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BENEDEK-NIKLI HUNOR 
  

A csodaszarvas 
 

Régen az ősi napkeleten 

két folyó folyt a kéklő tengerbe. 

Itt volt egy város, Ur volt a neve, 

ott mindenki azt hitte, hogy Isten gyermeke. 
 

E városnak Nimród volt a királya, 

nagyon szerette, ha ment vadászatra. 

A király feleségének Enéh volt a neve, 

Hunor és Magor volt kettejük gyermeke. 

 

Apjuk már ifjú korukban vadászni vitte őket, 

és senki nem tudta legyőzni kettejüket. 

Bátor és hős harcosok lettek, 

bármilyen íjat kitűnően kezeltek. 

 

Hunor s Magor apjuk nélkül mentek vadászni, 

ötven-ötven harcossal indultak vadat hajtani. 

Nyomukat sem lehetett látni, 

Vadak százait sikerült levadászni. 

 

Indulnának már hazafelé ők, 

mikor az erdőből egy szarvas bukkant elő. 

A szarvas maga volt a gyönyör. 

Elindultak azzal a paranccsal, hogy nem tűnhet el a szemük 

elől. 

 

Próbálták utolérni, megsebezni őt, 

de mellélőttek minden nyílvesszőt. 

Lepihentek, mikor a nap elbújt a föld mögött,  

táncoltak és lakomáztak a lefekvés előtt. 
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Indulni akartak vissza Ur városába. 

A csapat korán reggel ült a lovára, 

amikor a szarvas hirtelen elébük bukkant, 

Magor elkiáltja magát: ki elejti, az aranyat kap. 

 

A második nap is a szarvast üldözték, 

hegyen-völgyön át kergették. 

A csodaszarvas eltűnt a lemenő nap fényében, 

az éjszakai mulatozáshoz már senkinek nem volt kedve. 

 

Harmadnap reggel is lóra ültek, 

mikor az a csodálatos szarvas előttük termett.  

Százkét lovas a vadat üldözte, 

de egy harcos sem érhette el. 

 

Vágtattak a lovak, mint a szél, olyan gyorsan, 

azt sem tudták, hol van már Nimród országa. 

Hegyen-völgyön át üldözték a szarvast, 

a nap végére a csodaszarvas eltűnt egy gyönyörű tóban. 

 

Éjszaka az „üldözők” tábort vertek, 

szinte egy falatot sem ettek. 

Nem énekeltek, táncot sem lejtettek, 

a két testvér is hamar lepihent. 

 

Éjjel gyenge szél suhant át az erdőn, 

halk hangok űzték el az álmot a harcosok szeméből. 

Százkét lány énekelt és táncolt a mezőn, 

a százkét harcosnak tartották Pannoniában a menyegzőt. 

 

Sok-sok évvel utána, 

Nimród fiai kettéváltak. 

Hunor utódaiból lettek a hunok, 

Magor utódaiból pedig a magyarok. 


