Scénář
Ondra/vypravěč : U Thébanů kdysy žil královský pár.Král Laios a královna Iokasté.Oba dva chtěli syna ,
který by převzal trůn.Aby se dozvěděly jestli vůbec syna budou mít, vyslaly posla do Delf.Pro
věštkyni...
Bára/posel : Můj krály a královno, zde je věštba, kterou vám přináším od věštkyně na tomto
přehráváči.
Přehrávač : Narodí se ti syn milá královno.Ale bude to syn, který přinese tvému muži smrt vlastní
rukou.A ožení se s tebou samotnou!
Pavel/král : Neplač má ženo, udělám cokoliv, aby se věštba nenaplnila!
Ondra/vypravěč : I tak Iokasté probrečela celou noc.Bohužel, věštba se nakonec stejně naplnila.
Narodil se jim syn, kterého pojmenovaly Oidipus.Král ho však dal pastýři, který ho měl nechat v lesých
umřít hladem a zimou.Pastýř se nad ním však slitoval a vychoval ho.
...................................................................................................................................................................
Ondra/vypravěč : Oidipus se vydal do Théb za prací.Na cestě však potkal povoz, který řídil nějaký
stařec.
Pavel/stařec : Uhni z cesty nevychovaný poutníku!!!
Matěj/Oidipus : Ten kdo je nevychovanej si akorát ty!
Ondra/vypravěč : Oidipus se naštval a prudce shodil starce z vozu a poté ho probodl.Oidipus
s hříchem na srdci pokračuje do Théb.
...................................................................................................................................................................
Ondra/vypravěč : Když Oidipus došel do Théb, dozvěděl se, že Théby obléhá proradná Sfinga.Rozhodl
se jí porazit.Sfinga dala Oidipovy hádanku a řekla, že když jí uhodne, skočí ze skály.Oidipus hádanku
uhádl a zbavil města Sfingy.Královna si zavolala Oidipa do paláce.
Lída/Iokasté : Buď zdráv hrdino,Zachránil si naše nádherné město před zkázou.Jakou odměnu si za to
žádáš?
Matěj/Oidipus : Kdyby jste byla tak laskavá, chtěl bych vás za ženu!
Lída/Iokasté : Budiž se stane.Můžu se však zeptat jaký je tvé jměno?
Matěj/Oidipus : Jmenuji se Oidipus má paní.
Ondra/vypravěč : Brzy se konala velká svatba na kterou přišlo skoro celé město.
...................................................................................................................................................................

Ondra/vypravěč : Jednoho dne potká Oidupus posla, který kdysi přinesl tu hroznou věštbu králi a
královně.
Bára/posel : Dobrý den můj pane.Chtěl by jste vědět jaký vám kdysi věštkyně přivěštila osud?
Matěj/Oidipus : Dělej, pověz mi co výš!
Bára/posel : Podle věštkyně si měl zabít svého otce a oženit se s vlastí matkou.
...................................................................................................................................................................
Ondra/vypravěč : Oidipus dlouho přemýšlel a pak si vzpomněl co mu jeho nevlastní otec říkal.Říkal že
on není jeho pravým otcem, a jestli chce vědět kdo je jeho otec, ať jde do Théb. Pak mu to došlo.
Matěj/oidipus : Ach, to není možný, za trest si musím vypíchnout oči.
Ondra/vypravěč : Ještě před tím než si oidipus vypíchl oči v městu zavládl mor.Oidipus poslal pro
věštkyni, aby mu řekla jak mor zastavit.
Terka/věštkyně : Buď zdráv Oidipe.Vím na co se chceš zeptat.Aby si zastavil mor, musíš z města odejít.
Ondra/vypravěč : Oidipus si poté tedy uvědomil co se stalo.Vypíchl si oči a odešel.S ním ho také
doprovázela jeho nejvěrnější z dcer, Antigona.

