
05b - 1908         למות למענך, למענך לחיות
.וינה ליד בספא נפגשים ואלטר וברונו אלמה

!הפתעה איזו! אלמה שלום! אלמה) בחלון(ברונו

?אחרי לעקוב נשלחת? פה עושה אתה מה! ברונו הואלמה

הפתעהלייש?תהכוסלשתותלהכנסלךבאלא!אלמה,באמתברונו
.בשבילך

?שם לך יש מה? זה מה? - הפתעה מין איזואלמה

. מוסיקהברונו

?זה את השגת איפה) התווים את לוקחת אלמה(אלמה

?לא,שלךהידכתבזה.זהאתלישלחהוא.שליבדוארהיהזהברונו
. זה את לך להביא חשבתי

?למהאלמה

. כישרון לך יש. טוב חומר זהברונו

אתיידעלאאחדאף?עכשיולדעתיכולמי.אולי.כישרוןליהיהאלמה
. לעולם זה

? בעצם לא למה, תנסי רק אוליברונו

.אפשרי בלתי זהאלמה

. צעירה עדיין את. אלייך יחזור זה-- להלחין תתחילי? למהברונו

. להלחין יותר יכולה לא אניאלמה

?למהברונו

זה.מתזה.אלוהים-מתנתשהואמשהוככהלזרוקאפשר-איאלמה
. גמור זה. חנוק

--?מדברת את מה עלברונו

ליהיועדיין,שהתחתנואחרי,בהתחלה.מיוחדדברשוםעלאלמה
הייתי.ספונטאניבאופןהחוצהפורצותהיוהן.בראשמנגינות
הייתי.רבותפעמים,בתוכיאותןחנקתי.אותןלגכאחייבת
עצמיאתלעצור,לפסנתרלקפוץלאעצמיאתלבלוםצריכה

,לבן,שחור!הקלידיםעלולהיזרקהמיקלדתמיכסהאתמלפתוח
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שהתנגנההמוסיקהאתמלכתובעצמיאתלמנוע....!לבן,שחור
יותרנעשהזהשעברהזמןעםאבל.אכזרינוראהיהזה.בתוכי
לחיותכמוהיהזה,כן.איטימוותהיהזה.זהאתלדכאקלויותר
. לזה התרגלתי הזמן במשך. המוות את

.לזה שהתרגלת מאמין לא אניברונו

.נולדוהילדות.להריוןנכנסתי.היהזהככהאבל,תתפלאאלמה
למה".ילדיםמותעלשירים"האתכתבוהוא.נשכחההמוסיקה

-בגורללהתגרותחייבהיההוא שלהמוות.העונשבאואז?
שלוהלבמחלת.הספיקלאוזה,הגמולהיהזה...פוצי

,העלבון...באופרההתככים...בווינהכלפיוהאיבה...התגלתה
אתלשמועיכולאתה.זהכלאתיודעאתהאבל.הלעג,הזוהמה

לחמו,נגדולחמוהם).ומפסיקה,בפסנתרמננגנת(בשישיתזה
.נכנענו.יותריכולנושלאעד.דמואתהקיזוהם,בסכינים
(אוסטריה ,שםעמדתםכולכםאיךזוכראתה)במרירותצוחקת!

.מר היה זה? מאיתנו להפרד באתם? הרכבת תחנת רציף על

.הדרך ברכת לכם לתת באו החברים כל"? מר "למהברונו

,החברים,אתם-סלעכמולצידושעמדההיחידההייתיאניאלמה
פתאוםאז.התפטרשהואעדעצמכםאתהראיתםלאמהמשום

---הרכבתלתחנתבאתם--צבועיםשלחבורה--הופעתם
"חשבתיואני---בפרחיםשלנוהקרוןאתמלאתם אתםעכשיו:
צמאהיהוגוסטאב--אותנותקפוכשהםהייתםאיפה?באים
---מדי מאוחר כבר עכשיו? טובה למילה

זהתמידאבל.אותךמביןאני.מצטערבאמתאני.יודעאניברונו
שלאמה-ואז.קרהכברכשהרעמתעורריםתמיד.מדימאוחר
---ו מדי ומעט מדי מאוחר זה עושים

שאניזהעלעצמיאתמאשימהרקאני.אותךמאשימהלאאניאלמה
. בחיים נשארתי עדיין

?לך עשה הוא מה. מבין לא ממש אני זה אתברונו

...ההצלחה,הכבוד.המטרופוליטן,יורקניו.שליהפיצויליהיהאלמה
!בעולםמסעות,נשפים,פאראוניות,רכבות,יוקרהמלונות
עםפגישות.להגידאפשרמלאיםחיים,גדותיהםעלעלוהחיים

,פאריס.ביותרהגדוליםהמנצחים,בעולםהבכיריםהמוזיקאים
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.במהירותשמריציםסרטכמודהרהזמן.יורקניו,פטרסבורגסנט
המוסיקהעללחשוביכולתימתי...האלההשניםכל...ואני
דפימאותהעתקתירק.משליאחדתואפילוכתבתילא?שלי

מכלדברשום...תוויםשלאלפים-אלפי,גוסטאבשלפארטיטורות
.שלי היה לא זה

ביצעאפילוהוא.שלךהשיריםאתלאורהוציאכןהואאבלברונו
!יורק בניו אותם

מאוחרהיהכברזה.קרהכברהרע-אמרתשבעצמךכמו-אזאלמה
לווייההיתהזובשבילי.בביצוענכחתילאאפילואני.מדי

. זה את יודע אתה, ללוויות הולכת לא ואני. מפוארת

. יודע דוקא אני זה את... כןברונו

איך--שתיקהשלשניםשמונה?מלשתוקחוץלינשארמהאזאלמה
מסוגלתלאכבראני?להלחיןאחזורשאנילצפותיכולאתה

או.הדרדרהשליהשמיעהאפילו--עצמישליהקולאתלשמוע
?האלכוהול בהשפעת זה אולי

אני.לעבודעליאסרואילוליקורההיהמהלחשובמנסהאניברונו
.משתגע שהייתי חושב

?משוגעת לא שאני אמר מיאלמה

?הכוונה למהברונו

?פה עושה שאני חושב אתה מה, באמת נואלמה

...קצת לנוח הנה שבאת חשבתי? בסאנאטוריוםברונו

. תראפיה לזה קוראים. בדיוק לאאלמה

....ממממברונו

עושההשקר.חיהשאניהחייםאלהשחולהמה;חולהלאאניאלמה
אתה,להיעלםפשוט-להיעלםשרציתירגעהיה.חולהאותך
לילה--יורקבניוכשהיינו,שעברהבשנה?הכוונהלמהיודע
האורותאתראיתי---במלוןשלנוהחדרשלבחלוןעמדתי--אחד
ניצחהוא.קרוהיה...בפברוארהיהזה--מנהאטןשל

כקרחקרהיההאוויר...החלוןאתפתחתיואני--במטרופוליטן
.למטהשםשהתרחשובחייםהתבוננתיואני...זכוכיתכמווצלול
אתחגגואדםבניברחובותלמטהשם".חיים"שקוראיםמה
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מתבוננת---הפתוחבחלוןעמדתיואני--שלהםהצעיריםהחיים
החיים--שליהקפואיםהחייםמתוך---שליהכלאמתוךבהם
שםעמדתי---שימחהמכלריקיםחיים---שליהשימחהחסרי

...לילהחציבחלוןעמדתי...חלולההייתי...והתבוננתילמעלה
לאאני...אחדקטןצעדלעשותהכוח...הכוחליהיהלאאבל
---בחיים אותי מחזיק עוד מה יודעת

לאהוא?איתודיברתלאלמה?האלההשניםכלשתקתלמהברונו
---רגיש אדם היה הוא. אותך מבין היה הוא. אטום בנאדם היה

קבלתיואני,שלוהתנאיםאתליהציגהוא.איתולדבריכולתילאאלמה
. מתלוננת לא אני. המחיר את שילמתי. אותם

שפעםקוללךהיה.ועדיןרךקול.קוללךהיה.אנושיבלתיזהברונו
רגשותעל,שאהבתאנשיםעלששרקול.שלךהנפשבתוךשר

שלמותםעלשהתאבלקוללךהיה.הפרידהצערעל,שהתעוררו
.עליהםלדברשכדאידבריםהרבהאיןמזהחוץ.אהוביםחברים
להגןחייבתהיית.האלההדבריםכלעללשירשידעקוללךהיה
לאאתאבל.אותולחללזרותלידייםלהניחלא.הזההקולעל

. בקרבך ולהיחנק לנבול לו הנחת את. שלך הקול את טיפחת

,החלטהמקבלתכשאני.הסוףעדבהוהלכתי,דרךבחרתיאניאלמה
. חזרה דרך אין

--?למה אבלברונו

.אני ככהאלמה

 : נובאליס של שירו את קוראת אלמה

האהבה סוד
היודעים המעטים אשרי
,האהבה סוד את

תמיד הרעבים אשרי
.לנצח  והצמאים

של האלוהי טעמה
הקדושה ההתמזגות

הגשמי לשכל תעלומה היא
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פעם-שאי מי כל אבל
החיים נשימת את שאף

,אהובות, חמות משפתיים

רועדים בגלים נמס וליבו
,קדושה בדבקות

נפקחו שעיניו מי כל
,השמיים עומק אינסוף את למוד

האל מבשר יאכל
מדמו דם וישת
. עד עדי

העילאי טעמו את קידש מי
?הארצי בשרנו של

עצמו על להעיד יכול מי
?הדם סוד את מבין שהוא

,בשר הכול לפעמים

. אחד בשר

טובל המבורך הזוג
.השמיימי בדם

תבל של וימה יתן מי
, יאדים

 יוציא והסלע

!ניחוחי בשר

,לעד תיתם לא המתוקה הסעודה

.שובעה תדע לא עד-עדי והאהבה
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האהבה אין לעולם
. מדי )אינטימית( פנימינית ולא, מדי עמוקה

משפתיים מתגלגל אותנו שמענג הדבר
יותר הן רכות שתמיד לשפתיים

.יותר וקרובות, יותר עמוקות ותדיר

 מתלהטת תשוקה

,בנשמה רוטטת

 נעשה והלב

.ורעב צמא יותר

 האהבה עונג מתקיים וכך

.לעולם מעולם
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