
 
Furcsa ital a vér – mar, mint a tűz, 
s egészen soha ki nem alszik. 
A csöndes bölcső ritmusára ring,  
míg megszegik a remény kenyerét.  
Erőben s gyengédségben lakozik,  
trágyázza otthonok termékeny földjét.  
Árad, apad, de el nem fogy egészen –  
legszebb szóvá teszi a szabadságot. 
  
Égett a puszta... Máglya lett a szikra,  
messze látszódó, messzire melegítő.  
Acélját az ellenállás próbálta,   
 
 
s az alföld füve nedves lett a vértől.  
Nem ismerjük a lét kanyargós útját,  
de fordulóban a lap a nagy könyvben.  
S a tűzben, mely lassan lecsendesül,  
az iga széttört üszke marad vissza. 
 
(Dánból) 

  
  
HALFDAN  RASMUSSEN 
 

A sötétben  
(I mørket) 

  
Hallod őket az éjben, a testvéreidet. 
Vonulnak a sötétben, ahol a vörös falevelek hullnak. 
Mennek csillagtalan szemedben. 
A csepegő esőben, a lehulló gyümölcsben hallod őket. 
Mindenben, ami óhatatlanul meghal.  
  
Mennek az ősz viharaival karjaikban. 
Nagyon fiatalok, sebezhetők és sebezhetetlenek.  
S virágzás-közelben az élethez.  
S a halál illat-közelében. 
  
 
 

2034                                               Észak hírnökei Képfény                                                        2069 

Szeptember utolsó és október első hetében rendezték meg a reykjaviki film-
fesztivált, immáron harmadik alkalommal. A város vezetősége, Andri Snær 
Magnolson színész kérésére, engedélyezte a városi fények leoltását egy fél órára. 
A szervezők remélték, hogy így majd alkalmunk nyílik látni az Északi-fényt és a 
csillagokat. A várva várt lámpaoltást megelőző percekben mindenki az utcára vo-
nult. Jó alkalom volt ez a nem mindennapi esemény a beszélgetésre, ismerkedésre 
annak ellenére, hogy sajnos nem láttuk az Északi-fényt. 

A fesztiválon 80 film került bemutatásra, köztük helyet kapva egy remek ma-
gyar alkotás is, Kocsis Ágnes Friss levegő című filmje. A „Szortírozott levelek”, 
18 kép egy konzervgyári lány életéből” és „A vírus” című kisfilmjeivel ismertté 
vált rendező ezzel a munkájával diplomázik a budapesti Filmművészeti Egyetem 
rendező szakán.  

„Viola, a negyvenes éveiben járó, hervadó szépség egyedül neveli kamaszkorú 
lányát. Napközben az egyik zsúfolt fővárosi aluljáró nyilvános illemhelyén dolgo-
zik. WC-t takarít, toalett- papírokat osztogat, és a tarifát szedi be. Egy-két négyzet-
méteres, szűk odú a birodalma, asztalán, a kínai piacon vásárolt, automatikusan 
nyíló cserepes virággal, a falon pedig a metró rezgéseitől minduntalan felszakadó 
tapétával. Szabad perceiben érzelmes zenét hallgat recsegő rádióján, faliszekrénye 
százféle légfrissítővel tele, amelyekkel gyakran befújja a helyiséget és önmagát is.  

A WC-k és a fertőtlenítők émelyítő illata ugyanis beszívódik hajába, bőrébe, 
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esténként órákig sikálja és áztatja magát kádjában. Hazatérve Angéla, a tizenhét 
éves lánya minden ablakot sarkig tár, undorodik anyja szagától és mindattól, amit 
képvisel, az ismétlődő robottól, a boldogtalanság kalitkájába bezárt élet lehetősé-
gétől. Egy ruhaipari szakközépiskola tanulója, tehetséges tervező, aki sikeresen 
szerepel egy nemzetközi divatcég pályázatán.  
Ki akar törni a reménytelenségből, a szűkre szabott iskolai keretekből, elhagyni 
szégyenlett anyját, az otthon gúzsba kötő biztonságát. A két nő alig beszélget egy-
mással, esténként a Polip című maffia sorozatot nézik, falaikon a jóképű főszerep-
lő fényképe lóg. Olaszországba vágyódnak, ahol vakítóan süt a nap, ellenállhatat-
lan mosolyú férfiak várnak a magányos nőkre, világhíres cégek pedig a fiatal ru-
hatervezőkre.” 

 
Katona Mária 

 

Török Miski Ágnes: Örkény István (rézmetszet) 

 
Hogy aki másokat állandóan  
és mélyen megsért, 
végül is megbüntettetik.  
  
Hogy aki a végtelenségig 
erőszakoskodik, 
végül is megbüntettetik. 
  
Hogy aki megnyomorítja 
az ember legbensőbb szabadságát, 
végül is megbüntettetik.  
  
Hogy aki újból és újból  
a gyengék ellen emeli kardját, 
  kard által pusztul végül el. 
 
 (Svédből) 
 
  

HANS HARTVIG SEEDORF 
 

Magyarország  
(Ungarn) 
  
Égett a puszta... 
És a rejtett tűzből,  
a hamu alól észrevétlenül 
előtört a láng, élőn és gyújtogatva, 
s szállt háztól házig, tanyától tanyáig.  
Lángtengerré vált a kihunyt parázs; 
újból feléledt, mivel tudott várni.  
  
Egy lányka szaladt át a lapos pusztán,  
könnyedén, látta az egész határ. 
Fürtjei szálltak örvénylőn a szélben,  
láng volt az egész lányka, csupa láng. 
Súgták nevét, a félig feledettet,  
a néplélek mélyeibe beírtat. 
S a szabadság régóta rejtett magja 
kivirított a síkon mint pipacs. 
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