


	 A	 két	 alkotó	műveit	 formai	 szinten	 a	 piros	 és	 kék	 szín	 hangsúlyos	 használata	
köti	 össze.	 Szimbolikus	 szinten	 fogalmazhatunk	 úgy,	 a	 két	 szín	 olyan	 kapcsolatban	
van	 egymással	 és	 a	művekkel,	 amint	 az	 artériás	 és	 vénás	 vér	 a	 szívvel:	 együttesen	
biztosítják	annak	működését.
	 Tematikájában	Deli	Eszter	Kinga	vadakat	és	gyermekkort	szelídít	képein	keresztül.	
Kiss	Virág	női	beavatási	 folyamatok	mozzanatait	ragadja	meg	Clarissa	Pinkola	Estés:	
Farkasokkal	futó	asszonyok	című	könyvének	történeteit	véve	alapul.

 
	 On	a	formal	level	the	works	of	the	two	artists	are	connected	via	the	emphasized	
use	of	red	and	blue	colors.	On	a	symbolic	level	we	can	say	that	the	two	colors	are	
related	to	each	other	and	to	the	works	as	arterial	and	venous	blood	to	the	heart:	
together	they	ensure	its	operation.
	 In	her	thematics,	Eszter	Kinga	Deli	tames	wild	animals	and	childhood.	Virág	Kiss	
captures	motifs	of	female	initiation	processes	based	on	stories	from	Clarissa	Pinkola	
Estés	Women	Who	Run	With	the	Wolves.

Deli	Eszter	Kinga	és	Kiss	Virág	kiállítása

Deli	Eszter	Kinga
+36 30 768 41 42
www.works.io/eszter-kinga-deli

Kiss	Virág
+36 20 773 92 53
www.vadavaza.com



	 A	csajok	rituáléznak!	–	Hm,	úgy	tűnik	valamiből	már	megint	kimaradtam,	pedig	
hivatalos	 lennék	 én,	 én	 a	 túlontúl	 elférfiasodott	 nő	művész,	 pedig	ment	 nekem	 a	
nőiség	fiatal	korom	évein	keresztül,	nem	is	éreztem	magam	sohasem	annyira	a	férfiak	
oldalán,	de	ez	már	múlté.	
Az	 utolsó	 mondatot	 az	 én	 történetemhez	 egy	 nagyszerű	 költő-filozófus	 alaktól	
hallottam,	 akinek	 nőisége	 és	 férfiúsága	 szintén	 érdekes	 kevert	 volt	 (Maria	 Rilke).	
Ő	azt	mondta:	„A	férfi	valódi	célja,	meghódítani	az	önmagában	rejtező	gyönyörű	nőt,	
és	megszelídíteni,	és	egybeolvadni	vele.”
Bár	 nem	 teljesen	 logikus,	 de	 az	 én	 női	 történetem	 itt	 ért	 véget,	 és	 azóta	 a	 fiúk	
klubjából	 tekingetek	 a	 női	 erdőkben	 rejtező	 szeánszokra,	 és	még	 se	 nem	 így	 van,	
mert	belső-külső	nászainknak	igenis	meg	kell	lennie.	Mert	a	megtalált	és	megszeretett	
és	meghódított,	belső	nő-férfink	után	megjelenik	odakint	is	a	méltó	és	tökéletes	pár.	
Ámbár	az	is	lehet,	hogy	találkozunk	valakivel,	aki	annyira	hasonlatos	hozzánk,	hogy	azt	
hisszük	már,	hogy	ő	az,	és	mégis	csak	elősegítője	belsőnkkel	való	őszinte	találkozásnak.	
Ki	 tudja?	 De	 ne	menjünk	 annyira	 előre,	 mert	 jelen	 időnk	 épp	 az	 érzékeny	 belső	
nász,	és	annak	előtte	való	pillanatok	előkészítései,	kifejtései.	A	mi	Animánk	és	az	ő	
Animuszukkal	való	légyottok	képei.

	 Gondoltam	beütöm	a	googlí-ba	azt,	hogy	piros,	kék,	vagy	inkább	azt,	hogy	Krisztus	
Urunk	vörös	kék	leplének	jelentése,	de	mindig	úgy	vagyunk	evvel,	mint	az	álmainkkal.	
A	jelentések	azok,	amiket	számunkra	jelentenek,	azok,	amilyen	érzést	kiváltanak	be-
lőlünk.	 Hiába	 keresgélünk	 odakint	 magyarázatra	 várva,	 az	 igazságot	 bennünk	 kell	
keresnünk,	és	érzéseinkben.
Az	artériás	és	vénás	vér	már	volt	érintve	az	invitációban,	és	mindenkinek	talán	ez	az	
első,	ami	beugrik:	iskolás	tankönyvek	ábrái	a	szív	véráramáról,	és	nincs	is	talán	másról	
igazán	szó.	Vagyishogy	pontosan	ről	van	szó.
Hidegvér	meg	meleg	vér.	Hüllő	vér	meg	tigris	vér.	Szeretet	meg	nem	szeretet,	meg	
nem	szeretetből	szeretet,	meg	szeretetből	nem	szeretet, meg	félelem,	meg	meghittség.	
Azért	tovább	keresek.	Beírom	a	kereső	szavakat,	és	kijön	a	Katolikus	lexikon	leírása;	
a	föltámadás	után	Krisztus	a	kora	gótikus	művészetben	égkék	köpenyt,	a	középkorban	
a	legtöbbször	piros	köntöst	és	kék	felsőruhát	visel.	No,	ezt	jól	elrakom	tarsolyomba	
és	nyelek	egyet,	és	bevallom,	kissé	eltévedtem,	de	talán	mégse	nem.   

 

Horváth	Roland	
képzőművész	megnyitó	beszéde



	 Kiss	Virág	vöröse	valóban	az	artériás	oxigénnel	dúsított	vér,	kékje	meg	a	vénás.	
Nem	igazán	fordul	elő	ilyen	tiszta	kék,	töretlen	kék	a	természetben,	csak	holmi	különös	
virágoknál	és	ásványoknál.	A	másik	kéket	megtalálom,	a	patakokban,	a	hűvös	tavakban,	
a	hegytetők	árnyán,	a	hajnalban	és	az	alkonyban.	Hűs	szín,	hideg,	hűvös	megbékítő	szín.
A	pirosat	megtalálom	a	réten	a	pipacsokban,	az	esti	tábortüzekben,	és	valahogy	a	nap-	
lementékben,	és	marad	a	vér	is,	e	bíborfolyó,	meg	az	erdei	gombák	mesebeli	pirosa.      

	 Az	egyik	rózsaszín	szinte	flegma	nyegle	bő	vér,	a	másik	szinte	ellentét:	piros	meg-
feszülő,	szigorú	vér.	Az	egyik	hiszi,	a	szavak	nélkül	is	érthető	minden,	a	másik	ezt	nem	
hiszi,	és	mindent	bonyolít,	szegez,	szögez,	ácsol,	határol,	fenyít,	keretez.	A	másik,	mint	
bővérű	patak,	habos	tejszínként	lép	ki	és	mosolyog	meg	minden	kerítést	és	ért,	vagy	
csak	érez.	A	másik	meg	oknyomoz,	megállapít,	kijelent.	Határokat	szab.

	 Deli	Eszter	Kinga	játékos	könnyedséggel,	mondhatjuk	úgy	is,	amit	művel	boldogság	
művészet.	Azon	belül	azon	fajta,	amiben	az	alkotó	boldogságtól	elragadtatott	lelkével	
szinte	alig	érinti	a	vásznat.	Mert	a	vászon	az	ő	számára	nem	a	kifejtés	és	az	anyagba	
ágyazás	területe,	hanem	egy	föntről	lefelé	nyújtózás,	a	boldogság	rózsaszín	gömbjéből	
kifelé,	és	amikor	sikerül	elérnie	ecsetjével	a	vásznát,	megpróbál	jelet	hagyni,	egy	olyan	
jelet,	ami	boldogságos	mennyországának	helyeit,	köveit	jelöli.	
A	 boldogság	művészetben	 az	 egyik	 legfontosabb	 dolog,	 hogy	 nem	 adnak	 igazi	 fo-
gódzkodót	a	vásznon	megjelenített	témák,	mert	azok	inkább	csak	ürügyek,	hogy	vala-
mi	legyen.	Mert	aki	volt	már	művész	is,	meg	boldog	is,	az	tudja,	hogy	ebben	a	mindent	
elöntő	létezésben	megszűnnek	a	földi	fókuszok	(középpontok,	gyújtópontok),	a	sú-
lyok	feloldódnak,	megkönnyebbülnek,	és	ebben	a	gömbbé	és	teljességgé	válásban	csak	
az	érzés	marad	és	a	repülés	boldogsága,	és	a	világ	tárgytalanná	vagy	homogénné	válik,	
és	leoldódik.	Deli	Eszter,	minden	valószínűség	szerint	boldog	szerelmes.
Néha	visszajár,	különös	mesealakokban,	kékfejű	macskáéban,	vagy	a	doboló	kisfiú	játék	
alakjában	kópéskodni.	Néha	belebújik	plüss	figuráiba,	néha	messziről,	fentről	animálja	
őket,	játszik,	de	a	játékszín	mögött	felfejlik	a	tisztán	hagyott	vászon,	világának	tér-nél-
külisége.	Avagy	teljesen	homogén	kárpit	 falat	sző	kékben,	és	megidézi,	 létrehozza	a	
házi	szőttesek	világát,	és	világos	állításokat	tesz.
Az	oroszlán,	ha	megtalálod,	áztasd	jó	sokáig	vízben!	Ha	jól	cselekedtél,	az	oroszlán	fe-
je	kivirágzik,	és	rózsaszínben	és	fehérben	játszó	rózsává	lőn!	Ha	zsiráfot	fogtál,	tegyél	
ugyanígy,	de	ne	csodálkozz,	ha	éppen	belőle	nem	rózsafa,	hanem	csak	egy	csenevész	
bokor	lesz.

	 Minduntalan	eszembe	jut	egy	régen	hallott	történet.	Egy	embert	találtak	valahol	a	
tundrán	fekve	a	fatönkökből	épített	háza	előtt.	Bent	a	házban	sok-sok	állat	bőre	volt	
egymásra	szegezve,	és	mindegyik	bőrön	egy	festmény	volt,	de	a	házba	nem	lehetett	
már	bejutni,	mert	az	utolsó	bőr	felszögezésénél	már	maga	a	művész	kiszorult	saját	
házából.	A	történet	nyilvánvalóan	kitalált,	és	hozzá	tartozik,	hogy	a	festő	ebben	a	tör-



ténetben	megboldogult.	Avagy	 kifestette	magát	 az	 életbe,	 a	 természetbe,	 és	 aztán	
átölelte	őt	a	nagy	egész,	és	nem	volt	már	szüksége	festészetre,	no	meg	a	saját	testére	
sem.

	 Kiss	Virág	olybá	tűnik	nekem,	hogy	folyton	folyvást	kinyilatkoztat.	Egyszerű	tézisek-
nek	tűnő	eseteknek	látszanak,	mégis	képesek	vagyunk	tökéletesen	elveszni	ezekben	
a	túlbonyolított	történetekben.	Mert	a	mesék,	amikből	rajzai	szövődnek,	mondhatni	
végtelenek,	 és	 végtelenül	 bonyolítottak.	 Egy	 hatalmas	 és	 véres	 játék	 bontakozik	 ki	
előttünk.	Amiben	mégse	feltétlenül	találhatjuk	meg	a	kulcsot,	mert	a	mese	némiképp	
titkosított.	A	véget	nem	érő	elágazásai,	bokrai	miatt,	nem	leszünk	feltétlen	felkent	és	
beavatott	papok,	mert	 a	kiemelt	 jeleneteivel	 és	 ábrázolt	hőseivel	 is	 csak	pillanatra	
jutunk	egy-egy	tisztásra,	avagy	színpadra,	és	arra	a	megállapításra	kell	 jutnunk,	hogy	
maga	 az	 egész	mese	ő	maga,	összes	 szereplőjével,	 de	mindenképpen	megfoghatat-
lannak	tűnik,	avagy	megfoghatatlannak	tűnt	nekem	ez	idáig.	Szeizmikus	keresőmben	
mégis	megtalálom	a	megoldást.	Mert	az	orrom	előtt	volt,	de	mégis	minduntalan	elve-
szítettem	szem	elől.
Ahogy	végiglapozom	a	képeket	a	leírásokkal,	címekkel,	a	kék	és	piros	különös	játéka	
játszódik	le	szemem	előtt.	Minden	egyes	képen	egy-egy	egész	szívet	látok,	ami	minden	
jelenésre	máshogy	reagál.	A	történetekből	kivett	jelenetekben	a	piros	és	kék	aránya	
mindig	változik,	többnyire	a	kék	az	uralkodó,	néha	a	piros	teljesen	a	megszeppenésig	
visszahúzódik.	(Animus	c.	rajzán	egy	aprónyi	pirosat	sem	látunk,	ő	a	tiszta	belső	férfi,	a	
teljesen	kék	hűvösség,	majd	a	segítő	szellem	színre	lépésénél	is	maga	a	kék	a	fehérrel	
karöltött	világát	éli,	és	a	képbe	benyíló	pirosság,	a	megszeppentséget	sejteti).	
Majd	újra	erőt	és	 lélekjelenlétet	nyer	a	vörös,	és	 térhódításba	 fog.	Az	 igazán	moz-
galmas	jeleneteknél	szinte	egyenlő	táncba	kezd	a	kék	és	piros	szín,	de	igazi	nászát	és	
kiegyensúlyozottságát	a	Tiszta	szűz	c.	képén	éri,	melyben	vörösen	izzik	középen	a	nő,	
és	a	hűvös	ölelő	kékség	gömbként	körbeveszi.	

	 Gyönyörű	szép,	dobogó	szív	képek,	a	lehető	legtöbb	elképzelhető	érzelem	piros-	
kék	ábrázolásával.	Nohát,	ez	lenne	a	dobogó	női	szívek	boldog	boltja.

És	további	boldog	jó	szórakozást	kívánok	mindenkinek!

 
Tisztelettel:
Horváth	Roland,	2015.	május	8.	Budapest-Halásztelek.



Deli	Eszter	Kinga:	Könnyű	/	Effortless	



Deli	Eszter	Kinga:	Visszafogott	/	Restrained



Deli	Eszter	Kinga:	Őszinteség	/	Honesty



Deli	Eszter	Kinga:	Elengedett	/	Released



Deli	Eszter	Kinga:	Infánsnő	/	Infans



Deli	Eszter	Kinga:	Matchbox



Deli	Eszter	Kinga:	Szűz	/	Virgin



Deli	Eszter	Kinga:	Minden	tőlünk	telhető	/	All	our	best



Deli	Eszter	Kinga:	Joker



Deli	Eszter	Kinga:	Joker	(részlet	/	detail)





La	 Loba	 egyetlen	 foglalatossága	 a	 csontok	 gyűjtögetése.	 Elsősorban	
a	farkasoké.	Miután	összerakta	az	egész	csontvázat,	 leül	a	tűz	mellé,	
s	kigondolja,	mit	énekeljen.

Amikor	eldöntötte,	a	criatura	fölé	áll,	fölé	emeli	karját	és	énekel.
Akkor	a	 farkas	bordacsontjai	és	 lábcsontjai	 lassan	megtelnek	hússal,	
s	az	állatot	lassan	bunda	fedi	be.
La	Loba	folytatja	mélyről	jövő	énekét,	amibe	a	sivatag	beleremeg,	s	a	
farkas	kinyitja	szemét,	felugrik	és	elfut	a	kanyonban.

Futás	közben	a	farkas	egyszerre	nevető	asszonnyá	változik	és	szabadon	
száguld	tovább	a	horizont	felé.

La	Loba,	a	Farkasasszony	/
La	Loba,	the	Wolf	Woman



Kékszakáll	1.	-	A	Ragadozó	és	a	Naiv	Nő	/
Bluebeard	1.	-	The	Predator	and	the	Naive	Woman



Kékszakáll	2.	-	A	behatolás	/
Bluebeard	2.	-	The	penetration



Kékszakáll	3.	-	Ébredés	és	a	Fivérek	felbukkanása	/
Bluebeard	3.	-	Awakening	and	the	Brothers’	appearance



Kékszakáll	4.	-	Győzelem	a	Ragadozó	felett	/
Bluebeard	4.	-	Triumph	over	the	Predator



Baubó	Coyote	Dick	történetével	szórakoztatja	Földanyát	/
Baubo	entertains	Mother	Earth	with	the	story	of	Coyote	Dick



King-Kong





Baba	Jaga	kunyhója	körül	csontokból	volt	a	kerítés	és	minden	csonton	
egy-egy	koponya.	
A	koponyákban	belső	tűz	izzott.		

-	Addig	persze	nem	adok	tüzet,	-	mondta	Baba	Jaga	Vasziliszának	fenye-
gető	hangon,	-	amíg	meg	nem	dolgozol	érte.	Ha	elvégzed	a	munkát,	
kapsz	tüzet.	Ha	nem...	
akkor	meghalsz.

Baba	Jaga,	az	Ősi	Természeti	Asszony	/
Baba	Yaga,	the	Ancient	Natural	Woman





-	Halljad	utolsó	szavaimat,	kicsim,	-	mondta	az	anyja.
-	Ha	valaha	eltévednél	vagy	segítségre	szorulnál,	ezt	a	bábut	kérdezd	
meg,	mit	 tegyél.	 Segít	majd	neked.	Tartsd	mindig	magadnál.	Ne	 szólj	
róla	senkinek.	Adj	ennie,	ha	éhes.	
Ezt	ígéri	anyád.	
Áldásom	rád	drága	gyermekem.

S	az	anya	meghalt.

Vaszilisza,	a	Beavatott	Nő	/
Vaszilisza,	the	Initiated	Woman





Egyszer	egy	férfi	két	lánynak	udvarolt,	akik	ikrek	voltak.	Apjuk	így	szólt	
az	 udvarlóhoz:	 -	Addig	 nem	házasodhatsz	 össze	 velük,	 amíg	 ki	 nem	
találod	a	nevüket...

Manawee	és	Menyasszonya,	avagy	a	Nő	kettős	természete	/
Manawee	and	His	Bride,	or	the	dual	nature	of	Woman





A	Csontváz	Asszony	meglátta	a	tűz	fényében	ragyogó	könnycseppet,	
s	hirtelen	roppant	szomjas	lett.	
Kattogva,	zörögve	odakúszott	az	alvó	férfihoz,	s	ajkát	a	könnycseppre	
illesztette.	Az	az	egy	kis	könnycsepp	akkorává	duzzadt,	mint	egy	folyó,	
ő	meg	csak	ivott,	ivott,	ivott,	amíg	időtlenül	hosszú	szomját	nem	csil-
lapította.

A	Csontváz	Asszony	1.	
-	A	Férfi	könnyéből	táplálkozó	Csontváz	Asszony	/
The	Skeleton	Woman	1.	
-	The	Skeleton	Woman	who	feeds	on	the	tear	of	the	Man





Lefeküdt	a	férfi	mellé,	s	kivette	a	szívét,	ezt	a	hatalmas	dobot.
Dobolás	közben	így	énekelt,	“Hús,	hús,	hús!	Hús,	hús,	hús!”	
Minél	tovább	énekelt,	csontjai	annál	inkább	megteltek	hússal.

A	Csontváz	Asszony	2.	
-	A	Csontváz	Asszony	életre	kel	/
The	Skeleton	Woman	2.
-	The	Skeleton	Woman	comes	to	life





Amikor	ezzel	végzett,	leénekelte	az	alvó	férfiról	ruháit	és	mellé	bújt,	
hogy	bőrük	összeért.
Visszahelyezte	 a	 hatalmas	 dobot,	 a	 szívet,	 a	 férfi	 testébe,	 mire	 az	
felébredt,	átölelték	egymást,	s	összefonódtak	egész	éjszakára,	egy	új,	
jó,	hosszantartó	ölelésben.

A	Csontváz	Asszony	3.	
-	A	Halász	és	a	Csontváz	Asszony	egyesülése	/
The	Skeleton	Woman	3.
-	The	union	of	the	Fisherman	and	the	Skeleton	Woman





És	akkor	rájött,	hogy	közéjük	tartozik.	A	tojás,	amiből	kikelt,	véletlenül	
került	a	kacsamama	fészkébe.	
Ő	nem	kacsa,	hanem	hattyú,	csodálatos	hattyú!

A	rút	kiskacsa	/
The	Ugly	Duckling





Oorukot,	a	Fókaasszony	fiát	gyakran	látni,	amint	kajakját	kikötve	egy	
víz	 fölé	 hajló	 sziklán	 térdel	 és	mindig	 ugyanazzal	 a	 nőstény	 fókával	
beszélget.

Sokan	megpróbálták	már	ezt	a	fókát	zsákmányul	ejteni,	de	még	soha	
senkinek	sem	sikerült.	
Tanqigcaq	néven	emlegetik,	ami	azt	jelenti,	hogy	ő	a	ragyogó,	a	szent,	
és	 azt	 beszélik,	 hogy	 szeme	bölcs,	mély	 és	 szeretetteli	 pillantása	 az	
emberekéhez	hasonló.

A	Fókaasszony,	 aki	 végül	 visszatért	oda,	 ahova	mindig	 is	 tartozott	 /
The	 Seal	Woman,	 who	 finally	 returned	 to	 where	 she	 has	 always	
belonged





„A	pillangótáncosnak	öregnek	 kell	 lennie,	mert	 ő	 jelképezi	 a	 lelket,	
mely	öreg.
Vastagok	a	combjai,	széles	a	csípője,	mert	sokat,	mert	mindent	tart.
Szürke	haja	azt	jelzi,	hogy	többé	nem	kell	törődnie	a	mások	megérin-
tésétől	óvó	tabukkal.
Megérinthet	 mindenkit:	 fiúkat,	 csecsemőket,	 férfiakat,	 asszonyokat,	
lánygyermekeket,	öregeket,	betegeket,	halottakat.
Övé	La	Mariposa,	a	pillangó	teste.”

La	Mariposa,	a	Pillangóasszony	tánca	/
The	dance	of	La	Mariposa,	the	Madame	Butterfly
-	Your	body	is	beautiful





-	Addig	táncolj	a	piros	cipőidben,	amíg	kísértetté	nem	válsz,	míg	bő-
röd	csontjaidon	nem	lifeg,	míg	más	nem	marad	belőled,	mint	táncoló	
belsőrészeid.
Táncolj	át	falvakon,	s	az	emberek,	ha	kinéznek	és	megpillantanak,	ret-
tegjenek,	hogy	sorsodra	jutnak.
Táncoljatok	csak	piros	cipők,	táncoljatok!

A	piros	cipők	-	Az	Éhes	Nő	tánca	/
The	Red	Shoes	-	The	dance	of	the	Starving	Woman	
-	You	sold	your	body





„Akik	érző	és	szeretetteli	módon	viszonyulnak	az	emberi	sorshoz,	ők	
segédkeznek	a	titok	feltárásában,	mert	tudják,	hogy	ez	a	seb	addig	nem	
gyógyul	be,	amíg	az	ügy	napvilágra	nem	kerül...
Amikor	 napvilágra	 kerül,	 felhangzik	 a	 szükséges,	 felszabadító	 kiáltás.	
Akkor	a	nő	megtalálja	hangját.	
Hangosan	kiénekli,	kikiabálja	titkát,	s	mindenki	meghallja.	
És	újra	erős	lábakon	áll.”

A	Harcedzettek:		A	Sebhelyesek	Klánja	
-	A	titkok	kikiabálása	/
The	Hardened	Women:	The	Clan	of	Scars		
-	Yelling	out	of	the	Secrets





-	Megszereztem	az	örvös	medve	szőrszálát!	-	kiabálta	a	fiatal	asszony.
-	Nagyon	jól	van	-	mondta	mosolyogva	a	gyógyítóasszony.	
Ekkor	hirtelen	megfordult,	s	a	tűz	közepébe	vetette	a	szőrszálat.
-	Mit	tettél?	-	sikoltott	az	asszony.
-	Nyugodj	meg.	Minden	rendben	van,		-	mondta	a	gyógyítóasszony.	
-	Emlékszel	minden	lépésedre,	ami	felfelé	vitt	a	hegyen?	
Emlékszel	 minden	 mozdulatra,	 amivel	 a	 medve	 bizalmát	 elnyerted?	
Emlékszel	még,	mit	láttál,	mit	hallottál	és	mit	éreztél?
-	Igen,	-	mondta	az	asszony.	-	Mindenre	emlékszem.
-	Akkor	most	menj	haza,	és	ezzel	a	tudással,	mindazzal,	amit	megér-	
tettél,	járd	végig	ugyanezt	az	utat,	s	elérsz	férjedhez.	

Tsukina	Waguma,		Az	örvös	medve	szőrszála	
-	A	megbocsátás	útja	/
Tsukina	Waguma,	the	Hair	of	the	Asian	Black	Bear	
-	The	Way	of	Forgiveness



La	Llorona	1.	-	Animus

Egy	 gazdag	 nemesember,	 egy	 hidalgo	 egy	 szépséges,	 ám	 szegény	
lánynak	udvarol	és	elnyeri	szerelmét.
A	leány	két	fiút	szül	neki,	de	a	férfi	nem	hajlik	a	házasságra.
Egy	 nap	 bejelenti,	 hogy	 visszatér	 Spanyolországba,	 ahol	 egy	 családja	
által	kiválasztott	gazdag	nemeshölgyet	vesz	feleségül,	és	fiait	is	magával	
viszi.

A	fiatal	nő	őrjöngő	sikoltozással	fogadja	a	hírt.
A	férfi	arcát,	majd	saját	arcát	karmolja.
Felkapja	 két	 kicsiny	 fiát,	 a	 folyóhoz	 fut	 velük	 és	 beledobja	 őket	 az	
örvénylő	vízbe.
A	gyermekek	megfulladnak...

De	a	folyó	újra	kitisztul...





La	Llorona	2.	-	La	Llorona	és	gyógyító	Animusa	/
La	Llorona	2.	-	La	Llorona	and	her	healing	Animus



La	Llorona	3.	-	A	folyó	kitisztul;	La	Llorona	újra	megtermékenyül	/
La	Llorona	3.	-	The	river	becomes	clear,	La	Llorona	becomes	pregnant	again





A	lány	nem	ment	férjhez	három	évig,	s	olyan	szép	volt,	mint	a	hamvas	
alma.
Aznap,	amikor	eljött	érte	az	ördög,	megfürdött,	 fehér	ruhát	vett	 fel,	
krétával	kört	rajzolt	maga	köré,	s	annak	közepébe	állt.
Amikor	az	ördög	kinyújtotta	a	kezét,	hogy	megragadja,	valami	láthatat-
lan	erő	repítette	át	az	udvar	másik	sarkába.
-	Nem	fürödhet	többé	-	toporzékolt	-,	mert	így	nem	férek	a	közelébe!

A	levágott	kezű	lány	1.	-	A	tiszta	szűz	/
The	Armless	Maiden	1.	-		The	Pure	Maiden





Akkor	aztán,	amikor	a	lány	már	egy	vadállathoz	hasonlított,	beállított	
az	ördög.
De	a	lány	sírva	fakadt,	s	könnyei	lefolytak	tenyerén	és	végig	a	karján.	
Kifehéredett,	megtisztult	mindkét	keze	és	karja.	Az	ördög	hangosan	
tombolt.
-	Vágjátok	le	a	kezeit,	mert	így	nem	tudok	a	közelébe	menni.

A	levágott	kezű	lány	2.	-	A	csonkítás	/
The	Armless	Maiden	2.	-	The	mutilation  





Aznap	a	király	őrizte	a	gyümölcsöst.
Sötétedés	 után	megjelent	 a	 kertésszel	 és	 a	 varázslóval,	 aki	 értett	 a	
szellemek	nyelvén.
Éjfélkor	jött	ám	a	lány	az	erdőn	át,	s	mellette	a	fehér	szellem.
Egy	fa	ismét	meghajolt,	hogy	a	lány	elérhesse	szájával	az	ág	végén	lógó	
gyümölcsöt.

A	levágott	kezű	lány	3.	-	Sárasszony	/
The	Armless	Maiden	3.	-	The	Mud	Woman





A	király	megkérdezte	a	varázslót:
-	Ember	ő,	vagy	szellem?
A	varázsló	azt	válaszolta,	hogy	mindkettő.
A	 király	 szíve	 nagyot	 dobbant,	 odafutott	 a	 lányhoz	 és	 azt	 kiáltotta:
-	Nem	hagylak	el	soha.	Mától	fogva	gondodat	viselem.

A	levágott	kezű	lány	4.	-	A	Király	/
The	Armless	Maiden	4.	-	The	King				





Kastélyában	ezüstkezeket	készíttetett	a	lánynak,	melyeket	a	karjaihoz	
erősítettek.
Így	történt,	hogy	a	király	feleségül	vette	a	kéz	nélküli	lányt.

A	levágott	kezű	lány	5.	-	A	Király	és	Felesége	/
The	Armless	Maiden	5.	-	The	King	and	His	Wife			





A	királynak	háborúba	kellett	vonulnia	egy	messzi	ország	ellen,	s	anyja	
gondjaira	bízta	az	ifjú	királynét,	akit	teljes	szívéből	szeretett.
-	Ha	gyermekünk	születik,	azonnal	küldjetek	üzenetet.
A	királynak	üzenetet	is	küldtek	a	gyermek	érkezéséről,	de	az	ördög	
addig	cserélte	az	üzeneteket	a	király	és	anyja	között,	hogy	végül	a	ki-
rály	anyja	a	következő	parancsot	kapta:
-	Öljétek	meg	a	királynőt	is	és	a	gyermeket	is,	s	tartsátok	meg	a	ki-
rályné	szemeit	annak	bizonyságául,	hogy	tényleg	halott.

Az	öreg	királyné	megölt	egy	őzet,	 s	annak	szemeit	rejtette	el.	Majd	
útra	bocsátotta	a	fiatalasszonyt	és	gyermekét,	hogy	fusson,	ha	kedves	
az	élete.

A	levágott	kezű	lány	6.	-	A	Király	Anyja	/
The	Armless	Maiden	6.	-	The	Mother	of	the	King





A	fiatal	királyné	addig	bolyongott,	míg	egy	óriási,	sűrű	erdőhöz	nem	
érkezett.
Amikor	besötétedett,	megint	megjelent	a	fehérbe	öltözött	szellem,	s	
egy	szegényes	fogadóhoz	vezette	az	asszonyt.

A	levágott	kezű	lány	7.	-	A	vezető	Szellem	/
The	Armless	Maiden	7.	-	The	leading	Spirit





A	fogadó	barátságos	erdőlakóké	volt.

A	levágott	kezű	lány	8.	-	A	Fogadó	Népe	/
The	Armless	Maiden	8.	-	The	People	of	the	Resthouse





A	királyné	hét	évet	töltött	a	fogadóban,	s	boldog	volt	gyermekével	és	
elégedett	életével.	
Kezei	lassan	visszanőttek.	Először	olyanok	voltak,	mint	a	kisbaba	ke-
zei,	rózsaszínűek,	mint	a	gyöngy.
Aztán	kislánykezekké,	majd	asszonykezekké	váltak.

A	levágott	kezű	lány	8.	-	A	Fogadó	Népe	/
The	Armless	Maiden	8.	-	The	People	of	the	Resthouse





„Mikor	a	király	visszatért	és	meghallotta,	mi	történt,	megfogadta,	hogy	
addig	se	nem	iszik,	se	nem	eszik,	amíg	rájuk	nem	talál.
Végül	elérkezett	a	erdőlakók	fogadójába.
Arra	ébredt,	hogy	egy	szépséges	asszony	és	egy	gyönyörű	gyermek	
tekint	arcára.
-	A	feleséged	vagyok,	s	ez	a	gyermeked.
A	király	szívesen	elhitte	volna,	de	látta,	hogy	ennek	az	asszonynak	ke-
zei	vannak.
-	Nehéz	sorsom	miatt,	és	mert	ápolgattam	őket,	visszanőttek	a	keze-
im,	-	mondta.
A	király	felemelkedett	és	megölelte	királynőjét	és	gyermekét,	s	nagy	
volt	az	öröm	az	erdőben	azon	a	napon.

Aztán	a	király,	a	királyné	és	a	gyermek	visszatértek	az	öreg	királyné-
hoz,	második	 lakodalmat	ültek,	 s	még	 sok-sok	gyermekük	 született,	
akik	 mind	 elmésélték	 ezt	 a	 történetet	 száz	 másiknak,	 akik	 újabb	
száznak	beszélték	el,	s	te	is	egy	vagy	abból	a	százból,	akinek	meg	én	
mesélem	el...”

A	levágott	kezű	lány	9.	-	A	kezek	visszanőnek	/
The	Armless	Maiden	9.	-	The	arms	grow	back




