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O hře 

 

Homérova Odysseia je příběh plný fantazie, dobrodružství i napětí. Zároveň je jedním z pilířů 

světové literatury, na nichž stojí nejen vývoj umění, ale i celého myšlení. Diváci zcela nového 

hudebního zpracování se stanou svědky konce Trojské války, jejíž hrdina – lstivý král Odysseus 

se poté vydává zpátky domů, na rodnou Ithaku. Do cesty se mu však kladou stále nové 

překážky, a když jednu hrdina překoná, hned je tu další. Některé si zaviní sám, jiné mu 

nastražují do cesty bohové, tu ze zlomyslnosti, tu z pomsty za nějaký hrdinův čin. Ale je to on 

sám, kdo musí nakonec vždy boj postoupit. Střetává se s bájným obrem Kyklópem, jindy 

podléhá svůdné Kalypsó, spolu se svými druhy bojuje se Skyllou a Charybdis, na své 

nebezpečné cestě je často pronásledován Poseidónem, sestupuje do podsvětí… 
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Ukázky 

Kirké - Nymfy – Plavci 

 

Každá Žena je Bohyně 

a Bohyně má blízko k Ženě 

Když sedí Muži na klíně 

tak touha rozum odežene 

Dívka – Žena – Bohyně 

stud utopí ve víně 

Panna – Nymfa – Nymfička 

zvláční vínem při svíčkách 

 

Každá Žena má devět bran 

a každá z nich je na závoru 

Pak vyrazí je vína džbán 

Muž vejde do bran bez odporu 

Dívka – Žena – Bohyně 

stud utopí ve víně 

Panna – Nymfa – Nymfička 

zvláční vínem při svíčkách 

Zpívejme – tančeme na sopce 

Co bude zítra nevíme 

Ať každý dělá jen sám co chce 

Pojďme se utopit ve víně 
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Odysseus  

 

Jen já 

jenom já sobě sám 

za to že dýchám 

jen sám sobě vděčím 

Jen já 

sobě své díky vzdám 

Skutečná pýcha 

je dar a ne přečin 

ó – ó – ó 

Osud umím přečíst 

ó – ó – ó 

Nejsem ten kdo klečí 

Jen já 

jenom já v sobě sám 

moudrost a sílu 

já sám v sobě zrodil 

Jen já 

všechno umím a znám 

„Zabij a miluj“ 

Tak to v světě chodí 

ó – ó – ó 

chci všechno – Ne podíl 

ó – ó – ó 

Jsem kormidlem lodí 

( Jen já 

všechno já v sobě mám) 

V sobě mám 

dál káně s liškou lstivou 

Sobě sám 

jsem stálou zárukou 

sebe znám 



Jsem zánik jsem i život 

Osud svůj 

sám nesu na rukou 

… 

Zánik jsem i život 

Zánik jsem i život 
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Odysseus a Penelopé 

 

Když výhra s prohrou splývá 

pak mince na svém rubu 

má i líc 

a konec má zdroj v začátcích 

A stejně listí z dubu 

nespadá 

Je dál 

v šedi i o svátcích 

Tím nám svět odplácí 

že dal i vzal 

Dal i vzal 

 

Já už vím  

že každé vítězství je bití 

Já už vím  

že každé vítězství je spousta ran 

Já to vím  

že vítězství nás nikdy nenasytí 

a přesto půjdem dál do nových rán 

Já to vím  

že přesto vzejdem z nových rán 

 

Zas výhra s prohrou bude v novou lásku splývat 

Vždyť žádná Odyssea nikdy nekončí 

Ten kdo jít musí dál ten konce nedodívá 

a Touha v člověku 

ta je pro nás od věků 

náhončím 

je náhončím  
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Seznam hudebních čísel 

Odysseus 1. 

Vzpomínky – Penelope  

Ukolébavka – Kalypsó a dívky  

Kirké – Nymfy – Plavci 1. 

Kirké – Nymfy – Plavci 2. 

Píseň o trojské válce – Démodokos 

Vice band – Trójané 1. 

Voice band – Trójané 2. 

Hymnus mrtvých – podsvětí 

Odasseus 2. 

Odasseus a Penelopé 

Odysseus – pomsta 

Voice band – Achájci – Trojský kůň 

Kalypsó – opuštěná – výkřik proti Osudu 

Odysseus – Po Kyklópovi 

Odysseus – Vítězná po Tróji  

Odysseus – Otevírání II. půle 

Ty dál jsi jediný – Penelopé – Samota 

Odysseus – Faj. 

Vtězství nad ženichy – Odysseus 
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