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03. A dunai föveny kincse
Három †mutatja:
Ez utad kezdőpontja:___________________

A gáton emlékezz meg az árvíz áldozatairól.
Ha felfelé baktatsz pár száz métert, emlékművére rálelsz:

„Volt egy falu hajdan a Duna mentében
Ma is megvan ugyan, pedig ott hol régen
Mégis ak_or éppen a folyóra dőle
Most egy ór_nyira van tő_e

"1954. évi árvízi szakítás emlékére
Ásványráró"

Ás_ánynak híjj_k most, mint hítták hajdan,
De akkor, gazdag volt, ezüstben, a_anyban.
Bár nem volt bányája, nem _s szántott, vetett,
Mégis a mar_dék örökölt eleget.
Hazudok! Mert mégis volt egy kincsesbányája
Volt egy szántófölde, kit na szélvász szána,
Tudniillik a Duna, melynek fövenyében
Találta s mosta az aranyport bőven.”

Ezt a helyet azóta „Szakítás” néven emlegetik.
De utadat a gáton lefelé folytassad
Ahol feljöttél, onnan a gáton lefelé (délkelet) jó 2 km-t baktass.
Majd ha balodon nagy rétet látsz a végén a Dunával, térj le az úton,
s keress emlékművet a rét közepén:

"A dunaszabályozás áldozatainak
emlékmûve"

Indulj hát el a határból,
Majd megtudod, hogy célod
Közel van-e vagy távol

Ó jó Kincskereső, megérkeztél, hinnye!
Kincsesládikánkat itt keressed, íme

Három kereszt közelében vagy te fennen:
Toronyiránt menj, de úgy hogy drótszamár* is mehessen!
Szemed újabb keresztet keressen
Következő állomásod Szent Rókus Szentéjének helyszíne.
Wenckheim-családfik tették rendbe jó száz esztendeje
Körforgalom köre kör, akár az óra vagy iránytű: körbe kör
Használd hát új iránytűdet, segítségül esetleg a Napot vedd
Irányodat Északkelektnek tedd.
Hamar az iskolát megleled, nem nehéz, nekünk elhiheted. Mellette
egy szobor található. Ő az, ki szobrot szobrott a temetőnél..
Emlékezete Ásványrárón az iskolában is él J
Menj, menj tovább, a skólán túl, a főtéri keresztig juss.. Ha útközben
öreg nádtetőt látsz, jó helyen jársz.
Ha felnézel az égre, csupa kékség,
A keresztel szemben utca, benne pékség.
Ha megéhezöl kincskereső térj be ide, izibe!

Halász, vadász, aranyász
Üres zsebbe kotorász.
Ha szegény is, vígan él
Egész nap csak vizet mér.
Kimegyek a Dunára,
Beülök a ladikba.
Áztatom a hálómat,
Tán valami ráakad.

Ám utad a kereszt mentén halad
Ha már a kereszt előtt az eget bámultad,
Kémlelj tovább felfelé
Keress olyan kettős-keresztet, ami tör az ég felé.
Jó helyen jársz,
ha Szent András apostol emlékhelyénél állsz.
Igen, bő hétszázadik éve
ez a helye az ásványi gyülekezetnek.
Maradj bejáratott utadon, hamarosan azon gondolkozhatsz:
„gyalogosan vagy ladikon?”
Ha tovább mész ferlfelé hágj
Utadat ne akadályozza semmi, se bú se gát J

* drótszamár
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