
לאהבה ומטבח מזבח : לקונט ז׳ילבר רודה
1

 גווע האתר 13 ך;ן5יז ?קדם
 רבים ם?ם לילות ?מערב

 וסו?ה קובלת אפון ?קומי

?רוך־־אפר־מסים בדרום

 עמ?ם3ןןיות־ רוחות ע3מאר

 אשור ?ני מול אל

 אאךי.ה ?ני מול אל

 אנקור ?ני מול אל

 ;קולם קולא אךם פני מול אל

 אאי ??אב הרף ללא }אש

ך.יו;ה בלגב

אנאש עת3??

 מלח-ימים עד ערת־ךקיע2מ?ן־

 י3ק3א לסלל ס;ה אין־בלתה עדות
פו?ב3 אשה נו

למות1־ע0וךמות־צל ארך

וךמות־לקיע גו־אכלת

11

 לדי־הליל2ל אךץ־ךפאים

ואללים לךמ?ה נאלת־חדלון

 ;עול בו אקןר1 האלל ?ל

אלאן ?מלוא אפל ;קב

 ?מאורת־עולמים

למלאו ריק אאשה נו



לקונט ז׳, ר. 16

ווו
ןר?3 השסר

 חורת *?ל
על

וך.?שר ד׳לקיע
וכיככים ?$ר ׳$ל י־נ?כים5זך

ר־^ן?ה3י־3?מן
ךעידית־האןמה

רוף1?3ע?זי־3 ?הם וק?קיעים
בתעימי

 ןזצ?ה על רץ?3
קנוהמת זי

 [אכול ?פה
 מרירית
 זר־תה^ה ?לןן?י

?וזר
וץזעמים

?לעמת־ האשה
הסערה

?כים מאירות ם?3צי
קוךנים פי??ים יןן

 מע^ף־מישי־צמך^רית ??שר־משא־תו?ה
?עיש־ה??תה סטוב ?קלסתר

ירס מרןלית1?
אומנים ?פעמי

המ^בךים ?עז ןעות ם?3??רז
ומפך?ךת גדושה

ל?ל3 י8 הוא ?וה
?פול ומ?תירין /ןחיךה ל^?ה



ו7 ומטבח... מזבח

 הנוגהת ההפו;ה $הותה #ל
המדללים מ?ם3 ךאי על

17
?מךכר־אאהאה אזיון־פ^ף

 ןילח מ??זה עורת נביאה
 לבך אןני אקזר

 האךיות נהמת את שומעות
הלב לתאומות

 והמולת ארם עך?ל ^ל הןדול ה$אך
 בארם־הקסמים הצרוב ךם3

ותעתועי־התשוקה
 ל?לה3בפתולי־גרוך המעוררים

חמדת־עךפךים
 #ל?לולות ד־המ?וי?ה5לכ ?נק ?חול

 ףמים עולמות בפרפוסי
 ךמעות3לב־ן3?ומשות־ במקצב

 ש?ה33?תהום־ אאובד המקדש אל
 ?לךה א#ר הממליצה המאורה אל
 בליל־בראקזית צל־הןלהה את
 ןךעים3 ומעוף הנחשול הקריאה הנה

 מתסת אקזר ?ל ויעמק הקריאה
 והמום־האם הלןלה לזווג מחוללת
ארקיע ודמי אןמה מזו^ת צמיאה

 האןןוה ע38? לס?ים מתעורר אנהיאום ?מו
 אשר3 ?גע ?י להדם מאעורר הו1הר
 הפלחן את להבלים ?סיקך ?א אני

 ליןה ־מקדם־ מולדת אל הקצואה הש־אר■
עתיקה אוזןרות קזל ם;ה3אות־



ט קוב ל ז׳. ר. 18

 מ;קה להקריב ?סיקך ?א אגי
וארס צרי של

ה^ויה ךתפי9? ???ת עור

¥1
 פנ?ך סעל המס?ח ?קרע אשר מיהו אך

העורים של }ואטום ?בולם ואת

 רוטטת עאמיות של הא?ן ?קדת אל לה?יע

 התמרמרות ומולידת מתה קךה5 ?תוך
מגליות אדוות ?אינסוף סמכות

 ססהלט הכו?ב הלב ?תאתיות ?לו דוסם

 והדמויות הח?ים מקועגת הריקה ה?קךה
 ל־ה?סורים3מ? לכי ?היו אשר
 העודים הגלגולים לסוד

 הגואות התקוה מוצא מהם
 כפול ?חדלון שגאמתה אא?ה ?יל

 הטרוף ?יל הסךהים ?שיאו
 ?חוד של טעל־אנךרוגינום

 לעולמים האךם שכח אותו

עולם היות ?טרם

הדם ןרף ?טךם
ה?לגלת ?טרם

¥11
 י?ט1ק9 ך?ר

 ?אסר ל??ים

 ?היולי ?בוך ו?ד ?ע א׳$ר

?ן!ע?ה תועה
הסת ?יל מס ?לא הךל ?לו

ע?ר לא5 יו9
קךה סהחולל ללא־ז?רון ?ןן?ן?ה



19ומטבח... מזבח

 הגלם של הקךחונית גלישתו את אלא יודע אינו החלל

לפתע

ךחוק נאנוץ אל ;משך §ךפר־ל?ל

 הקסומה המעךה את מגלה הוא

 המות ?נגהות־פןזדד. המואר העדן
 ואשר־עולמים ???ה מלכות

 ןזשוקת־תמאית בסגור
 משתפכת לעד אשר־לא־תדע־שבעה

 מסךחוים ניחוחות של המפתה הקריאה אל

 ?כנס שם אשר
מת אל

עליו נופלת ותךלמה

לעולמים ?בול להתעורר ?די

הראפ שרשי אל דבוק
 סיים לעוד נועד נתעב ע?ר

לי,אוש־דורות.
?גלגל־אימת־הסי מגל;ל

 שיש?3 הנושן מאעער

 המאחקה אמנו עד

 ןשישה3 הרקבוןית
זוהרת ?שלמה

המטרות המלכה
ומבוללת המחוללת

והצורות הגורלות את

הפו?בי ומה?ו
אשת־התמיד של

לאהלת־אא?ר אעאמות את ממ?רת

 אות־מצ?ת־ה?שרים4 על כופה

ם?0ה של עיתה?03 א?קיותם את

קינן( עמום )מצרפתית:
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