
לסופועלס "איאס׳ מתוך מונולוג
אורון דרור :מיוונית

 שסי ?י ומי שלל סי הוי אי! אי, 430
?פששעו? לק?לוסי ישוה ?דמה,

 שלש וגם שנות אוכל ע^ה ?ן, ?י
?סורי! לבו לה ,א;אי", עקמי1

וו מאילה ;?א א?י אשר אני
 צבאו ??ל פטוב קראש סשאת נושא 435

 ישם. קלל עטוי ?יתו אל נישב
 שקום אותצ אלי אשי ואצלי

 קשן ולא אקליו, ?אקי שיווה אל
משלו, קלו לא מעשי אף לקי,

האלגיוים. שסי קללי לי אכי 440
 נכון: אל ;ד?קי אסת רוסה, אולם,

 לגור ?סד והוא סי לי א?ילןם פי
 ?גמול שלו ?שקו ?לי לכית למי

תקתי. ;דו אחר שם לא — גבולתו
 לאיש אשלוס לני ?תה }תנום אך 445

 ?צקוגי. אל שעו ןלא קרש2 קמם
 וסקי קעידם אלה לו אולם

 ע?קי, הפרי לא ?ק?לעו, לא
אחר. לאיש דין לך גוזרים קיו עוד לא

 לד■ אימתה עיגי זום, כת האלה אך 450
 ;די לטו;ה עוד רקם, תדע ולא
 קשריף קלי ?י שלקה או;כי עלי

 ?קר ?דם ;די ?ך וקניאני.
קשקי על נמלטו, דישה אגאלקי.

אל אם ?לי. ףשק:,ו א?י, ועל 455
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אןק. מידי סלש !תעני׳
 ^נוא־אלים אני עתה? א^ה מה

 ההלנים, סיל ?י נסר צל, לעיני
אל. ושדותיה תקזנאני ?רוןה ?ל

440 א?ךום י3ו? ע?}יו על סאי סאת
 האיגאי ם;3 ?יתי ןאל אטש

 ואלאה ?נים אעז לאיך א?ליג?
 י3פ ישא אי?ה א?י? טלמון אל

 מ^את, ?לא עילם מאג ןאנ?י
465 ע?לה? ע?מו אותו ל?ה עטרת־הוד

 אעלה א?9 או שאת. זאת או?ל לא אך
 ?י צל ףד ןרויד סארויןים סיל על

אמות? אסר ל?ה, עלילה ןאעש
א?לוס. י3? ל9 ל?ם אךנין ?זאת אולם

470 ה.1ח?ע3 דרך אך ?זאת, תאיה לא הן
 אני, אין ?י לשב א?י ?לאה ןעוד

סיותי. ע3מט לב לך מעיו, בא0י
ןמים אריכות ס$?ר ?קלה הלא

לס?ליסיו. אין ןקצה שו?3 ^׳?אל
 475 ?ךזיף יום עוד ?יום לשמאה היא מה ?י

ןךאלןה? או המיתה את !דחה ואך
 אלם ??חיר מאום ?ל אתנה ולא

 לפו. !אם החם ?תקנת־שוא אעור
 ןאים כבוד מות או ?בוד ס;י אך ?י

480 ונשלמי. מלי ?לו אציל. לאיש
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