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12. Patonyrét - a legpatonyabb Patony

I

sten hozzott Aranykert Kapuiaban, Patonrét falutskában!
Matsa asszon, patoni Vid leanўa az, kit chronica elœszœr
emlit an 1246.

Kitsi-Duna mellett ül Paton, s hofzu utu rea menünk,
Hogy megleljük kintsünk.
Egykor víz állt e vidéken, Paton-Han. S falutska van itt mostan
Az Tanats Házától indulj el egy uton, arra, merre van egy
villantorony.
Mellette megleled az patoni Kopiafát, rearówa az falutska tömör
historiáiát.
_ X X _ - _ _ _ _ Kopia fán az numerát iol iegyezd meg,
ez két szám segitségéuel utadat majd az hid felé leled
Menj egyenest az bœrgolyobis-tornapáўára,
hol ió legellœ mezœre lelsz, az patoni hirös lovásár helyin,
- Egykor gyerekik ladikia ringott itt.
Térewlj vifza Fő utadra, s keress gyaloghidat,
ami a Duna fölött viszi utadat
Az Hidon állwa szerte-széllyel nézz: miként a víznek árja?
Mvltba revewlve Hidon twli látod a vizforgást
Ez nyelte el akkoron a falv par lakossát
A hídon tvl már nem vagy Chollucozben,
Hanem Aranykerten twlra mentél, már az MatiusFöldre léptél.

Térj io kintskeresew esment balra
Délre, kissé délniugatra
Par fzaz lépés mwlva esmeg vizkewzelbe iucc, de ne téri vtadról,
Víz mentin halady, s egy haz mellet is elhalady
Vtadath Te ne hagyd el, az út fogia a vizet,
s vág keresztewl kitsi erdew savon
s hamar leér az folyo vizhez, egy laposon
hol réw muewkewdewtt egykoron.
Hát io vandor az vizhez elértél, De biz itt kintset heába keresnél.
Saina a kintsedhöz vissza kell térned,
bizony az io, ha utadat iol megjégyezted.
Haladj hát vissza, s fzijjad az io levegewt,
Érd el a kawitsbániát, s ott iobbra
Maid egyenest, erdew sáv vtan megint tsak iobbra
Nagy L-ivben io nem tucat, de tizenketted mérföldet*
S aztan a buszkalibát esment eléred.
Tovább vissza Bui bui zöld ág zöld leweletske!
S eztán légy figyelmes! Wgyelj iobboldalt a vizkewzelre
Rejtély ösvén mellet a sirhant, melyben baka lelke szunnyad
Itt leled kintsedet – ha wgyes volnál, hamar!
* 1 magyar mérföld = 8353,6 méter

Utadat innetewl erewssen megiegyezd!!!
Híd vtán keresztutadat rejtélyes ösvénen keresd -balra térj.
Part menti erdew kisér tégedet iambor zarandock,
Oikor kitsin réteckel, vagy éppen Bui bui zöld ág zöld leweletske!

Gialogh wt az gyalogh hidon
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mártiusban hóvirág s wiola borítia vtad
maiusban bodza illatia fatsaria orrodat
iuniusban vadtserkó s szamotza otlhatia éhfzomiodat
Szántóföldre érve az ösvénynek vége, innen határ úton haladi towa
Hogy ió jársz é megtudod, ha ewsbufzmegálló áll szemben veled
Buszra várhatsz rea ítéletnapig hatsak nem lábbussal talpalsz
tovább
Ez heiet hiwiak Árinak. Innentöl balodon erdew, iobbodon mezew
Menj még éifzaknac egienest erdő szélen, s ha kaniart wet az út
Eztán ötödszáz méter mulva keresztuthoz érsz.
Itten balra wessed utadat,
Erdewn át, holt-vizen át, éifzakniugatnac.
Erdewn hamar által iucc, s tsak halady serénien,
míg el nem éred fzemközt az kavitsbániát.
Kietlenségérül megesméred.
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