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Σ

την Κρήτη βασίλευε ο Μίνωας,
γιος του Δία και της Ευρώπης.
Η γυναίκα του λεγόταν Πασιφάη, και ήταν χαϊδεμένη
και απαιτητική γιατί καταγόταν απ’ τον Ήλιο.
Ήθελε το παλάτι όπου θα ζήσει
να είναι το πιο όμορφο, το πιο λαμπρό.
Όσα σχέδια της έδειχναν δεν της άρεσαν.
Ο Μίνωας ανέθεσε τότε σ’ έναν αρχιτέκτονα
από την Αθήνα, τον ξακουστό Δαίδαλο,
να χτίσει το παλάτι της Κνωσού.
Σε μια πλαγιά στην καταπράσινη Κρήτη,
άρχισε ο Δαίδαλος να χτίζει το παλάτι.
Λαμπρές αίθουσες με χρωματιστά ταβάνια, περιστύλια,
εσωτερικές αυλές, σκάλες, διάδρομοι.
Οι τοίχοι ζωγραφισμένοι με υπέροχα χρώματα.
Στις στέγες, πάνω σε κολόνες, χρυσά κέρατα ταύρου,
για να τιμήσουνε τον Δία που έφερε, μεταμορφωμένος
σε ταύρο, στην Κρήτη την Ευρώπη.
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Μια μέρα, μέσα από τα κύματα,
σ’ ένα ακρογιάλι της Κρήτης, αναδύθηκε ένας κάτασπρος
ταύρος. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω του
και, καθώς φαινόταν ήμερος,
τον στόλισαν με λουλούδια και τον οδήγησαν
στο παλάτι για να τον καμαρώσει και ο βασιλιάς.
― Πρέπει να τον έστειλε ο Ποσειδώνας, αφού τον έφερε
η θάλασσα, είπαν οι σύμβουλοι του βασιλιά.
Ίσως για να μας θυμίσει ότι είναι καιρός να θυσιάσουμε
στη χάρη του. Είμαστε λαός θαλασσινός,
κι όμως παραμελούμε τον προστάτη μας,
τον θεό της θάλασσας.
Αποφασίστηκε λοιπόν αμέσως
να θυσιαστεί ο ωραίος ταύρος.
Ούτε να τ’ ακούσει όμως η Πασιφάη.
― Τέτοιο όμορφο ζώο να το σκοτώσουμε!
Σίγουρα δεν το ’στειλε γι’ αυτό ο θεός!
Δε θα το δεχτώ ποτέ! Να βρείτε κάποιον άλλο τρόπο
να τιμήσετε τον Ποσειδώνα.
Κουβέντα στην κουβέντα, ο Μίνωας πείστηκε
και άφησε να ξεχαστεί το θέμα.
Όμως ο Ποσειδώνας δεν ανέχεται να τον αγνοούν.
Έκανε τον ταύρο να αγριέψει τόσο,
που κανένα από τα παλικάρια του παλατιού,
που ήταν εκπαιδευμένα ν’ αρπάζουν τους ταύρους
από τα κέρατα και να τρέχουν κρεμασμένα
από τις κοιλιές τους, δεν κατόρθωνε να τον ημερέψει.
Έτρεχε πάνω κάτω και γκρέμιζε ό,τι έβρισκε
στον δρόμο του. Ο Μίνωας αναγκάστηκε
να καλέσει τον Ηρακλή για να τον δαμάσει.
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