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 "The Life of Monsieur de Molière" by M. Bulgakov  (Chapter 18) 
In short, rumors crept all about Molière, poisoning his existence with the accusation that he had 
committed the gravest crime of incest and married his own daughter. The author of The Famous 
Comedienne   wrote: "Armande   was considered Molicre’s  daughter, although he later became 
her husband."  When  Armande  was called into court as a witness in someone else’s case 
several years after Molièrc’s death, the attorney of one of the parties tried to disqualify her in an 
acrimonious speech, asserting publicly that she was the former wife and widow of her own 
father. 

 
 ו"התשע אב 'ו : ב היום. פורסם ישראל
 עשויה היא כעת•  והתאהבו – השניים נפגשו יותר מאוחר שנים 18•  16 בת כשהייתה לאימוץ בנה את מסרה מרס מוניקה

 מוניקה של היחסים מערכת . "במישהו פוגעים שהם לא זה: "תומך דווקא לשעבר והבעל האב•  עריות גילוי בגין לכלא להישלח
, השניים.  "שלנו האהבה בשביל עבור לכלא ללכת מוכנים אנחנו"  . אפשרי בלתי אהבה סיפור היא( 19) פטרסון וקלב( 36) מרס

  . ממושך מאסר לעונש חשופים, ב "ארה  תושבי

  דוכין ארקדי :ולחן מילים. איינשטיין אריק
  ... תנצח והיא אהבה בי יש  ותיגע תתעורר והיא  אהבה בי יש  אהבה ישנה  למת שחי מה כל בין  לאמת הזיוף בין

 -------------------------------------------- 
 
א תשעז.שמונה קבצים .  1  
אמנם, גם סרחון זה יהפך  ...כל הספרות החילונית שנתעוררה בתקופה האחרונה, שיש בה הרבה משום חכמת סופרים תסרח 

. דשן ומרוה, את השדה אשר ברכו ד'לזבל המפרה ומעדן, מ  
 שמונה קבצים / קובץ ח / נד.. 2

גדולה וארוכה מהנפש האהבה בטהרתה מתפשטת על הנפשות, הכוללות ומוקפות מהנפש האוהבת. הנפש האוהבת היא לעולם 
 ...האהובה

 שמונה קבצים / קובץ ב / לז.. 3
הצדיקים העליונים, גיבורי אל, מתנשאת אהבת המשפחה הטבעית שלהם עד שהיא מתפשטת על כלל ישראל, האומה, כנסת   

ישראל. ומאורה מתמלאים הם אהבה בהירה לכל היצור כולו, ההולכת ומתאחדת עם האהבה המליאה תענוגי קודש וטוהר, 
 ברום החביון האלהי, מקור חיי כל. 

 
  

 
 

 
 


