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13. A tutaj útja
Megérkeztél Szent István falujába.
A kompról vagy főútról idetalálva
Megtaláltad biztosan
A kincskereső útvonal
kezdetét
- az MNV-t,
Ha nem ismered ezt a szót,
Gondolj a tanácsra,
Másként: községházára

Elértél az országútra.
Itt az idő! Fordulj jobbra!
Esment Jobbra Tőled nyárfaerdő,
Végén öreg temető.
E Határfák árnyékában
Szuhovszky Imre sírhelye van
A 7-ben, Az egykori Vitéz-tónál
Most nyírfaerdő áll.

Községháza vaskapuja mögöttem,
Kőbe vésett Király-jele előttem.
A jel mellett sárga ’ház’,
Toronyán egy kereszt vigyáz

A 7 csúcsán, a saroknál
Szemben az MNV háta áll
Fordulj szaporán balra
Mert éles kanyar vezet a kompra.

Végig Az Úton maradsz

A kereszteződésen
Jól légy résen
Elhagyod itt a falut
Lábod a kanálishoz jut.

-s
-on túl haladsz.
Jobbodon a posta,
Molnár család lakhelye volt az,
áll az udvarán 1 gesztenyefa
Postával szemben állj, fordulj balra s
XXXVIII lépésig meg ne állj:
„Régen gémes- voltam
Ma betont vontak körém”
Hiszem, tovább jutsz,
Ha a Noé-járgánynál jobbra futsz.
Hágj a gátra egyenest!
Gáton fordulj háttal rögvest!
Mögöttem a Duna-ág
Előttem a tábla
Elindulok balra,
Mellettem diófák árnya
Diófák mögött a Janó-sziget
Csordogálni látod az Ágvizet.
Ha megállsz a gáton
Szent Antal tornyát látod

Utad most egy hídon át vezet
Magas gát áll előtted,
S jelzi keskeny ösvény
Jó helyre jöttél.
Tégy néhány lépést a gáton jobbra
S reálelsz erre a kódra:
11.03.2.-KZB – 005ABC
Mögötted a Folyam
Előtted Vajka van
A kód tehát: 11.03.2.-KZB – 005ABC
Lesz egy másik is, hasonló kb.
Szembeérsz a másik kóddal,
ha elhagyod a töltésoldalt: 11032-PSD 010 AB
A cél most már közel van –
a híd csak XXX lépés onnan.

A vízparton béka brekeg,
Kincsedet itt megleled
Árnyékban a híd alatt,
ez aztán szép pillanat!!!

Doborgaz feküszik balra a toronytól,
Fölötte a Kárpátok
-nak Pozsonytól
Gátról, ha balra térnél, utad Indalira mutat.
De indulj le jobbra: merre vannak a kubiklukak
Gát-épülte után azokban kacsák lubickoltak.
Szárazhídon haladva láthatsz 11-est,
Vagy épp kertek-alját s kubiklukat
Focipálya szép gyepes,inkább haladj tovább egyenest!
A következő remény a
panzió-menti sövény
Ahol irányt nem váltunk
De a STOP-nál megállunk.
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