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The Melancholy Spirit – Agalloch (τραγούδι)

The Melancholy Spirit – Agalloch

She had spoken to the dawn

Her words wisped in tongues of the wind

And then silence…

Pale clouds betrothed the dawn

Black rain fell

The birds wore masks

The haunting stain of her woe

Had burned itself into the oak

Night had gone

Bereaved, I was torn for her

Το πνεύμα της μελαγχολίας

Είχε μιλήσει με την αυγή

Οι λέξεις της κύλησαν στις γλώσσες του

ανέμου

Και μετά σιωπή…

Χλωμά σύννεφα αρραβωνιάστηκαν την αυγή

Μαύρη βροχή έπεσε

Τα πουλιά φόρεσαν μάσκες

Το στοιχειωμένο σημάδι της θλίψης της

Είχε καεί στη βαλανιδιά

Η νύχτα είχε περάσει

Θλιμμένος, ήμουν διχασμένος για αυτήν

Το link του τραγουδιού : http://www.youtube.com/watch?v=G5HPap3RfLo

Ασκήσεις

1. Το τραγούδι απαρτίζεται από

αλλόκοτες – υπερρεαλιστικές –

εικόνες. Να τις εντοπίσετε και

να συζητήσετε τις εντυπώσεις που σας προκαλούν.

2. Η σιωπή σηματοδοτεί μια κατάσταση. Τι έχει προηγηθεί και τι ακολούθησε;

3. Και μετά σιωπή… : Ποιος ή ποιοι σιώπησαν και γιατί;

4. Η σιωπή μπορεί να θεωρηθεί και ως η αιτία της θλίψης που παραδέχεται το

ποιητικό υποκέιμενο στον τελευταίο στίχο του αποσπάσματος. Γιατί;

5. Το τραγούδι απαρτίζεται και από αρκετά μεγάλα ορχηστρικά (instrumental) μέρη.

Πώς, κατά τη γνώμη σας, αυτά συνδέονται εκφραστικά με τη σιωπή και τον

διχασμό που δηλώνουν οι στίχοι;

6. Πιστεύετε ότι η σύνθεση και η ενορχήστρωση πετυχαίνουν να εκφράσουν στη

γλώσσα της μουσικής τους στίχους του τραγουδιού; Να εξηγήσετε, δίνοντας

κάποιο/α παράδειγμα/τα.

7. Να επισημάνετε τα εκφραστικά μέσα στο

τραγούδι.

8. Είχε μιλήσει με την αυγή... Και μετά σιωπή… : Με

αρχή αυτούς τους στίχους, να συνεχίσετε με τον

δικό σας τρόπο. Μπορείτε, αν θέλετε, να δημιουργήσετε τις δικές σας

υπερρεαλιστικές εικόνες.

9. Δοκιμάστε να συνθέσετε το δικό σας βίντεο κλιπ για το συγκεκριμένο τραγούδι,

δημιουργώντας υπερρεαλιστικές εικόνες με αφορμή  τους στίχους του.
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