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Oázis. És harmónia. Rend,lélek, sejtelmesség. Tisztaság és 
béke. Megnyugvás és belenyugvás. És igen, néha félelem és 
szomorúság is. De élni szeretés,szépségre találás. Odaadás. 
Mindezek odaadása, átadása, nekünk olvasóknak a képeket, 

a világunkat szemlélőknek. 
Miért oázis? Zaklatott világunkban megpihenhetünk, 
megnyugodhatunk, ha leülünk, és nézzük, olvassuk, 

magunkba lélegezzük Martin Jánosné képeit és Mukli Ágnes 
tankáit, melyeket a képek ihlettek. 

Harmónia. Harmónia a két alkotó közt- értékrend, 
hangulatok, érzések, gondolatok és harmónia az 

alkotásokban. 
 Mennyi sejtelem, sejtetés a versekben s a képeken! Mukli 

Ágnes lelke legtitkosabb , tán soha ki nem mondott érzéseit 
villantja fel verseiben, s  Martin Jánosné képei új 

jelentéstartalommal gazdagítják a szöveget , segítenek a 
megértésben, de saját üzenetük is van.  

S ha a képekben, versekben fel is villan a félelem, a 
szomorúság, az elmúlás, mindent elfedez a mindenségben 
való feloldódás megnyugvása." Holtamban éljek. Záporok 

ébresszenek" 
Mert a két alkotó megtalálta, s megmutatja a megnézni, 

megérezni, megérteni érdemest. De nem ám a nagyvilágban! 
Egy  virágban, fában, folyóban, szobrokban, falakban. A 

múltat a jelenben, az elmúlást az életben. 
Egymásnak feszül 

minden kő, tegnap tartja 
a ma várfalát. 

ELŐSZÓ 

Csathó Gábor  
tanár  



Mátra alján 

 

Hegyek kígyóznak, 

dombok simulnak össze 

békés ég peremére. 

Áttetsző kék derengés, 

mennyei távol titka. 



Egy találkozás, 

két összefonódott kéz, 

két fénylő szempár, 

szerelem áramkörén, 

a mindenség ereje. 

Együtt az úton 



Magaddal viszel, 

vagy gazdátlan partra vetsz, 

boldogtalannak. 

Sziklák törnek keménnyé, 

vagy gyémánt csillogások? 

Lehetőségek 



Várom, csak várom 

holnapom csobogását, 

töprengek rólad 

tavasz, mozdulatlanul 

tántorgó napsütésben. 

Kötelék 



Színes szökkenés 

 

 

Fejtsd meg titkomat,  

gyöngyöző kristályfényem: 

fáradhatatlan 

ritmus vagyok, szeszélyes, 

kódolt alakváltozás. 

 



Rügyfakadás 

 
 

Veled ébredek 

bizsergető közelség. 

Levelet bontunk 

lassan, egymást figyelve, 

lélegzetvétel nélkül. 

 



Kora tavasz 

 

 

Kivirágoztam, 

ég-kék szirmaim csalfák, 

illatom bódít. 

Csábítalak sejtelmes, 

bizsergető szerelem. 

 



Magnólia 

 

 

Tavasznak éke, 

most bontja üde szirmát. 

Titokzatosan 

bódít, virágba szökken, 

tiszta liliom sorsba. 

 



Áradó tavasz 

 

 

Kacér kikelet, 

igéző sziromtenger, 

virágfakadás. 

Rózsaszínű felhőkön, 

kápráztató kóc-bodrok. 

 



Bonsai 

 

 

Hasonmás lennék, 

rakoncátlan kis különc? 

Csábító szépség 

a tóparti nyugalom, 

mámoros szívdobbanás. 

 



Tükörkép 

 

 

Beleszerettem 

ártatlan képmásomba. 

Sárgán pompázok 

fénylő forrásom habján, 

égek, örömtelenül. 

 
 
 



Siófoki halászok 

 

 

Halászlegények. 

Ezüst hálót vetettek, 

tó bíborára. 

Bárkájuk csendet ringott, 

evezők akaratán. 

 



Csiga randi 

 

 

Majdnem elkéstél. 

Siettem árkon bokron, 

leveled láttam, 

ízleltem minden szavad. 

Szívem szívedért dobog. 

 



Szimbólum 

 

 

Szirmai égnek,  

mint lobogó szerelem. 

Egymáshoz érnek, 

mint lelked a lelkemhez, 

gyöngéden, szenvedéllyel. 

 



Kikötőben 

 

 

Kell a nyugalom, 

nappal után esti csend. 

Takarj be fázom! 

Akkor is ha szél repít, 

békés hullámok felett. 

 
 
 



Előkelőség 

  

Hullámredőkön 

délcegen bukkan elő. 

Testének íve 

hattyúfehér nyugalom, 

sodró, napízű fényben. 

 



Október 

 

 

Őszi árvaság. 

Kései vágyak tükre 

avarrá váltan. 

Rozsdás színeváltozás,  

rövidülő együtt lét. 

 
 
 



Az elárvult madárfészek 

 

 

Megüresedett.  

Kiadó, vagy eladó 

ég-panoráma, 

szárnyaló énekesnek, 

hangzatos szerelemért. 

 



Jelmez 

 

 

Borostyán füzér, 

mohazöld selymes bársony 

lett ősz palástod. 

Lombkoronád csillagfény, 

kékbe fonja ágaid. 

 
 
 



Lecsupaszítva. 

 

 

Átlátok rajtad. 

Érzem jajkiáltásod, 

röpke románcod, 

megfásult, duzzadt görcsöd 

akarnok történetét. 

 



Kipirultan 

 

 

Tépetten hullnak 

vörhenyes lomb-loboncok. 

Cinóbervörös 

lüktető áramkörök, 

földön dobbannak újra. 

 
 



Élni tovább 

 

 

Utolsó esély, 

hogy életem része légy. 

Áldalak, óvlak 

ligetek hűvös árnyán, 

napfény vagy napfényemben. 

 



Félelem 

 

 

Szomorúságom 

életunt kérge fáradt, 

száradó fának. 

Rezzen levél bánatom,  

félek elfelejtenek. 

 



Öreg fák 

 

 

Kérgük megroggyant,  

beidegződéseik 

már véglegesek. 

Lappang bennük a végzet, 

görcsök tették fásulttá. 

 



A szél szárnyán 

 

 

Útra kész bolyhok. 

Kék-ezüst kócok várnak,  

számolatlanul.  

Röptük szabad ívébe, 

lenge szél kapaszkodik. 

 

 

 



Hétköznapok 

 

 

Szürke nyugalom. 

Kilátástalan távol 

téli rejtjele, 

valószínűtlen vágyban: 

áttetsző nélkülözés. 

 
 
 



Télen 

 

 

Zúzmarás csend van. 

A jégzománcos utak 

labirintusán, 

fakó bűntudat-fákon, 

fehér lelkiismeret. 

 



Sodrásban 

 

 

Makacs ereje 

fenyegető akarat. 

Széles mellkasán, 

hullámbordák feszülnek, 

száműzetésben tér meg. 

 



Kérdések  

 

 

Honnan, és miért? 

Régebben, most, vagy később? 

Kitől, mikor, hol? 

Meddig élnek kételyek, 

biztos bizonytalanban? 

 
 
 



Városfal 

 

 

Egymásnak feszül 

minden kő, tegnap tartja  

a ma várfalát. 

Meddő kőzetek szültek, 

öröklött szabadságot. 

 



Figyelő szemek 

 

 

Múltjukból néznek 

vissza ránk, áhítattal. 

Ember jelmezük 

életre kelt festéknyom, 

halhatatlan üzenet. 

 



Mártírok 

 

 

Áldozatok ők. 

Lesújtó tekintetek 

kereszttűzében 

hittel haltak, akarnok 

gyilkosok fegyverétől. 

 



Felfelé 

 

 

Sikátor gubbaszt 

múltidéző lépcsőkön. 

Kályhák melegén 

záródott kopott kilincs, 

örök szerelmet őriz. 

 



Kapualj 

 

 

Térharmónia, 

megtört időkeretben. 

Hullámvonalak 

hideg cirádáinak, 

egyetlen kézfogása. 

 

 

 



Királykút 

 

 

Szomjazókat várt, 

koldusokat és királyt. 

Tiszta forrása 

marasztaló pihenő, 

hűs korty az idegenben. 

 



Győry kastély 

 

 

Rám mered a múlt  

időtlen tisztasága, 

vallat a jövő. 

Hangos vezényszavakat 

nevet vissza az égbolt. 

 



 
Sodrásod 

 

 

 

Kerüld az örvényt. 

Sors-csapda, eltéríthet, 

keringve leránt. 

Haladjunk meggondoltan, 

magunk vonzáskörében. 

 



Szűk élettér 

 

 

Éhség  kergetett, 

fagy űzött tópartjára. 

Megüresedett 

sétányon, csavargó szél  

játszik fésű-muzsikán. 

 



Végrendelet 

 

 

Holtamban éljek. 

Záporok ébresszenek 

zöld levelekben. 

Marjon minden búcsúzás, 

mert a fájdalom, érzés. 

 



Lélekerősítő 

 

 

Uram ha alszol, 

ébredj! Szél zúg, a tenger 

hulláma szét vet! 

Rettegünk félelemmel, 

hitünk velünk fuldokol. 
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