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MIT O NARCISU IN EHO

 Zevs, kralj Olimpa, je bil znan po svojih številnih 

ljubezenskih avanturah …



 Mlada, lepa nimfa Eho je kraljici bogov - Heri občasno 

pripovedovala zgodbe, ta čas ženine nepozornosti pa je Zevs 

izkoristil za zabavo z drugimi nimfami.



 Ko je Hera izvedela za prevaro, se je odločila kaznovati 

zgovorno nimfo tako, da ji je odvzela glas. Vse kar je Eho 

preostalo, je bil odmev – tiha ponovitev besed koga drugega.



 Eho se je zaljubila v mladega, lepega dečka po imenu Narcis. 

Bil je tako lep, da se je vanj zaljubil vsak, ki ga je videl. 



 Nekega dne je Narcis v gozdu lovil jelene. Zaljubljena vila se 

mu je vedno bolj približevala, dokler ni Narcis zaslišal 

šumenja trave pod njenimi nogami. Ko je vprašal: “Kdo je,” 

mu je lahko odgovorila le: “Kdo je?”  In na: “Je kdo tam?” je 

dobil le odgovor: “Tam, tam …”



 Nazadnje ji je naveličan dejal, naj odide in ji s tem zlomil 

srce. Vila se je zatekla v neko gorsko jamo in žalovala do svoje 

smrti. Ko je umrla, je od nje ostal le odmev.



 Medtem je Narcis v gozdu našel studenec in se nagnil nadenj, 

da bi pil. Tedaj je v vodi uzrl čudovit obraz in se nemudoma 

zaljubil vanj. Ko se je sklonil, da bi ga poljubil, pa je prelepi 

deček izginil.



 Žalosten je Narcis ugotovil resnico, da je v vodi videl le svoj 

odsev. Več dni je opazoval svojo podobo na gladini in ni se 

mogel odtrgati od nje več dni, zato je izdihnil.



 Po njegovi smrti so nimfe iskale njegovo truplo, vendar ga 

niso našle. Na mestu, kjer je umrl, so našle le čudovito rožo z 

belo-rumenim cvetom. Od tedaj se ta roža imenuje narcisa.
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