
B. Mester Éva 
Arnót 
 
Abaúj és Borsod között, 
történelmi határ fölött  
turulmadár óvó szárnya  
békét terített a tájra. 
 
Arnót idegyökerezett, 
Miskolc kistestvére lehet. 
A város egy karnyújtásra,  
látszik a Bükk minden fája. 
 
Érdemes itt széjjel nézni. 
Több az új ház, mint a régi. 
Két és fél ezren köszönnek, 
mindenfélét ünnepelnek. 
 
Elegáns a frakkos fecske, 
falunapon szép menyecske, 
lakodalmas hagyományok, 
vőfélyek és műsorszámok. 
 
Nyugdíjas nap, Turul-futás, 
néha egy közmeghallgatás. 
Óvodások, iskolások, 
mesterszakácsok és mások, 
 
vendégek is versenyeznek, 
költészetet is jegyeznek, 
Anyák Napját vagy Nőnapot, 
felvirágzó vasárnapot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentinkor szívek szállnak, 
Gyermeknapon meg a vágyak. 
Játék hull a levegőből, 
kacaj szakad a tüdőkből. 
 
Persze gondunk is van elég. 
Gyermekáldás kellene még, 
és a sok fiatal felnőtt 
maradjon itt, ahol megnőtt. 
 
Szüleik tán’ fohászkodnak, 
templomokban imádkoznak, 
történelmi felekezet 
négyféle hang, egy lehelet. 
 
Ahol nő az életfája 
az a falu visszavárja. 
Hol gyermekként cseperedett, 
szíve őrzi azt a helyet.  
 
Lakodalmas kalács várja, 
gyurgyalag pompás palástja,    
májuskosárból nőtt varázs, 
gazdagodó falu-imázs. 



B. Mester Éva 

Könyvtárban 

(Az Arnóti Könyvtár átadására) 

  

A könyvtár csend, a szavak csendje. 

Sok-sok szunnyadó gondolat. 

De ha belépsz a szentélyébe, 

felfedik neked titkukat. 

  

Egyik polcon képek, mesék, 

kockásfülű nyúlak, libák, 

az óvodás gyerekek is 

szívesen lapozgatják. 

  

Nagyobbaknak: meseregény, 

ifjúsági történetek, 

Fűvészkerttől Pál utcáig, 

több hősünk barátod lehet. 

  

Nyilas Misi, vagy Nemecsek 

bár, egy másik korban éltek, 

(sok víz úszott le a Sajón) 

megmaradtak példaképnek. 

  

Közel kerülhet a távol, 

eléd térdelnek az utak. 

Szabad szárnyú képzelettel 

útikönyved utat mutat. 

  

Drámák, versek, történelem, 

nyomtatott örökség. 

Minden könyvben reánk hagyott 

végtelen bölcsesség. 

  

Menjünk együtt! Fedezzük fel 

régi írók remekét! 

Készítsük fel az életre, 

az új idők gyermekét! 

 

  



B. Mester Éva 
Szorongás 
 

Emberáldozatos, átok idők járnak. 
Fogy a levegője ennek a világnak. 
Napfény sem simogat, titkok állják útját. 
Parányi az ember, betegségek sújtják. 
 
Magamba zárkózom, tele félelemmel. 
Fagy pusztított éjjel 
gyümölcsöskertemben. 
Nem lesz termés idén, virágszirmok 
hullnak. 
Pipacs talán nyílik nyári koszorúknak. 

Vánszorog az idő. Nem tehetek semmit. 
Leltárt fabrikálok. Mit tettem meg eddig? 
Távvezérelt létben lesz-e bármi hasznom? 
Meglopott jövőmet a szögre akasztom. 
 
Összevissza sorsban csak sodort az élet, 
statisztája voltam ennek az egésznek. 
Nem tudom biztosan, virrad-e rám 
másnap? 
Meddig tarthatnak meg elvarratlan szálak?

 
 
 

 
 
  



B. Mester Éva  
Házi karanténban      
 

Tenyérnyi kiskertem társ a magányomban, 
tavaszi illatok közé bezárkóztam. 
Bokrosodó kékek, ártatlan fehérek, 
tavaly ültetettek, idei remények. 
 
Kisfalum utcáin most csak a csend bolyong. 
Aki mélyen hallgat, az legbelül szorong. 
Kesztyűs kézfogások, maszkba zárt 
mosolyok… 
Ha a kór megtalál, bele is halhatok. 
 
Kenyerem javát már réges-rég megettem. 
Hetventől is több év bujkál már mögöttem. 

Ebédet is kapok, elhozzák gyógyszerem. 
Figyel rám távolról mind a két gyermekem. 
 
Mi hiányzik mégis? Talán a szabadság. 
Hiába nincs dolgom, terhes a bezártság. 
Kulcsra zárta tőlem szépségét a távol, 
pedig úgy repülnék! Most jobb lenne bárhol. 
 
Magasba vagy mélybe visz a sorsom útja?  
Számadást készítsek? Készüljek az útra? 
A gólyánk hazatért, öleli a fészek. 
Parányi kertemben kézen fog az élet.

 
 

  



B. Mester Éva 

Arnóti karácsony 

 

Hétköznapok szűk utcáin  

az adventi fények 

megérzik, ha karácsony jön. 

Ragyogóbban égnek. 

 

Használt ruhát, ételt osztunk, 

megnyílik a lelkünk. 

Titokzatos csillag fénye  

mosolyog felettünk. 

 

Nem teljesül önmagától 

összes kívánságunk. 

Olvad a hó, pedig fehér 

karácsonyra vágytunk. 

 

Szűrt napfényben is születnek 

festmények és versek 

angyalhangú énekszóban  

önmagad keresd meg! 

 

Mindegy, hogy templomi koncert, 

vagy az otthon csendje, 

egy történet vagy egy emlék 

lehelt a lelkedre. 

 

Templomkerti misztérium 

születik az estben, 

tanítványom unokája 

Kisjézus szerepben.  

 

A falumban minden ember 

a Megváltót várja. 

Szórjon áldást, reménységet 

mindenki fájára! 

 

 

 

  



B. Mester Éva 

Májuskosarak 

 

Már második alkalommal 
Csokrozza a szépet 
Ez is eszedbe jut majd,  
ha Arnótról beszélnek. 
 
Ezerszínű májuskosár 
mindegyik más fajta 
Konzervatív, itt-ott modern,  
hagyomány nő rajta. 
 
Bár a zsűri kiválasztott 
három szép kosárkát, 
mindenkinek az a legszebb, 
mi köszönti párját.  


