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11.

Az öt virág útja

Az öt virág falujába két út vezet.
Az egyik zötyögős, a másik sima.
Utad a simára vezesd,
Hogy kincskereső utad elkezdhesd.
„Fehér kép” ami a Fekete család ajándéka
Az, ami az öt virág útját mutatja.
A faluba a kanális és az akácsor vezet,
Az egyik virágot itt leled.
Ez a virág Kisbéke.
A Felsőházaknál az autód biztonságba
rakhatod
A 100 éves magtárral szemben.
Indulj a másik virág felé Nagybékére
De ne a Rózsa-soron ,
Hanem a két nyírfánál jobbra fordulva a
titkos Kisúton.
Az utad magas betonfal kíséri.
Amint a békei lakótelepet látod
A Kisút végét járod.
Utána fordulj balra
És kijutsz a Kecskesorra.
Utadon mindkét oldalon házak kísérik
Mígnem elfogynak, mint a temetőben a
holtak.
A temetőnél fordulj be az első kapun,
Ahol megtalálod azt a keresztet,
Melyet 1833-ban emeltek.
Mögötte az első kripta
Ami feladatod első részét adja,
És a legtöbbször a sírra van írva:
________
Velük az utad során még találkozhatsz,
Róluk majd többet megtudhatsz.
A temetőből kiérve az utad tovább
folytatod.
Jobbra nézve láthatod a falu legnagyobb
házát
A radarokkal, s alagutakkal felszerelt
kaszárnyát.
A sor végén egy kicsit megpihenhetsz,
S a „Rózsában” egy kofolát magadba
önthetsz.
Tovább a kereszteződésnél vár rád egy
felirat
Ahol a rejtvényedbe egy betűt találhatsz.
_________
4
______
Utadat folytasd igenyëssen,
A Pelenka soron ëgyenëssen.
Ha a házak kiskertjébe bekukucskálsz,
Minden hónapban virágot találsz.
Az utca végén a Békei tavat találod,
Ahol a következő dalt halhatod:
A békei tóba
Van egy béka.
Hun kiugrik,
Hun meg be,
Hun meg fő,
Hun meg le,
Hun meg vissza.

A végén az utad kétfelé vezet,
Te a szűkebb utat váloszd
És a táblán a következő betűt megtalálod.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _!
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A tóhoz lemehetsz, de csendben
Mert a halászok a hangoskodást nem tűrik
el.
Az utad a tó félszigetétől
Ellenkező irányba felfelé vezet,
De ne ijesszen meg a kapu s kerítés,
Ugyanis van közötte egy kis rés,
Amin te is átférsz.
Térj a Pakai útra,
S fordulj a falu felé balra.
Itt 1848-ban harcol dúltak,
De itt nemcsak katonák,
Hanem zarándokok is járnak,
Szentantalban Könnyező Máriát imádnak.
Az orgonák árnyékában találsz egy
keresztet,
Melyet 1874-ben emeltek:
Isten dicsőségére
És a hívek épülésére.
Aki a keresztet állította,
Ő a feladvány, következő irányadója.
______ ______
1
Az úton már a ződ kúriát láthatod,
Melynek régi gazdája az intéző,
Aki a földet ökrös szekérrel hordatta,
Hogy házát dombra rakhassa,
És a falut jobban láthassa.
A kúria régi lakói már a temetőben
nyugosznak
Ahol az utad során már jártál,
És a nevüket már a kriptánál olvastad.
Az újabb kereszteződésnél menj tovább
igenyëssen.
De nehogy idegëssen.
Az első fehér ház szlovák telepeseké,
Mellette az óvoda s az iskola,
Nemcsak békei gyerekek járnak oda,
Hanem mind az öt virágból,
És azon túlról.
Tovább haladva a kastély tárul eléd,
Melyet a 18. Században a Jeszenákék
emelték.
Központja volt a Béke-Gombai
Uradalomnak,
Benne az említett intézők dolgoztak.
Később iskola is állott benne,
Ma pedig esküvők színhelye.
Ha ügyes vagy kapuján,
Egy feliratot találsz,
Mely egy további betűvel segíti a feladványt.
_ _ _. _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ ….
5
A parkot ezután felében, a járdán átszeled
Ahol vár téged a Potraviny-Élelmiszer.
Következő kofolád ha szomjas vagy,
A kocsmában megihatod,
És az utadat felfrissülve folytathatod.

11.

A hársfák felé indulj, ahol van egy torony,
Mely alatt imádkozol.
Ha jobbra fordulsz, látod az MNV-t
A községházát, ahol az öt virág kivirít.
A templomhoz érve,
Az utadnak lassan vége.
De a rejtvénynek még vége nincs,
Mert nem tudod még, hol van a kincs.
A rejtvény utolsó betűjét
A hősök nevében rejtettük el,
Kik az első világháborúban estek el.
Azt a nevet keresd
Akit a 13. véstek fel.
______________
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A templom fala rejti a kincset,
Melyet a feladvány ad meg.
A templomot az Árpádok emelték,
Az évek során háromszor is felszentelték.
Volt már Mihály arkangyalé,
Utána a Kisboldogasszonyé
Majd végül Mindenszenteké.
A templom régi már befalazott bejárata
nagy kincs,
Sajnos ezen ugráltak régen,
ugyanis a lebontáskor félredobták.
Ha körbejártad a templomot,
Megtaláltad a vakablakot.
A kincset kibonthatod.
De vigyázz el nem lophatod.
Ugyanis él egy régi békei történet:

Történt, hogy egy ízben egy asszony ellopott
egy kamraajtót. A bíró azzal büntette,
hogy vasárnap délután, mikor a legtöbb
nép tartózkodott az utcán, a tolvajnak
körül kellett az ajtóval járni a falut és azt
visszavinni oda, ahonnét azt elvitte. Alapos
megszégyenítés volt.
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