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 עןה בתשוקה
 ?יבוא השתוקקתי אליך

?ישבת. אתך השמימית ובחתונה
מבזגן ודלדגרד

 מעולם אך החושניות את רניתבו הגבילו הקתולים
 ;הגדולה הפריק לאם הפכה מריה אותה. עיקרו לא

 החושניות כאדוגיס. שימש תפקידיו, שאר בין ישו,
 הקתולית, באמנות ספוגה נותיה הטרום־נרצרית

ובכנסיות. הדת, בטקסי במיסטיקה, בלבוש,
 לשחרור שההתעוררות מפליא לא דווקא, כך משום

— הפרוטסטנטיות בארצות התחילה משי
 הפוריטניות ובאחז״ב; בסקנדינביה, בגרמניה,
 היתה האנטי־גופנית, האנטי־חושנית. הסגפנית,

 הריאקציה. את ללדת דבר, של בסופו חייבת.
 להיווכח כדי תיקק. איננה עדיין ריאקציה אבל
 אמריקאים או שבדים שבו באופן להתבונן די בכך.

 לשפת אותו ולהשוות גופם, את ומניעים מחזיקים
 הראש ספרדים. או איטלקים של הקולחת הגוף
 כדי יידרשו דורות לאיטו. מתעורר הגוף ;מורד

מיניותם. את הללו המק׳ ל׳משוחררי להשיב

;תמותון מות הבשר. פי על תחיו אם כי
 חיה הגוף, רעשי את תמיתו הרוח חרי על אם אך

תחיו.
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 את לכבול תמיד טרח במערב הדתי האילוף
 שהדת מפליא לא בכדי. ולא האנושית. המיניות
 שללה אף והנוצרית וכבלה, הגבילה היהודית
 הגישום היא שבמין החדווה המשגל; את והוקיעה,

 להיות האפשרות להעניק, עשוי שהוא הגמור
 לכאורה, האינסטינקט. החושים, הגוף, לחלוטין

האנושית; המיניות ונכבלה נאסרה זו גשמיות כגלל
רוחני. כאנטי נתפס הגישום
 במחשבה אלא במק איננה ׳גשמידת׳ אותה ואולם
 כנפרד ל׳רוח׳, בחיצוני נצפה ׳הגוף׳ כאשר עליו.

 — דבר של ובסופו לה, כמנוגד ממנה, ומרוחק
 המהווה זה הוא הפנימי הפיצול למעשה, כמכשול.

 המאמץ; על הדת של האמיתי כוחה מקור את
 המוטל עצמו, עם המסוכסך האדם ומשול. הפרד

 סירוס לבין עצמית והוקעה אשמה שבין למלכוד
דתי. ׳מושיע׳ לכל קל טרף הוא טבעו,

 הניע רוחי את ארוס
האלון. בעצי הנחתת כסעךה

)סאפפו(

 אי־פיצול. אי־ניגוד, פירושו — טוטאלי מק
 באשר דק ייתכן טוטאלי מק ונפש. גוף של אחדות
 אתה כאשר הצידה. מונח הצנזור, הזה, הראש
 מתרחש המק כאשר ואנרגיה, חישה כולך נעשה

 לפתע מוצא אתה כולך, בכל אלא בראש, לא
 רוטטת, לעוצמה הופך הוא ׳הגוף׳; איננו שהגוף
 ריקות. הגדרות הן וינפש׳ ׳גוף׳ שלגביה אחת,

 שכנו. הילד ביותר, הצעיר המוקדם, החלק הוא מק
 מיניות לא. — עליו המחשבה תמים; הוא מק

 טעתה מיניות היא מחשבות, עמוסת שנעשית
 שוללות, אמתות עצמית, הוכחה של בהתניות
 מן זוהי אשם. ורגשות פחדים בח. השגיות,

 מתווכחים אנחנו — עצמי סירוס של פורנוגרפיה
 נגד נלחמים מנתבים, מגבילים, והגוף, החושים עם

עצמנו.

 ?כחשת אה?ה מליסיאס
 בקול מכריז גופה אך
 התלי; מלא חצים בו בי

 מקטעת נשימתה עעדה, כושל
 עיניה. תחת לה בהים ושקעים

 החשק, בני אשביעכם,
 אפהדיטי: העטורה באמכם

הסוררת את באש שלחו
 :זעק1ר כי עד
!בוערת אני
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