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Οιδίπους επί Κολωνώ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
Σκέπτομαι
φίλοι που είστε όλοι εσείς μαζί μας απόψε εδώ
σκέπτομαι το ρήμα επισκέπτομαι
Ο Οιδίπους έρχεται εδώ επισκέπτης
Επισκέπτεται τον τάφο του
Αυτόν σκέπτεται Σκέπτεται και επισκέπτεται τον τάφο του
Τον επισκέπτεται όχι σαν φίλος αλλά σαν ξένος
Σαν ξένος έρχεται να ζητήσει φιλοξενία να φιλοξενηθεί στον
τάφο του
Ο Οιδίπους χρειάζεται προτού πεθάνει να γίνει πρώτα δεκτός ως φιλοξενούμενος να φιλοξενηθεί εκεί όπου θα ταφεί
Αυτήν την φιλοξενία φίλοι θα παρακολουθήσετε όλοι εσείς
εδώ απόψε
Και σάς φιλοξενώ σ’ αυτήν εγώ ένας Ξένος
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