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[Szilágyi Ákos: Kisbab és a negyven rabló. 
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          Megy a gyík 
 

 

megy a gyík megy a gyík kutyagol a gyík 

megy a gyík megy a gyík megy a kutya gyík 

kutya-kutya-kutyagol 

a nyelve kilóg 

valaha nagy kutya volt  

és nem kutyagolt 

 

megy a gyík megy a gyík kutyagol a gyík 

apagyík anyagyík és két gyerekgyík 

mennek perzsavásárba 

át a Szaharán 

testük bíbor porsátra  

homok aranyán 

 

legyen gyík legyen gyík mondjuk legyen gyík 

mondjuk gyík mondjuk gyík mondjuk együtt 

gyík 

mondjuk mondjuk rámondjuk 

forog a lemez 

semmi baj ha elrontjuk 

rontóének ez  
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ugye gyík ugye a gyík ugye megy a gyík 

megy a gyík megy a gyík ugye megy a gyík 

vagy ugye vagy nem ugye 

kettő elegye –   

legyen ez a gyík ügye  

legyen a legye!  

 

megy a gyík megy a gyík megy a gügye gyík  

gyagya gyík gügye gyík gügye gyagya gyík 

megy a megy a-gyamra megy 

ahogy a gyík megy 

megy vagy nem megy egyre megy 

s az az egy is megy  

 

megy a gyík megy a gyík gyalogol a gyík 

teve-gyík szíve-gyík sej karavángyík 

kerülnek be Guiniszbe 

de ezt ne vedd be! 

egyszerűen eressz be 

babám szivedbe  

be-be-be 

 

gyia a gyík gyia a gyík gyia-gyia gyík 

megy a gyík megy a gyík megy a gyia-gyík 

így megy úgy megy és hogy megy  

Istentől nagy kegy 

agyára megy a sok „megy” 

vagy az agya megy 
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megy a gyík megy a gyík ugye megy a gyík 

görög gyík török gyík megy a magyar gyík  

ha megvággya török gye’ 

magyar gyerek gye’ 

a gyíkot meggyógyittya 

szép nagy görönggye’ 

 

fogy a gyík fogy a gyík egyre fogy a gyík 

nem egyik mindegyik fogy az időgyík 

száját tátja bávatag:  

mindjár’ elfogyok   

idő idő sivatag  

pereg a homok  

 

maradj gyík maradj gyík maradj varangy-gyík  

szaladj gyík szaladj gyík szaladj aranygyík 

szaladj-maradj megtorpan – 

igen is – nem is! 

úgy marad és lesz gyorsan  

homok-piramis 

 

dubbi-dáj subbi-dáj subbi-dubbi-dáj 

dubi-dáj dubi-dáj kővel ne dobálj  

dubbi dubbi-dubbi-dáj  

subbi-dubbi-dáj  

subbi-dubbi-subbi-dáj 

inkább trombitálj  

 

dubbi-dáj subbi-dáj subbi-dubbi-dáj 

dubi-dáj dubi-dáj dobog a szív fáj   

subbi-dubbi subbi-dáj  

sivatagi táj 

akinek a szeme fáj 

fogja be a száj!  

 

subbi-dáj dubbi-dáj subbi dubi dáj 

subbi-dáj dubbi-dáj subbi dubi dáj 

subbi-dubbi subbi-dáj 

subbi-dubbi-dáj  

subbi-dubbi subbi-dáj 

subbi-dubbi-dá-há-há-háj 
 


