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Szereplők:

 

Álmos a rest

Előd a haragos

Ondia a buja

Kond a kevély

Tasch a fösvény

Hubica az irigy

Töhötöm a torkos

 



1.szín
Vereckei-hágó, 895. rohadt hideg januári napja, az öt vezér s a két vezérnő – Ondia és Hubica –
lóhátról szemlélik a Kárpát medencét. A háttérben két didergő farkas bújik össze, az egyik a bal

mancsával a nemzetközi hülyeség jelzését mutatja a társának, majd a vezérekre bök.

 

ELŐD (dühösen)

 

E nemezlavór lenne hát, mit

nekünk révült a félszemű táltos,

e lapos, nagy büdös semmi

a két sárga folyóval… hééé…

ébredj már, Álmos!

 

ÁLMOS (kissé előrébb a többieknél, mintha méltósággal szemlélődne, de majd lefordul a lóról
ültében, Előd szavaira riad)

 

Hogy? Mi tetszik? Hol vagyok?

Sólymom merre szárnyal?

Levédiában még megvolt,

Előd… gond van

erőddel s hazáddal?

 

TASCH (hatalmas orra lova sörényét veri, pedig egyenesen ül rajta… tarsolya kétszer akkora,
mint a többieké)

 

Ez haza lesz, Álmos? Inkább aludj,

majd mi megállunk a vártán,

s felfoglaljuk a három kantont,

hossztávon látok sok bankot,



s fiad lehetne első Tell Árpád.

 

ÁLMOS (morcosan)

 

Még mit nem! Szvatopluk mondta:

föld, víz nesze– kehes ló hoci,

elfér itt nyáj, gulya, meg konda…

 

ONDIA (egy szál veretes öv rajta, bimbói az égnek merednek, tegzében egy faragott fallosz és
saját szőrén üli meg a lovát)

 

…de hát ez ronda… Álmosom, kedves,

itt törzsem nem fakaszt sok jót magából,

s én sem Magából, ha eljő az est,

vagy lovad ápolja, mi nekem nedves?

Álmuciii... ne itt legyen Pest!

 

HUBICA (tetőtől talpig irigysárga köntösben, még a kancáját is beborítja)

 

Na, persze! Hungária?! Már látom,

enyém lesz egy pökhintésnyi limes…

hogy Emesét miért nem kerülte álom?!

Bezzeg Árpád dicső lesz… s híres!

Ehhh… Töhötöm, adj egy falást,

hogy NE légy „szíves”!

 

TÖHÖTÖM (a fél lova már hátulról hiányzik, cubák lóg ki a szájából)

 



Mhm... Netene! Alig kopott még éhem!

S vezérek… feltenném a kérdést:

hol Etelköztől az idáig származó bérem?

Tiszteletdíj… mit megszavazott

az Ob mellett a Duma…

 

TASCH (dühösen)

 

Héé, dagadt, ez az én dumám,

te buta… hiszen a pénzügyek

az én asztalomon vannak…

 

TÖHÖTÖM

 

Legyenek! Az enyémen meg teremjenek barmak.

 


