Bai József
Egy szép tolnai táj
Aki eljön a mi megyénkbe,
sok szép mindent láthat,
örök élményt nyújtanak
a tolnai tájak.
A csodálatos természetnél
nem találhat szebbet,
a sok szép tolnai tájból
most bemutatok egyet.
A mi falunk nem olyan nagy,
lakója közel ezer,
a neve nem más, mint az
„őskultúrájú” Lengyel.
Falunak a neve, Európában
sok országban ismert lett,
nevét híressé tette a múlt,
és a pap-tudós, Wosinsky Mór.
A lengyeli „Sánczi tető”
neolitkori telepe,
sok újabb kőkori tárgyának
volt a „temetők, temetője”.
Wosinsky Mór azt föltárta,
s könyvében megismertette,
a föltárás évtizede, életének hőskora,
innen ered a „lengyeli kultúra”.
Apponyi-féle híres park,
csodálatos környezete,
a természet kedvelőknek
magára hívja a figyelmét.
Levegője mindig tiszta,
minden embert felűdít,
aki egyszer eljön ide,
bizonyosan felfrissül.
Tavasszal rügyfakadáskor
sok díszcserje virágzik,
százféle fa bontja lombját,
a park színesben látszik.
Park közepén híres kastély,
amely mamár műemlék,
rajta háromszázhatvanöt ablak,
benne ötven két szoba.
Bejárata négy van neki,
kéménye tizenkettő,
a parkban a régi obeliszk,
egykori grófi emléket őriz.

A parkban több fa különleges,
mamutfenyő, tulipán
narancs aromáju duglászfenyő,
óriás tuja, vérbükk és platán.
Lombhullató vörösfenyő,
keleti luc és a népies „kolbász”,
három színű bokrétafa, és a „júdás”
csodálatos illatával a több féle hárs.
Lenyűgöző az ősz itt,
sokszínű lombot öltenek a fák,
természet csodálatos ecsete által
a park naponta új színeket produkál.
Téli csendben is szép a természet,
mély álomban alusznak a fák,
az örökzöld fenyőféléknek
a hótakaró ad színes ruhát.
Parkhoz közel az „Annaforrás”
az egykori híres fürdőhely,
ma természetvédelmi terület,
itt ér véget a „mecseki flóra”.
Egykor fürdőzők látogatták,
gőzfűrdőjét használták,
ma csodálatos környezetért,
természetbarátok látogatják.
Vadászház melletti épület,
benne van hat pihenőszoba,
ma Turisztikai Központ,
benne híres erdei iskola.
Sok tanuló megfordul itt,
örömmel jön ide el,
változatos program mellett
sok-sok új ismeretet nyer.
Szabadidő eltöltése itt,
felnőtteknek is nagyon jó,
sok-sok látványt nyújt az erdő,
és a gyönyörű környezetű tó.
Árnyas erdő lágy ölében,
az „Anna forrás” friss vize,
a megszomjazó kirándulók
legigazibb üdítője.
Látnivaló sok van itten,
amit helyben látni kell,
aki még nem járt itt nálunk,
ajánlom, hogy jöjjön el.
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