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A csavargó kisautó
Hogyan hallgasd a mesét:

Ha meghallod azt a szót, hogy 
„piros”, állj vigyázz állásba.

Ha elhangzik az a szó, hogy 
„sárga”, menetelj egy helyben.

Ha elhangzik az a szó, hogy 
„zöld”, fuss egy kört a szobában.

Hogyan olvasd a mesét:
A színessel szedett szavak után várd meg, hogy  
a mesehallgató elvégezze az adott feladatot! 
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A kisautó, mesénk hőse, pont úgy nézett ki, mint 
bármelyik autó a városban. Volt négy kereke, aj-
taja és ablaka, visszapillantó tükre, kormányke-
reke, sebváltója, kipufogócsöve. És persze még 
sokféle alkatrésszel rendelkezett, amivel az autók 
általában, de most hosszú lenne felsorolni vala-
mennyit. Hidd el nekem, hogy éppen úgy készült, 
mint a többi autó; gondosan megtervezett gyár-
tósoron állították össze, azután autósza lonba ke-
rült, majd végül megvásárolta valaki. Kicsi autó 
volt, de szép és arányos, élénk, lila színben pom-
pázott. Valamiben azonban mégis különbözött 
a többi kocsitól. Egyik éjjel elhatározta, hogy 
csavarogni indul. Míg a többi autó szép fegyel-
mezetten várakozott a parkolóhelyen, ahová le-
állították, addig a mi kisautónk fogta magát, és 
 körbe száguldotta a várost. Talán nem keltett vol-
na akkora feltűnést, ha ismeri és betartja a  közleke- 
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dési szabályokat, de mivel nem ismerte a KRESZ 
elő   írásait, így nem is tarthatta be őket. Mit csi-
nált a csavargó kisautó? Fölhajtott a járdára, a 
ke reszteződések előtt körbe se nézett, és mikor 
végre az autóknak kijelölt úttesten haladt, figyel-
men kívül hagyta a közlekedési lámpa jelzéseit. 
Te biztosan tudod, hogy mit jelen tenek a „vil-
lanyrendőr” felvillanó színei. Képzeld most azt, 
hogy te vagy a csavargó kisautó, és a lámpa  színe 
pirosra vált! Mit teszel? Meg kell állnod! Úgy 
bizony! Mi történik, ha a lámpa sárgát mutat? 
Készülj, hamarosan elindulhatsz. És ha a  lámpa 
azt mutatja: zöld? Igen. Roboghatsz tovább!  
A mi kisautónk azonban nem tudta mindezt. 
Mit csinált? Ész nélkül száguldozott föl és alá. 
Vigyázz! A lámpa piros! Te okosan megálltál, de 
a kisautó mit tett? Továbbhajtott. A lámpa most 
sárga! Igen, még várakozni kell. Mit tett a kis-  
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autó? Átviharzott a kereszteződésen. Hová 
mész? Állj meg! Végül még bajt csinálsz! Na, 
most  végre szabad az út! Szerencsére a lámpa 
zöl det mutat!      

Szegény macskák, szegény kutyák, szegény 
emberek! Az utolsó pillanatban tudtak csak 
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 fél re  ugrani a csavargó kisautó elől. Nem  törő dött 
ő senkivel és semmivel, csak élvezte a sebessé-
get. Egyik kereszteződést hagyta el a másik után, 
és mindegy volt neki, hogy mit mutat a lámpa. 
Piros! Sárga! Zöld! Piros! Sárga! Zöld! Sárga! 
Zöld! Piros! Zöld! Sárga! Piros! Zöld! Piros! 
Zöld! Piros! Sárga! Zöld!

Bejelentés érkezett a rendőrségre. 
– Egy lila kisautó ész nélkül száguldozik a vá-

rosban! – panaszkodott egy hölgy.
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A rendőr bácsi bekapcsolta a szirénát, és üldö-
zőbe vette az ámokfutót. 

– Itt a rendőrség! Azonnal megállni! – hal-
latszott hangosbeszélőn keresztül a hatósági 
 parancs. 

A lila kisautó megszeppenve lefékezett. „Mit 
követtem el? – töprengett magában. – Csak 
hancúroztam egy kicsit, hiszen olyan unalmas 
ácso rogni egész éjszaka.” A rendőr bácsi bizony 
meglepődött, amikor meglátta, hogy a volán 
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mögött nem ül senki. „Hmmm –  vakargatta ál-
lát töprengve a rendőr. – Hová tűnhetett a sofőr? 
Nem oldhatott kereket, hiszen mindvégig az 
 autón tartottam a szememet. Talán csak nem 
egy szellem vezette ezt a kocsit?” Mivel úgy gon-
dolta, hogy a sofőr elrejtőzött a közelben, han-
gosan folytatta. 

– Ejnye-bejnye, irgum-burgum! Micsoda  dolog 
másokat veszélyeztetve összevissza száguldozni? 
Nem tudja, mit jelent, ha a lámpa pirosat mu - 
tat? Azt jelenti, hogy meg kell állni! Mit jelent, ha  
a lámpa sárga? Figyelni kell, mert hamarosan 
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továbbindulhat. Jegyezze meg jól: csak akkor ha-
ladhat tovább, ha a lámpa zöldre vált!

Nagyon figyelt a kisautó, és mindent alapo - 
san megjegyzett. A rendőr bácsi még sok-sok 
szabályt elmagyarázott, mert nagyon szeretett 
magyarázni. Mivel más esethez nem riasztották 
aznap éjjel, így sok ráérő ideje maradt hajnalig. 

Attól fogva a lila kisautóval senkinek sem gyűlt 
meg a baja. Na, nem azért, mert nem csavargott 
el többé, mert bizony minden éjszaka nekivágott 
a városnak, hanem azért, mert ez után mindig 
betartotta a közlekedési szabályokat.


