienden Orin? 

 

Orin  Ik ken ze niet. 

 

Elena  Maar zij kennen jou. 

 

Marijke Het heeft geen zin meer Orin. 

 

 Elena  Wat? Wat heeft geen zin? WIE BEN JIJ ORIN? EN WAT ZOEK JE HIER? 

 

Orin   We komen van boven. Ik heb gelogen.We zijn niet afkomstig van Menouthis 

 

Laura  We ontdekten dat Menouthis en Herakleion  reeds honderden jaren geleden 

door aardbevingen zijn gezonken. 

 

Marijke We onderzoeken deze plek. 

 

Melina  Goed, je hebt ze gevonden, verdwijn dan maar want jullie zijn hier niet veilig. 

 

Julie  Het gaat niet alleen om ons onderzoek. 

 

Oresta  Wat is er dan nog? (Op dit ogenblik verschijnt Larissa. Ze luistert ongemerkt 

het gesprek af. Ze schrikt om wat ze hoort)                                                                                                 

 

Orin  Luister. Elena, het gaat om Delia. 

 

Elena  Delia? 
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Sofie  De dochter van Thamurat. 

 

Athena  Leeft ze nog? 

 

Orin  Ja en wij weten waar ze is. (Larissa  verdwijnt.) 

 

Melina Waar is ze dan?  

 

Laura Dat mogen wij nog niet zeggen. 

 

Elena (Gaat voor Orin staan) WAAR IS DELIA? 

 

Orin Elena, laten we er over zwijgen.  

(Orin legt de handen op de schouders van Elena, maar ze weert hem af Ze 

blijven in een pose staan terwijl het licht uit gaat .Enkel de lampen in de 

stalagmieten en stalactieten flikkeren onheilspellend.Ook de muziek die opstart 

verwekt de nodige spanning) 

____________________________________________________________ 
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(De muziek start weer op.Als het licht  wordt opgetrokken staan ze in dezelfde pose. Dan 

maakt Elena zich los en verdwijnt. Orin gaat haar achterna. Athena, Melina, Oresta en Nikos 

volgen. De muziek deint weg.) 

 

Kellie  Orin  maakt het ons en zichzelf niet gemakkelijk. 

 

Karim  Dat komt wel goed. 

 

Lies  Als jij het zegt. 

 

Julie  Deze opdracht mag niet mislukken. 

 

Sofie  We moeten ingrijpen voor het te laat is en Orin uit zijn verdoving halen. 

 

Laura  Hij heeft het goed te pakken. (Begint spottend één of ander liefdesliedje te 

zingen, aangepast  aan het verhaal) 

 

Karim  Jaloers? 

 

Laura  Zwijg maar Karim.Trouwens , jullie hier zijn al een hele tijd en je hebt 

Thamurat nog altijd niet gevonden. 

 

Karim  Menes houdt hem gevangen en  wil hem folteren tot hij Demostena geneest en 

de priesteressen weer laat zien. 

 

Marijke Dan kunnen we nog lang wachten. Delia wordt ongeduldig. 

 

Sofie  Als je het maar weet. 

 

Kellie   Laten we Thamurat dan zoeken en  bevrijden. 

 

Karim  Dat zal niet simpel zijn.  

 

Marijke Welke richting moeten we uit Karim? 

 

Karim  Langs hier maar uiterst voorzichtig zijn. 

 

Kellie  Wees gerust. (Zij haalt een soort pistool boven)  

 

Jullie  Pas op met dat ding, kieken. 
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Kellie   Hou je maar kalm. (Richt speels het pistool op haar gericht.)  

 

Laura  Hou je nu toch eens in, klein kind. (Ze mept op het pistool. Het schot gaat af en 

weerklinkt door de gangen. De echo herhaalt dit.Ze vluchten weg.Langs de 

andere kant verschijnen Demostena, Larissa, de twee magiërs, Menes, Juliana, 

Anthe en de twee wachters.) 

 

Menes  Wat was dat ? 

 

Wachter Het leek op een instorting. 

 

Hermene Nee, het leek eerder op een pistoolschot. 

 

Demostena De indringers zijn tussen deze muren. 

 

Larissa  Ik heb U gewaarschuwd.  

 

Demostena Ik ben blij dat je ons alles verteld hebt. Je hebt goed werk geleverd Larissa. 

 

Larissa Dank U Hoogheid. Ik wil niet dat ze ons rijk bedreigen. Ik vind dat verraad 

moet gestraft worden. 

 

Demostena Elena zal haar straf niet ontlopen. Maar eerst moeten die vreemdelingen 

verdwijnen.Volgens Larissa willen zij ons rijk vernietigen. Je weet wat jullie 

moeten doen Thanos. 

 

Menes  Ik wil eerst weten waar Delia is .  

 

Demostena Ze moeten sterven Menes. Wachters. 

(De wachters komen bij haar.) Volg hen en breng ze hier. Ik wil ze  persoonlijk 

folteren tot ze begeven. (De twee wachters trekken hun zwaarden en 

verdwijnen) 

 

Menes  Ik heb een beter plan. 

 

Demostena Laat horen Menes. (Op dit ogenblik komen de groepen Iris en Armenia  

opgerend behalve Elena,Athena en Melina .Nikos en Oresta zijn er wel bij ) 

 

Ariadne Meester, heeft U die verschrikkelijke knal gehoord? 

 

Maia Waarschijnlijk weer een instorting. 

 

Celesta Of de zeeduivels die terug komen. 

 

Menes NEE! Rustig allemaal. Het is geen instorting. We  hebben bezoek gekregen van 

hierboven. 

 

Thana Het orakel  voorspelt onheil. 
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Menes We zullen ons rijk verdedigen. Ze zullen raar opkijken. 

 

Daphne Waar is Elena? 

 

Larissa Ze is een verraadster en moet gestraft worden.  

 

Armenia Wat doe jij hier ? 

 

Demostena Larissa  heeft ontdekt dat Elena ons verraden heeft. 

 

Thessa Misschien hebben wij ons allemaal vergist. 

 

Amanda Wij hebben er over gepraat en misschien hebben wij Elena te vlug veroordeeld. 

 

Larissa Je hebt toch gezien dat ze aan de kant van Thamurat staat. 

 

Petra  Ze wil niemand verraden. Thamurat heeft haar genezen. 

 

Larissa  Grote Menes, Elena wil uw macht breken.  

 

Armenia   Ik begin andere dingen te denken. 

 

Larissa Wat dan? 

 

Armenia Jij hebt ons allemaal opgejut tegen Elena. Uit jalousie. 

 

Leia Ik begin het te snappen. 

 

Larissa Jij snapt er niets van stuk onbenul.  

 

Leia  Wat? Jij venijn. (Ze wil Larissa te lijf gaan onder luide aanmoediging van 

Armenia.) 

 

Menes STOP! Hou op met die onzin. We gaan ons plan uitvoeren. Juliana en Anthe, 

haal Thamurat.  

 

Anthe Is dat niet gevaarlijk? 

 

Menes Hij is nog half verdoofd. 

 

Juliana Kom, we redden het wel. (Ze verdwijnen. Dan komen de wachters op met de 

groep van Karim en met Elena,Athena en Melina)  

 

Demostena Zo, we hebben bezoek. Waar hebben we dit aan te danken? 

 

Julie We doen opzoekingen  en vroegen ons af of deze verdronken stad werkelijk 

bestaat. 

 

Menes  Zoals je kunt zien leven wij nog en zijn niet zo tuk op bezoekers  van  boven.  
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Kellie Op deze plek zijn onze schepen met man en muis  vergaan. 

 

Demostena Wat hebben wij daar mee te maken? 

 

Laura Er werd nooit iets terug gevonden, noch van het schip, nog van de zeelui. 

 

Menes En dan? 

 

Lies Wij denken dat jij daar verantwoordelijk voor bent Menes. 

 

Sofie Jij stuurde geen soldaten naar boven om te jagen. 

 

Marijke JIJ HEBT DE BOTEN GEKELDERD EN BEROOFD! 

 

Iris We hebben dus de verkeerde meester gediend. 

 

Artemis Menes,   je hebt ons belogen. 

 

Cosmo  Je zei tegen het volk dat je krijgers gingen jagen, maar ze hebben die mensen  

overvallen en gedood.   

 

Menes  Zwijg  of je sterft. 

 

Cosmo  IK WAS EEN VAN JE KRIJGERS EN HEB MEEGEDAAN!  

  MAAR WE MOESTEN ZWIJGEN! 

 

Menes   HOU JE MOND ZEG IK. 

 

Cosmo  En ik moest Delia ontvoeren en verbannen naar boven. 

 

Gyana  Hij heeft gelijk. Demostena wist niet dat Delia ontvoerd was.   

 

Menes  Begin jij ook al? 

 

Gyana  Thamurat  heeft Demostena ten onrechte gestraft. 

 

Celesta  Maar dat wist hij  niet.  

 

Demostena Wat heb je met Delia gedaan? 

 

Cosmo  Ik heb ze alleen moeten achterlaten in de bergen. 

 

Menes  WACHTERS!  

 

Cosmo  EEN KIND VAN DRIE JAAR. 

 

Menes  WACHTERS! (De twee wachters duwen Cosmo op de grond en dwingen hem 

op de knieën.Dan nemen ze hun zwaarden en doet de groep knielen.Er volgt 

een stilte.) 
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Cosmo IK KON DIT GEHEIM NIET LANGER DRAGEN! IK HEB SPIJT DAT IK 

HET GEDAAN HEB! 

 

Menes HOU JE MOND! 

 

Cosmo IK HOOP DAT ZE NOG LEEFT EN DAT ZE MIJ  KAN VERGEVEN! 

 (De bewakers slaan op hem zodat hij kreuneend op de grond valt. Andromeda 

verschijnt.)  

 

Andromeda (Op) MENES, JIJ ZULT NIET DODEN. Jij bent de boze geest van de  grotten! 

 

Menes  Haal die zottin daar weg. (De wachters sleuren de krijsende Andromeda weg. 

Celesta wil haar ontzetten en gaat  mee af. Men hoort een kreet van 

Andromeda.  Dan wordt  Celesta ze door de krijgers ruw het podium 

opgeduwd. ) En jullie zullen  boeten voor deze beschuldigingen. Jij daar met je 

grote bek, kom hier.(Marijke  komt naar voor) 

  Wat kwam je hier eigenlijk  echt zoeken ?.....ANTWOORD! 

 

Marijke Ik heb alles gezegd. 

 

Menes  Dat heb je niet. 

 

Larissa  Ze kwamen Thamurat zoeken. 

 

Celesta  Hoe weet jij dat? 

 

Larissa  Ik heb hun gesprek afgeluisterd.  

 

Armenia Jij valse slang. (Vliegt naar Larissa, gevolgd door Nikos) 

 

Nikos  Ja, klopt er op. 

 

Oresta  Daar gaat mijn held weer. 

 

Menes  HOU OP! We verliezen tijd met dit gezever. Larissa , wat hebben ze nog meer 

gezegd? 

 

Larissa  Ik hoorde Orin zeggen “Ik weet waar Delia is.” (Algemene opschudding) 

 

Menes  STILTE!  Wel waar is ze? (Stilte waarin iedereen de adem in houdt.) 

  Dan komen Juliana en Anthe op met Thamurat.) 

 

Demostena Nu zullen we het hebben. 

 

Menes  Mag ik jullie voorstellen? De grote Thamurat , al denk ik dat jullie hem wel 

kennen. Als Thamurat  het licht terug schenkt in  de ogen van mijn 

priesteressen, dan  spaar ik jullie het leven. 

 Wat Delia betreft, we willen weten waar ze is. Anders zullen jullie deze plek 

nooit ververlaten.  
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Thamurat WAAR IS ZE? ….WAAR? Beseffen jullie dan niet  ik mijn kind wil 

terugzien?   

 

Laura (Stapt naar voor) Ze, ze is onder ons. 

 

Menes Wie van hen is het? WIE?.... 

 

Laura Je moet eerst beloven dat haar geen kwaad zal geschieden. 

 

Demostena Zeg het. Ook ik wil weten waar ze is. 

  

Laura ( draait zich om naar de anderen.) 

  Kom. (Julie stapt naar voor, maar ook Lies,Kellie,Marijke, Julie en Sofie 

volgen) 

 

Menes Wat is dit voor een spel? Als ze zich niet kenbaar maakt, dan  worden jullie één 

voor één gedood. Misschien zullen we het dan nooit weten, maar ze zal samen 

met jullie sterven. 

 

Demostena Alsublieft, spreek, anders   blijf  ik voor eeuwig ijskoningin.  

 

Menes Mij  kan het niet schelen. Jij eerst. (Hij wijst Julie aan en doet haar knielen)) 

Wachters. (Ze trekken hun zwaarden.) 

 

Sofie  Wacht. (Ze gaat bij Thamurath en legt een halsketting over zijn hals) 

  Dit heb ik altijd bewaard. Herken je het?  

 

Thamurat Ik herken het. Er staat iets in gegraveerd.  

Heb vertrouwen en hoop , zo vind je altijd de weg terug naar mijn hart. 

(Ze zeggen dit samen.) 

 

Sofie  (Ze omhelst hem innig) Niets of niemand zal ons ooit nog van mekaar 

 weghalen. 

 

Thamurat En deze ring is nu te klein om aan je vinger te rijgen.(Hij klemt hem in haar 

hand)   

 

Demostena En wat gebeurt er met mij? 

(Thamurath staat recht en legt zijn hand op haar hart. Er klinkt mooie muziek. 

Er ontstaat een rookwolk en als die optrekt heeft Demostena haar witte 

gewaden afgelegd.Demostena omhelst Sofie(Delia).Als de muziek stopt komen 

de priesteressen opgerend)  

 

Lana  Meester, we kunnen weer zien. 

 

Hekabe De nacht heeft plaats gemaakt voor de dag. 

 

Phedra  Het licht in onze ogen is terug. 

 

Leda  Thamurat heeft zijn belofte gehouden. 
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Menes  Dat is niet genoeg. 

 

Demostena Toch wel Menes. Ik voel weer de zachtheid van voorheen in mij. 

  Mijn hart is niet langer een bevroren meer in koude dagen. 

 

Menes  Sentimentele onzin. Thamurat , je hebt je dochter terug maar deze indringers  

hebben ons geheim ontdekt.Niemand mag iets weten van onze verborgen 

wereld. Zij  zullen niet navertellen wat zij hebben aanschouwd. Daarom zullen 

zij sterven samen met jou en je dochter. 

 

Thamurat Laat hen gaan Menes, misschien is het tijd dat ze ons vinden. Onze twee 

volkeren kunnen veel van elkaar leren. 

 

Menes Nee Thamurat, ze zullen hier komen met honderden en onze beschaving 

overnemen. Niemand zal  ooit het geheim kennen van onze verdronken stad 

Ork. (Hij neemt het zwaard van een wachter en bedreigt de bezoekers.Ook 

Sofie en Thamurath horen bij hen. ) 

 Op jullie knieën. (Ze knielen en Menes heft dreigend zijn zwaard.)  

  

Thamurat Laat mijn dochter leven. Neem mij. Ik was je grote vijand.Zij heeft niets 

misdaan. 

 

Menes Ook je dochter weet nu te veel. Ze zal terugkeren en alles aan die van 

hierboven vertellen. 

 

Sofie (Staat recht en gaat voor Menes  staan ) 

   Steek mij dan neer als je er niet te laf voor bent. 

 (Menes aarzelt) Waar wacht je op? (Thamurat heft de hand op en men hoort 

een dof gerommel. Plots verschijnen de zeeduivels.zij storten zich op Menes 

terwijl ze rauwe kreten uitstoten.) 

 

Thamurat HALT!  (Onmiddellijk stoppen ze het gevecht.Toch laten  ze hun prooi niet 

los.) 

 

Armenia De zeeduivels, daar hebben we nog een eitje mee te pellen he Nikos. 

 

Nikos Ha ge weet het.  

 

Thamurat Wacht even.(Hij maakt een gebaar en er  weerklinkt een gek muziekje waarop  

ze gekke sprongen maken Op het einde staan ze verbaasd naar mekaar te 

kijken) 

 

Kronos He John, wat doe jij hier? 

 

Ares Steve, waar zijn we?  

 

Thamurat Jullie zijn betoverd door Menes toen jullie schipbreuk leden. 

 (Hij maakt een teken en er weerklinkt een fluitsignaal. Ze herinneren zich weer 

alles) 
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Tassos Ja, ik weet het weer. 

 

Charis Worden we bevrijd? 

 

Armenia Ja, maar we moeten eerst nog wat regelen.  

 

Kronos Kijk die trut en dat konijn die tegen ons kwamen vechten 

 

Armenia Dat is te veel.(Ze werpt zich samen met Nikos op de zeeduivels. Er ontstaat een 

speels gevecht waarbij ook Oresta zich moeit. De rest gilt en moedigt hen aan. 

 Er klinkt een vrolijk liedje tijdens de stoeipartij.  De hele bende stort zich op 

iedereenSommigen sleuren Menes naar voor. Anderen zitten mekaar achterna. 

Het wordt een heisa van belang, maar eigenlijk hebben ze er plezier 

aan.Uiteindelijk belanden ze allemaal op de grond en rollen over het 

podium.Ook Larissa en de wachters moeten er aan geloven.Tijdens het 

rollebollen over het podium, gaat langzaam het licht uit. 

De muziek blijft spelen.) 

 _______________________________________________________________ 
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4 

 

 (Het groepje van Armenia en dat van  Iris komen op. Armenia heeft een blauw 

oog en Nikos wordt ondersteund door Oresta. Nikos mankt en spreekt met een 

dikke tong. ) 

 

Nikos    Die ene zeeduivel heeft mijn tanden uitgeslagen. 

 

Oresta Hij heeft zich toch komen excuseren?  

 

Catherina En het waren niet eens zeeduivels. 

 

Maia En  wat heb jij met die man gedaan. 

 

Nikos Gewoon mijn vingers in zijn neusgaten gestoken.   

 

Iris Ja, zwijg maar al.En  Armenia heeft ook haar best gedaan. 

 

Armenia He zeg, ik beet alleen in zijn duim 

 

Artemis  En die was bijna afgebeten. 

 

Iris Genoeg gevochten. Jullie begrijpen dat we de geschiedenis zullen moeten 

herschrijven. 

 

Celesta Ha nee he zeg. 

 

Gyana (Verschijnt) Het zij zo. Menes heeft ons al die tijd  bedrogen. Noch de magiërs, 

noch ikzelf  hebben het geweten.  Het is tijd voor een nieuwe leider. 

 De grote raad heeft hem aangeduid. 

 

Iris En wie mag dat zijn?  

 

Gyana Deze(Ze maakt een teken en Thamurat verschijnt met de priesteressen, de 

magiërs, Juliana en Anthe.) 

 

Thamurat  Ik dank de Raad om het vertrouwen en ik zal jullie geen dingen voorliegen. 

 Ik wil samen met jullie een nieuw rijk opbouwen waarin iedereen mekaar 

respecteert en helpt waar het nodig is.  

  Ik nodig jullie uit om deze verbintenis  vieren. (Er volgt applaus) 

 Helaas zullen wij afscheid moeten nemen van onze vrienden van het bovenrijk. 

 (De groep Karim komt op met Orin.) 

 

Elena Nee Thamurat. 
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Thamurat Het spijt me Elena, maar onze vrienden moeten vertrekken. 

 

Orin Elena, kan ik je straks spreken? 

 

Elena Is dit een afscheid Orin? 

 

Orin Ik vrees het. 

 

Elena Maar waarom ?  

 

Orin Daar zullen wij het straks over hebben. 

 

Julie We moeten  terug naar onze wereld. Dat wordt  een heel verhaal.  

 

Thamurat Helaas zullen jullie je niets meer van dit avontuur kunnen herinneren. 

 

Lies En waarom niet? 

 

Thamurat Omdat ik alles uit jullie geheugen ga wissen. Menes had op één punt gelijk : 

 Jullie wereld mag niets te weten komen over Ork. Er zouden hier te veel 

mensen komen en onze beschaving vernietigen. Laten we elkaar respecteren en 

elk zijn eigen cultuur  behouden .We zullen elk in vrede verder leven. 

 

Karim Misschien heb je gelijk Thamurat. Kom, we gaan. Orin. 

 

Orin Ga maar al.  

 

Sofie Wacht.(Ze omhelst de groep.) Mijn geheugen zal niet worden uitgewist. 

 De herinnering zal blijven. Ik weet hoe jullie mij hebben opgevangen toen ik 

als kind werd gevonden door mijn stiefouders. 

 Ik zal jullie nooit vergeten. Nooit.   

 (Ze vertrekken) 

 

Amanda He, jij daar. (Ze gaat naar Karim en geeft hem een kus tot groot jolijt van de 

anderen.) 

 En stuur een kaartje. 

 

Karim Dat zal moeilijk gaan denk ik. 

 

Amanda Ik kom je persoonlijk naar beneden sleuren. (Er wordt afscheid genomen en 

gezwaaid. Orin en Elena blijven alleen op de scéne.)  

 

Orin Ik moet gaan Elena, al zou ik het liever anders willen. 

 

Elena Ik weet het, jouw leven ligt daar boven. Het mijne hier, tussen deze rotsen en 

gangen. Hoe zeggen ze dat? Het water is veel te diep voor ons. 

 Goed gevonden he. 

 

Orin Je bent een slimme meid…. 
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Elena Je zult het goed hebben daarboven. Hoe noem je die dingen weer aan dat 

donker plafond? 

 

Orin Sterren.Dat  zijn sterren, maar die zie je alleen als het donker is. 

 

Elena En als het niet donker is? 

 

Orin  Dan is alles blauw daarboven en is er de gele zon. 

 

Elena Al die kleuren. 

 

Orin Ja, en dan is er nog het gras dat groen is en de vogels zingen en de regen valt er 

over je gezicht en… 

 

Karim  (Out) ORIN! 

 

Elena Het is tijd Orin. 

 

Orin Ik weet het….Het ga je goed Elena. (Hij streelt haar even over de wang en 

geeft haar  zacht een  kus. Ze duwt hem zachtjes weg en draait zich om. 

 Hij gaat weg.Er komt aangrijpende muziek opzetten.) 

 

Elena (Ze kijkt hem innerlijk verscheurd na. Dan  gaat ze  zitten en vecht tegen haar 

gevoelens. Eindelijk neemt ze een besluit.) ORIN!  

 (Orin komt terug. Hij merkt wat haar bedoeling is en omhelst haar.) 

 Ook al zal ik mij niets meer van dit alles herinneren, ik wil gewoon bij jou zijn. 

 

Orin Kom, we mogen ze niet laten wachten. (Hij neemt ze bij de hand en ze lopen 

traag weg. Het licht verzwakt en we krijgend dezelfde sfeer als in het begin. 

Dezelfde muziek weerklinkt. De epiloog wordt ondertussen gezegd door Delia 

(Sofie). Zij staat nu op het rotsplateau.De tekst volgt hieronder.Na haar tekst 

stopt de muziek en “bevriest” het beeld van Delia. Dan licht uitfaden. ) 

 

Sofie (Delia) Het eindigde als een sprookje. Mijn vader en Demostena hadden elkaar dus 

gevonden. En ik, ik hield van hen beiden.  

 Ik had dus alle reden om gelukkig te zijn. Alleen denk ik nog vaak terug aan 

mijn vrienden van boven. Ik weet wel dat ik ze nooit meer terug zal zien.  

 Maar de herinnering aan hen zal ik blijven meedragen als een kostbaar juweel. 

 Niemand zal ooit weten welk geheim verborgen ligt onder de zee. Met haar 

blauwe, woelige golven heeft zij het verleden toegedekt. 

 Als U ooit langs de  stranden van de kust loopt, weet dan dat onder de 

oneindigheid van de zee een stad begraven ligt. Voor eeuwig.    

 Kijk dan eens goed onder het wateroppervlak, misschien ontdek je een glimp 

van een machtig rijk. Misschien lach ik je dan wel toe van uit de diepten van de 

oceaan. Vanuit Ork, de verzonken stad. 

  

 

 _______________________________________________________________ 
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Griekse oorsprong van sommige namen uit het stuk 

 

 

 Iris  Regenboog / bode der Goden 

 

 Petra  Rots 

 

 Daphne Laurier  

 

 Maia  Moeder /  voedster 

 

 Rhea  Parel / Stroom / Bron 

 

 Elena  Fakkel / Licht / Stralende 

 

 Larissa  Versterking 

 

 Hermione Die uitlegt 

 

  Phedra  De lichtende / Dochter van Minos 

 

 Athena  Godin van de wijsheid 

 

  Artemis Dochter van Zeus 

 

 Gyana  God is genadig (Hebreeuws) 

 

 Anthe  Bloem 

 

 Melina  Van honing / Esshout 

 

 Delia  Van het Griekse eiland Delos 

 

 Desdemona  of  Demostena  Slecht gesternte   


