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אורון דרור מיוונית:

 אשר גשי אתן וברי, שמעי
סע^כן. עלפס ממלבת ?;רכתי

 הארפים לילות3 הךהךתי ?זפ?ר 375
 סיי־אנוש. לשחתו ן^?לה מה על

 עושים מטבע־מחשבתם לא ?י וארא
 מחסנים טיב ?שכל הן עול. הם

הכל ?שיב: זאת לענו ואל רבים.
 ומהמאה, מה־טוב ומבינים יודעים 380

 אחד עועיו. הטוב יודעי אין אך
 קטוב המעשה למיר אחר ה,5;ך

 תענוגות רבים ו?ה ולתענוג.
איך$ץ, ךברים ות3הך וזלזיו: בימי אןם

 בניעות ואף - ח?א כל אם היא — ינעלה 385
 אבךן מהם טובים! מהם שונים: והם

 עם לא בינותם, הבסנו ולו ואיד.
 אל אשיבותי ואת להם. נקלא אחד
אשר ?ז$לה אין פי אדע ?ן על לבי,

 אמיר. ןדעתי מחשבתי את תסתר 390
 אגל. לך גם מאשבותי הלן ואת

 לבי ?בעה האהבה כאשר כי
 בכבוד. הא^א? איך ^קיל היטביני

?סורי. ולביתי החרשתי בן על
 לזולת הן לשון.3 לבטס אין כי 395

 תמיט עבבה על אך טובה, עבה תעוץ
 בגבולה אמר גמךתי ענית, שואה.

ו?תבו;ה לשאת ותשוקתי שאזי



81 "היסוליטוס' מתוך מונולוג

 א;ה שלא ירן3 לבסוף׳ ?בוש. ??רי
 ו?ל יר3לאך קפרים את ;די לאל

 כי דמיתי לאל, איו תחבולותי
 ל3 איש — תרונים?3 הטוב הוא המות
 הטוב י??לי ילנאי ?יו את .ימרה
 עדים ?רבו ולא לצל ;לוי ;הא

 הטעשה אךפת אדע לאשאי.
 אשה אגלי ?י ועוד, והטרוף,
 עולם קללת לו ותועאה

 לראשונה אשר אאשר. על ץ3תך
 ראשית חללה. נשואיה עךש את

 ??נות־ הגשים וין שפשה ןגע3
 ?יטב אעם ?חיר ?עיגי אם שועים.

 בזו;י־אןםן •עשו מה ח־?ה, דגר על
 בך?ריהן, אמתס?דות את קינאתי

פואזות. ים3? ?מבארים אולם
 אי?ה אנשאה, ??ךתי את ק?רים, ד,וי.

 אדוניהן גי?3 יט3לה תעןןה
 הוא אאפל, מפני יאחזן לא וחיל
 ומעתלי ךה,3ר־אע3לך שתף
 אחר ולא הוא ?שמיעו. קול פן ביתן
 ולא רעותי, ;?יאני, לש;ת

 אשר יהענים אישי י3 .?בושי
 ו?ני־חורין גאים אלא לו, ;לדתי
 המהללה ?אתוןה ;גורו

 אמיץ־ איש אף א^ם. ןכות3 נעךאים
 אשאי ?;דעו לעאד ?דמה אלב
 ס?ים3 ?י אומרים הואתו. או אביו

 ה?תרון. ואתם־אלב עןקה3 רק
 דיידים את סןן!ן ?ראה אעת ?בוא

 עלןוה לפני ךאה9 ?מו ו?ני־עולה
?בודי. ;סד לא לו ועקאלם ל?ה.
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