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[Szilágyi Ákos: Cet ecetben.  
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            Piranha* 
 

Ad notam: „Megjött már a csimbum-

cirkusz gyerekek, gyerekek...”  

  

 

én vagyok a z’én vagyok a 

piránya piránya 

a természet irányadó 

paránya paránya 

sej haj irányhal 

nincsen baj az aránnyal 

nyílként suhanok 

szétrepülnek a habok 

 

a legelső rabló vagyok 

pandurhal pandurhal 

akibe beleharapok 

jól meghal jól meghal 

sej haj piranyák 

leszakadt az aranyág 

sej haj ha esünk 

csak a fejünkre esünk 

 
                                                           
* Ejtsd: piránya. A versben az Amazonasban honos ragadozó hal neve − a jobb a követhetőség kedvéért − a 

magyar kiejtés szerint  szerepel. (Sz. Á.) 
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az én nevem az én nevem 

így betyár úgy betyár 

halak között a legnagyobb 

szószátyár szószátyár 

látod mit csinálsz 

csak rádnézek s becsiná’sz 

kussban a halak 

né’ má’ némán tátognak 

 

 
 

 

mi a hézag kisangyalom 

mondd meg hát mondd meg hát 

rablóhalak amerre a 

szem ellát szem ellát 

sej haj sírni fog 

aki ma még csak nyafog 

sej haj aranyág  

sírni fognak az anyák 

 

 

ha fellépek ha fellépek 

cirkuszban cirkuszban 

elbűvészkedem a pénzed 

hókusz-bank pókusz-bank  

sej haj nézd a szám 

ha kitátom - világszám 

rics-racs-rumli-bumm 

szaltózik a publikum 
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felszökött az arany ára 

piranyák piranyák 

amióta öröknyár van  

öröknyár öröknyár  

sej haj ne rinyálj 

nap aranya - öröknyár 

sej haj idesüss 

a nap arany nem ezüst 

 

én vagyok az én vagyok a 

piránya piránya 

ciánfolyam kátránytenger 

botránya botránya 

élek ragyogok 

mint a fekete szurok 

élek ragyogok 

a szemeim pirinyók 

 

úgy követem a halakat 

mint az árny mint az árny 

fényhalakon árnyék-lakat  

nem hátrány nem hátrány 

sej haj kaszárnya 

benne a sok piránya 

sej haj aranyhal 

rátok megyünk szuronnyal 

 

irodámban üldögélek  

naphosszat naphosszat 

míg egy ügy tart addig élek 

van rosszabb van rosszabb 

élem világom 

aki belép kivágom 

álom nem álom 

vizben lelem halálom 
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aktát eszem aktát eszem 

eszem: tok eszem: tok 

addig is míg visszaeszem 

alusztok alusztok 

ennék gilisztát 

vagy ami ennél tisztább 

holdfényt habokat 

időfáról napokat 

  

kinn vagyunk az özönvízből 

gyerekek gyerekek 

megmaradtunk ketten tízből 

de minek de minek 

sej haj szivárvány 

egyik szemem se márvány 

árnyék a vizen 

vizek között pendlizem 

 

 

 

 
 

 


