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ΠΡΟΣΩΠΑ: Ιφιγένεια και Ορέστης

ΙΦΙ. Πυλάδη είπαν τον ένα σας· ποιος είναι;
αυτό ζητώ να μάθω πρώτα πρώτα.

ΟΡΕ. Αυτός εδώ, αν σ᾽ αρέσει να το ξέρεις.

ΙΦΙ. Ποιά πόλη ελληνική πατρίδα του είναι;

ΟΡΕ. Κυρά, τί θα κερδίσεις, αν το μάθεις;

ΙΦΙ. Αδέρφια οι δυο σας είστε; γιοι μιας μάνας;

ΟΡΕ. Αδέρφια στην αγάπη, μα όχι στο αίμα.

ΙΦΙ. Σ᾽ εσέ ο γονιός σου τί όνομα έχει δώσει;

ΟΡΕ. Δύστυχο όποιος με κράζει θα ᾽χει δίκιο.

ΙΦΙ. Αυτό στην τύχη ανήκει· άλλο ρωτάω.

ΟΡΕ. Του ανώνυμου θανή δεν τη γελούνε.

ΙΦΙ. Τί το κρατάς κρυφό; Από περηφάνια;

ΟΡΕ. Το σώμα μου, όχι τ᾽ όνομα, θα σφάξεις.

ΙΦΙ. Πούθε είσαι; ούτε κι αυτό να πεις δε θέλεις;

ΟΡΕ. Τί θα ωφελήσει, αφού για θάνατο είμαι;

ΙΦΙ. Τί σε μποδάει τη χάρη να μου κάμεις;

ΟΡΕ. Τ᾽ Άργος το ξακουστό πατρίδα μου είναι.

ΙΦΙ. Για τ᾽ όνομα των θεών! Αλήθεια, ξένε;

ΟΡΕ. Η ευτυχισμένη άλλη φορά Μυκήνα.

ΙΦΙ. Χαρά ειν᾽ ο ερχομός σου, αφού είσαι απ᾽ τ᾽ Άργος.

ΟΡΕ. Όχι για με· αν για σένα, τότε χαίρου.

ΙΦΙ. Πώς έφυγες; εξόριστος μην είσαι;



ΟΡΕ. Κι ήθελα κι όχι· ένα είδος εξορία.

ΙΦΙ. Μπορείς να πεις για μερικά που θέλω;

ΟΡΕ. Ναι, με όση άδεια μου δίνει η συμφορά μου.

ΙΦΙ. Την Τροία την κοσμολάλητη θα ξέρεις.

ΟΡΕ. Να μην την είχα δει ούτε στ᾽ όνειρο μου!

ΙΦΙ. Έχει χαθεί απ᾽ τον πόλεμο, μας είπαν.

ΟΡΕ. Ναι, δε σας είπαν ψέμα· αυτό έχει γίνει.

ΙΦΙ. Και στου Μενέλαου γύρισε η Ελένη;

ΟΡΕ. Ναι, και για συμφορά κάποιου δικού μου.

ΙΦΙ. Και πού είναι; Κάτι οφείλει και σ᾽ εμένα.

ΟΡΕ. Στη Σπάρτη με τον πρώτο της τον άντρα.

ΙΦΙ. Η Ελλάδα τη μισεί κι όχι εγώ μόνο.

ΟΡΕ. Κάτι έχω δει κι εγώ απ᾽ την παντρειά της.

ΙΦΙ. Γυρίσαν οι Αχαιοί, όπως είναι η φήμη;

ΟΡΕ. Πώς μονοκοπανιάς ρωτάς με για όλα!

ΙΦΙ. Αυτό να βγάλω, πριν απ᾽ τη θανή σου.

ΟΡΕ. Αφού σου αρέσει, ρώτα· θ᾽ απαντήσω.

ΙΦΙ. Γύρισε πίσω κάποιος Κάλχας, μάντης;

ΟΡΕ. Χάθηκε κατά που ᾽λεγαν στη Μυκήνα.

ΙΦΙ. Ω θεά μου, τί καλά! Κι ο γιος του Λαέρτη;

ΟΡΕ. Στο σπίτι του όχι ακόμα· ζει όμως, λένε.

ΙΦΙ. Που να χαθεί και να μη δει πατρίδα!

ΟΡΕ. Μαύρα όλα είναι γι᾽ αυτόν· μην καταριέσαι.



ΙΦΙ. Κι ο γιος της κόρης του Νηρέα, της Θέτης;

ΟΡΕ. Δε ζει· κι ο γάμος στην Αυλίδα, ψέμα.

ΙΦΙ. Ξεγέλασμα ήταν· οι παθοί το ξέρουν.
κι αυτό να πεις δε θέλεις;

ΟΡΕ. Τί ωραία ρωτάς για την Ελλάδα! Ποιά είσαι;

ΙΦΙ. Είμαι από κει, μα χάθηκα, μικρούλα.

ΟΡΕ. Τότε, σωστό να θέλεις να μαθαίνεις.

ΙΦΙ. Πώς είν᾽ ο, ως λεν, καλότυχος στρατάρχης;

ΟΡΕ. Καλότυχος δεν είναι αυτός που ξέρω.

ΙΦΙ. Για κάποιον Αγαμέμνονα έχω ακούσει...

ΟΡΕ. Δεν ξέρω· άσ᾽ την κουβέντα αυτή, κυρά μου.

ΙΦΙ. Μη! Θα μ᾽ ευχαριστήσεις· πες μου, ξένε.

ΟΡΕ. Δε ζει· καί πήρε κι άλλον στο χαμό του.

ΙΦΙ. Πέθανε; με ποιόν τρόπο; Συφορά μου!

ΟΡΕ. Τί αναστενάζεις; Ήταν συγγενής σου;

ΙΦΙ. Θρηνώ την περασμένη του ευτυχία.

ΟΡΕ. Τέλος φριχτό! τον έσφαξε η γυναίκα...

ΙΦΙ. Κι η φόνισσα για κλάψες και το θύμα.

ΟΡΕ. Φτάνει ως εδώ, και για άλλο μη ρωτήσεις.
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