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BENEDEK-NIKLI HUNOR  

 
Visszaszámlálás hétig, 

avagy miért hét vezér foglalt új hazát? 

 

(Az alábbi vers csak az én képzeletemnek a szüleménye.  

Bármilyen személy vagy helyszín egyezése a valósággal  

vagy kitaláció, vagy véletlen, vagy igaz.)  

 

 

Hosszú-hosszú vándorlás után 

a vándorló népek letelepedtek a pusztán. 

Tizenhárom törzs és vezére úgy döntöttek, 

hogy véglegesen közösségre lépnek. 

 

Ezen törzsekből lettek a magyarok, 

de tudni illik, ők nagyon babonásak. 

Mivel a tizenhárom szerencsétlen szám, 

úgy döntöttek, hogy egy magyar törzs avarként utazik tovább. 

 

Így esett az az eset, 

hogy a tizenhárom vezérből tizenkettő lett. 

 

Bízva, hogy útjukat már balszerencse a „13” miatt nem kíséri, 

elindultak nyugat felé hegyet mászni. 

Nyugat felé indulva, az Urálon átkelve 

az egyik vezért, sajnos, megette egy medve. 

 

Így esett az az eset, 

hogy a tizenkét vezérből tizenegy lett. 

 

Magna Hungariában sokat tanultak a különböző népektől, 

igazán sokat átvettek az „ismeretlenektől”. 

Megtanulták, hogy a tanulás nem volt ingyen, 

ezért az egyik vezérrel lett fizetve minden. 
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Így esett az az eset, 

hogy a tizenegy vezérből tíz lett. 

 

A Kazár birodalomba érve szőlőt, bort termeltek őseink, 

már itt megalapozták a magyar bor hírnevét hőseink. 

A levédiai bor túl ütősnek bizonyult, 

ettől az egyik vezér ott helyben kinyúlt. 

 

Így esett az az eset, 

hogy a tíz vezérből kilenc lett. 

 

 

Etelközbe érve a magyarok még nem alkottak egységet, 

hát ezért tartottak egy jó hosszú tréninget. 

Összekovácsolódás közbe’ 

ráesett az üllő az egyik fejére. 

 

Így esett az az eset, 

hogy a kilenc vezérből nyolc lett. 

 

Tollforgató vezérünkből anno avar lett, 

ezért – ügyvéd hiányában – vérszerződés köttetett. 

A nyolcadik vezér vérszerződés közbe’ 

Elvérzett, és holtan esett össze. 

 

Így esett az az eset, 

hogy a nyolc vezérből hét lett. 

 

Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. 

 

A vér hiányát az ütős borral pótolták, 

kicsit ittasan az elfoglalandó helyet szavazásra bocsátották. 

A hét vezér megegyezett végre, 

így fejest ugrottak a Kárpát-medencébe. 


