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05. Kôvé vált kenyerek útja
Parázsszög utadnak a kezdete
A fenyő fekete,
Táblájával természetvédte,
Pieta van mellette.
Az aszfalton menni jó, mint máskor;
A faluból kifele,
Utolsó utcánál megállva
Ottan balfele.

Tölgyfa utcában, majd az első keresztúton
Használd jobb kezed
Árpád nyomdokán Endréig juss, ott
Használd bal kezed
Tekinteteddel aranyló keresztet keress,
Jó a torony-irány
Igen, a templomhoz kell jutnod, szentje
Szent Mihály.

Új az utca, e házakról jól láthatod
De neve régi
Boralapanyagra minenképp utal
E hely nevét őrzi;
Az utcától pár száz lépésnyire
Nyugatnak tekintve a határban látsz allét,
A gróf lovagolta be olykor,
Meg szedett gesztenyét;

Templomban keresztelőmedence, jó
600 éves,
Kiváló ír-kegykép másolata, eredeije
Sírni képes!
S maga az egy-ház 1755-ből való.
Egyházközsége
Mely ma népes, éltét 1031-ben kezdte.
Ugye rég-e?

Utcavégen falu felé fordulj hamar,
keletnek haladj
Vagy nyugatnak gesztenyesorhoz
De itt ne maradj
Ha kincsedet meglelni akarod
Keletre mész,
Fekete fenyőd újra eléred
Ha van benned ész

Tégy még egy sétát a templom mellett,
S kereshetsz másikat,
De ahhoz elő kell venned még a másik
Kincskereső utat.
- E verselés egy Petőf-strófát utánoz
Gondolj rá
Így helyes utadat a templom mögött találod.
Lépjél rá!

Haladj BÉKE utadon szépen délnek,
a végén Keletnek.
Árpád nyomdokán Hársfáig juss, ott
Használd jobb kezed
A Hársfa hídon át, vándor, a falut elhagyod
erdőbe értél
Esős időben jobb ha vettél magadnak
csizmát,
Vagy ha kértél.

Juss hát el az utca legelejibe
Szemben park.
Park mellett ott vagyon egy gyalogút
Nem csak part.
Nézz körül, nehogy biciklik, kocsik,
kamionok
Jól elsodorjanak!
Lépj a parkba, hogy tündérek, kentaurok
magukkal
Ragadjanak…

Még mindig délnek tartasz a fák között
Szép egyenesen
Jó tisztásra lelsz, ha ügyes vagy, haladtál
Szépen rendesen.
Ha eső is van, itt a kalibában megpihenhetsz
Egyet szusszanj,
Hallga csak: fekete rigó, szalakóta
Meg ne moccanj!
Ha már megpihentél, ideje, hogy felkelj!
Emlékezzél kérlek
Hogy mely útról értél e kalibához,
Mert az a lényeg,
Hogy ahhoz képest aztán jól balra fordulj.
Az irány akkor helyes
Ha jó 400 lépés* után fahídhoz érsz, akkor
Isten hozzád kegyes:)
De utad legnehezebb szakasza jő:
A hídtól a faluig.
Az erdőben kacskaringózol kicsit, de csak
az első házakig.
Az a lényeg, az ösvényről ne térjél le
Haladj rajta
Hamar eléred az első utcavéget,
Neve Tölgyfa.

Menj, majd bent Epszilon balja lesz utad!
Csordogáló vizet el ne hagyd!
Fától Fáig haladva fák közt hagyd utadat
Tündérpatak partján Tündérek tündérfája,
benne tündérek lajtorjája
Ám a közelben, kicsiny Tündér-szigeten
Kentaurok patája pihen

Nézz körül, nehogy kamionok, kocsik,
biciklik
Jól elsodorjanak!
Lépj ki parkból, hogy a kincskereső kincsek
Rád találjanak…
Hédervár táblát no meg a kis hidat hamar
hagyd el
Jobbra letérj
Menj a patak mellett, nyírfa sor alatt, hogy
Hamar odaérj!
Hídon általérni, ím ládd-é ez jobbos lejtkanyart szép fasorral?
Árnyas ösvény, egyenesen, végén hatalmas
nyárfával,
Magad előtt látod: Kont István, Zsigmond
király ellen tervet forral.
Alatta kemence áll melyben egykor a jó
kenyeret sütötték át kővé
Mert jött a tatár, s az asszony ráolvasott,
hogy az ne legyen övéké
S Te kincskereső kutakodj a kemencében,
mert így leszel nyerővé!

Íme hát, jó kincskereső barátunk,
ha ügyes vagy Eredményre értél
Utad végén pihenhetsz,
akár esik, fúj vagy szikrázik Te nyertél
A fa árnyékjában, a kemence hajlékjában
Pihenjél
Kemencének odújában, jó vasrács mögött,
a Ládikóra leltél
*400 lépés = 300 méter

De hagyd a kentaurokat! Kentaur-út helyett
járd saját utadat!
Haladj… ! Később térülj jobbra, mormold:
„a kastély Mögöttem, tündérrét előttem
távolban két Platán Ent, két Irdatlan Faszent!”
Ágak összefolynak, ujjak egymásba forrnak:
Öreg Ent önmagát öleli fent
Hallga csak!? Miféle zsivaly ez?
Vasszekér szurokúton zörgedez?
– ez irányba menj!
De nézd a fák tornyát!
„A fába bötü vésve ?– á nem!
Ám a fa-véste bötüt meglelem,
Ha e falucska első bötüjét két fa közt
keresem!”
Ha-Ha, megvan?A Tündérerdő vége itt van!
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