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Idenézek, odanézek,
lámpa, tábla! Milyen sok!
Merre menjek? Hova lépjek?
Azt sem tudom, hol vagyok!

Mit jelent a piros kerek?
És a csíkos, hogy ha kék?
Most az úton átmehetek,
vagy várjak egy kicsikét?

Hogy ha volna egy nagy autóm,
és a lábamnál egy fék,
akkor minden tábla elôtt
a fékemre rálépnék.

Kint egy rendôr álldogálna,
én meg ülnék odabent,
kihajolnék, megkérdezném:
ez a tábla mit jelent?

De még nincsen kocsim egy sem!
Ezért fogd meg a kezem,
ameddig az összes táblát,
lámpát meg nem ismerem!



Nicsak, Benedek meg Bejgli!
Melyikük mer itt átkelni?
Bejgli kutya bambán szûköl:
„Vau! Túl sok kocsi tülköl!”
Bence mutat, magyaráz:
„Gyagya kutyám, semmi gáz!
Állj, ha piros! Várj, ha sárga!
Akkor menj, ha zöld a lámpa!”

Akár csáp a tücsök fején,
úgy áll két rúd a tetején. 
Óriás szívószálak azok,
így nyel a troli áramot. 
Egy bánata: csak ott mehet,
ahol fönt a két drót vezet.

Sínen jár, de nem vonat! 
Áram hajtja, s nem troli!
Úgy becézik: Villinger,
Vilcsi, Vili, Vilmici.
Csengettyûje dallamos…
Mi a neve?

Vigyázz elôl! Vigyázz hátul!
Indulunk! Az ajtó zárul!
Aki okos, kapaszkodik,
fogantyúra akaszkodik,
a buszon sem kakaskodik!

S ha közel van a megálló,
gombbal jelez a leszálló.

Mikor még járni sem tudtál
(nem is volt az olyan rég),
anyu cipelt az ölében,
mint csimpánz a kicsinyét.
Tudom, azóta megnôttél,
és utazol eleget.
Ha mamát látsz kisbabával,
átadod a helyedet?

(Villamos!)



Piros tábla szigorú!
Nem tud kiabálni.
De ha azt mondja, 

hogy: STOP!
– mindig meg kell állni.
Balesettôl, aki fél,
lassan jár, de tovább ér.

Tudod-e, hogy régi népek
sok száz éve hogyan éltek?
Mit viseltek, mit olvastak,
mibôl ettek, mibôl ittak?
Hogy festettek? Mit tanultak?
Hogy fürödtek? Hol aludtak?
Nincs többé a múltnak titka,
ha belépsz a múzeumba!

Kocsik mennek körülöttünk,
erre nagy a forgalom.
Nem állhatunk meg! Mögöttünk
jönnek minden oldalon.
S ha valaki álldogál –
TÛ! TÛ! TÛ! TÛ!
– ezer kocsi rádudál.

Itt megállhatsz egy kicsikét,
de ne hagyd ott a kocsikát!

Nyíregyházán és Pesten
ne menj át az úttesten,
csak ha látod, hogy a tábla
utat mutat a zebrára.
Autósnak is azt jelzi:
Mazsola, jó lesz figyelni!



Fôútvonal!
Mehetünk!
Elsôbbségünk
van nekünk!
Mellékúton,
aki jön,
megáll,
s elôre köszön.

Ne bambulj el,
kerékpáros!
Akár falu,
akár város,
állítson meg
ez a tábla!
Indulj tovább
más irányba!

Utca végén tábla áll.
„Lassíts! Vigyázz! – kiabál. 
– Nézz elôször mindig balra,
úgy menj a fôútvonalra!”

Hol nyílik a függöny szárnya?
Színész a nézôt hol várja?
Hol játszanak nénik, bácsik?
Tündért egyik, királyt másik.
Hol nevetnek, sírnak százan?
Kitaláltad?

(A színházban!)



Biciklizni, tudsz-e?
Vagy még orra buksz-e?
Hogy ha tudsz és kerekezel,
tudom, erre karikázol.

Gyalogos is tudja:
ez a bicaj útja!

Ez az utca be van csukva,
pedig nincs rajta kapu.
Nem mehet be autóval
sem anyuka, sem apu.
Gyalogosok jönnek, mennek:
kocsinak a jel piros.
Mint egy kerek száj kiáltja:
ITT BEHAJTANI TILOS!

Volt egyszer egy nagy eset:
Buta Béla sietett,
a sorompót megkerülte,
s megtörtént a baleset!
Piros fénynél meg kell állni!
A vonatot meg kell várni!
Figyelj! Ha fehér a lámpa,
akkor lehet továbbállni!

Autósnak, motorosnak
ez a kép mit kiabál?
Erre emberek sétálnak,
jól teszi, ha odébb áll!
Ne lógasd a fejed, balog!
Idejöhetsz hozzánk gyalog!



Utca elején a tábla
azt mondja: nagyon sajnálja,
de az utca másik vége,
kérem szépen, be van zárva.

Amikor hatéves voltam,
itt feküdtem a kórházban.
Kivették a mandulámat,
s az orvosnak kiabáltam:
„Nem fájt, nem fájt!
Köszönöm a lekvárt!”

Csitt! Csitt! Csendbe légy,
hogyha erre mégy!
Kórház közeleg,
pihennek a betegek!
Vagy van ovi sok,
s alszanak az ovisok.

Betegség bújt Petikébe?
Menjünk el a patikába!
Nem gyógyszer, mi neki kéne;
szerelmes a Katikába!
„Akkor jöjjenek, ha lázas!”
– kiáltja a gyógyszertáras.



Tíz, húsz, harminc, negyven, ötven!
A táblákat ne vedd könnyen!
Ne mondd mindig: gyorsan, gyorsan!
Mert kiszállhatsz egy bokorban
BUMM!

Körbe, körbe, karikába’
keressük a jó utat.
Itt menjünk ki? Ott menjünk ki?
Nézd a táblát! Mit mutat?

Tudom is én! Csak ülök,
és mindjárt elszédülök!

Az út csupa
hepe-hupa.
Ne száguldozz, 
te kis buta!
Azt hiszed, hogy
hazajutsz?
Bukkanóban 
orra buksz!

Vízben úszkálok,
csúszkán csúszkálok,
repül a labda,
menjünk a strandra!



Közel van a repülôtér,
hol repülô repülôt ér.
Ha arra visz az utam,
felettem egy, kettô, három, 
négy, öt, hat, hét elsuhan.

Elfáradtunk, megállhattunk,
autónkból kiszállhattunk.
Iszogattunk, eszegettünk,
kocsiban nem veszekedtünk.

(Csak azt mondjátok meg, jó:
neve miért parko-ló,
hogy ha nincsen benne ló?!)

(Lassan mondd!)

Sín, sín, táb-la,
a-ki lát-ja,
min-den-ki-nek
ki-a-bál-ja:
(gyorsan mondd!)

„Fékezd le a kocsidat!
Vigyázz, ha jön a vonat!”

Milyen jel ez? Felkiáltó!
Mit kiált fel? Így kiált: „Ó,
VIGYÁZZ! FIGYELJ! NE BESZÉLJ!
KÖZELEDHET A VESZÉÉÉLY!!!”

Ez a bácsi mit ás?
Talán az út hibás? 
Dühös, aki arra jár:
„Tessék abbahagyni már!
Állni, várni idôm nincsen!”
Bácsi felnéz, csak hogy intsen:
„Kérem szépen, menjen körbe,
vagy beesik a gödörbe!”



Elôzni itt sose szabad!
Ez a tábla parancsol:
szembe is jöhet egy kocsi,
s abból lesz a karambol!

Jobbra, balra kígyó tekereg,
fékezzünk, mert kanyar közeleg.
Kanyar! Kanyar! Hirtelen, éles…!
Száguldani jó, de veszélyes.

Vizes az út vagy jeges?
Vadulósan ne vezess!
Hogy ha kedved van csúszkálni,
menjél inkább korcsolyázni.

Fentrôl kô hull,
apró szikla,
okos oda nem mászik ma!
(De holnap sem!)

Minden széllel szembeszáll,
teli szájjal kiabál:
„Erre fúj, arra fúj:
kicsi kocsi meglapulj!”



Hopp! Az autónk megállt.
Olaj, benzin elfogyott.
Tolni kellett, míg nem láttuk
meg a táblás oszlopot.
Benzinkút jön! Jaj, de jó! 
Mert csoki is kapható!

Jó a tûz, mert fôz ebédet.
Jó a tûz, mert melegít.
Rossz a tûz, ha erdôt éget,
állatokat bekerít.
Ha látjátok a jelet,
sose gyújtsatok tüzet:
egy kis szikra is elég,
meggyulladhat erdô, mezô,
s fû, fa, virág mind elég.

Tehéncsorda, birkanyáj
reggel-este erre jár.
Szelídek és nincs dudájuk.
Aki vezet, vigyáz rájuk.

Ott egy várrom!
Alig várom!
A bástyáit mind bejárom.
Úgy mint régen, én is védem,
Bobi lesz az ellenségem.
Elkergetem, hogy ha támad!
Aztán pedig békességben
megesszük az uzsonnánkat.



Sötétedik. Fut a kocsi.
Fáradt, aki benne ül,
de a táblát megpillantva,
arca rögtön felderül.
Fékez, lassít, majd befordul
oda, ahol várja ágy,
várja szállás. Megpihenhet.
Paplan puha, párna lágy.

Akadozik a motor?
Olaj csöpög valahol?
Félig fékez csak a fék?
Lipes-lapos a kerék?
Ez a tábla visz oda,
hol a kocsik doktora!

„Nem akarom az övet!”
– mondogatja a buta.
És ha fékez anyuka…?
Elé szalad egy kutya!
Bumm! Repül a kisgyerek!
Orrát, fejét beveri.
Az övet nem szereti?
Akkor: úgy kellett neki!

Erre járnak hátizsákkal:
völgybe le és hegyre fel.
Országon át turistaút
ott vezet, hol áll a jel:
kék, piros, zöld, sárga jel.
Nem tévedhet
soha el,
ki figyel.

Ahol látszik
villa, kanál,
aki éhes, szomjas,
megáll.

Szarvas szökken,
disznó röffen
úton át, úton át!
El ne gázold a bikát!
Vigyázz rájuk!
Mondd gyorsan:
„Menjünk kicsit
lassabban!”



Folyó partján, meredeken,
Óvatosan kerekezem.
Volt egy bácsi…! Egy ízbe’
beleesett a vízbe!

PLACCS!

Ha nyíl mutat erre vagy arra,
le és fel, a titka ennyi:
ahova mutat, ott szabad menni.
Mert hogy ha
nem így teszel,
tuti felbukfencezel!

Sátortábor
nincs már távol!
Kempingezni, 
de király!
Sátort verünk,
cövekelünk!
Én leszek az indián!

Vízparton száll a sóhaj: Ó,
szálljunk vízre, idônk, ha jó,

s ha jön hajó!

Én nem tudom, miért van ez:
ha a csészét meglátom,
minden italt – vizet, szörpöt –
meginnék a világon.



Kocsink füstöl! Leállunk!
Szélsô sáv a mi sávunk.
Világít a sárga mellény,
ha rásüt a reflektorfény.

Erre autó nem jöhet!
Kitesszük a háromszö-
get.
Kötelezô! Ez a törvény!

Gyôr, Siófok, Nyíregyháza!
Irány az autópálya!
Suhanj kocsink több mint százzal…!
S ne felejtsük: matricával!

Elôl kocsi, hátul kocsi,
köztük a távolság kicsi.
Hogy ha elôl fékeznének:
Bumm! Bumm! Reccs! Reccs! 
– nekimégy a
másik kocsi fenekének.

Jó lassú a bácsi, asszem,
nincs a fenekében zabszem.
De ha ilyen bágyadt, bátyja,
mért nem megy a külsô sávba?



Kisebbeknek gyerekülés,
nagyobbaknak öv kell.
Ha mindenki be van kötve,
csak a kutya szökdel.
Kutyámat sem engedem,
a lábamhoz fektetem.

Nézd csak a Mátét!
Hol van a játék?
Nyugalom, béke, 
kellene végre.

Tudja, akinek van esze:
Nincs apának három keze!
Ne mondd: itt a mobil, nesze!
Telefonálni úgy való,
hogy ha kihangosítható!

ORSZÁGOS
BALESETMEGELÔZÉSI

BIZOTTSÁG

Álmomban egy rendôr voltam,
kocsik jöttek-mentek sorban.
Én álltam az útkeresztben,
nem ütközött össze egy sem!
Mikor láttam, nincs baj semmi,
hazamentem ebédelni.



Papírzacskó, almacsutka, 
ne dobáljuk el az útra!  
Hova dobjuk? Ezt nem kérdi, 
aki a rajzocskát érti.

Füvön tábla, táblán kutya,
kutyán piros a kereszt.
Szeretjük a kutyust, de a
fûre, kérlek, ne ereszd!
Itt gyerekek szaladgálnak,
nincs helye kutyakakának!

Sokat ettem vagy süt a nap?
De jó látni a poharat!
És fölötte a csapot!
Azt jelenti: ihatok!

Melegem van, szomjas vagyok!
Itt a csap! Mért nem ihatok?
Mert rossz a víz! 
Nem is látszik!
Sok kis piszok szórakázik!
Láthatatlan ellenségek,
kiütések, betegségek!
Ha iszol, baj lehet abból!
Mért nem jön jó víz a csapból?



Üvegfülke a sarkon áll.
Aki akar telefonál.  
A kagyló a fülemhez ér, 
hallom, hogy valaki beszél.  
Köszönök, s mondom: ki vagyok, 
beszélgetek, mint a nagyok.

Ez a villám nem égbôl jön,
Itt készítették a földön.
Neve is van: Áram Áron.
Meg ne érintsd, kis barátom!
Mert egy dobozkában elfér,
de ha hozzá közel mennél
dróttal, bottal vagy kezeddel,
megüt, mint egy gonosz ember!

Játék közben, ha elesel,
fáj a könyököd, a térded,
vagy az utcán beteg leszel,
szédülsz, magad rosszul érzed,
keresd a piros keresztet,
ott kapsz gyógyszert, segítséget.
Ápolgatnak és szeretnek,
meg is gyógyítanak téged.

A tévénél sokkal jobb,
mert a képernyô nagyobb!
Lent a tenger, fent az ég...!
Mintha én is ott lennék!
Harcos vágtat lóháton,
én is vele vágtázom.
Tigris támad a lányra,
vihar a vitorlásra,
seprûn repül a boszi!...
De ne félj! Ez csak mozi!

Minden kutya okos állat: 
nem ugrik a gazdájának,
de lehet, hogy nem szeret
téged, ha nem ismered.
Simogatni nem szabad!
Megijed és megharap.



Sár, kosz, latyak,
locspocs, iszap,
szmötyi, dágvány, dagonya.
Cipôd mindet behordja!
Nálunk papucs kell a lábra,
vagy gyere be kézen állva!

Libi-labi laboda
Ide dobjad ne oda!
Ott mindenki úszik-mászik,
itt meg apa veled játszik.
Te is azt mondanád:
„Ejnye!”
Ha egy labda
fejbe verne.

Nagy gólvágó ez a Messi, 
alig szebb, mint a Loch Ness-i.
Ámde villan a csukája,
s megdicséri apukája.

Itt a csatár, ott a kapu!
Mit nem ért ezen az anyu? 
Püff! Rezeg a háló! Hinnye!
De bevarrta Ronaldinnye!!

Ki szaladgál sebesebben?
Ki adogat cselesebben?
Ki ugrik fel magasabban?
Ki dob labdát pontosabban?
Kosarazni én jövök,
ha egy métert még növök!

Háló felett száll a labda,
nem eshet le a talajra!
Hasalj, ugorj, üssed bátran
a röplabda bajnokságban!
(Hogy ha kinône a szárnyam,
tuti, én lennék a bajnok!
Bámulnátok béna majmok!)

Ezt a harcot te is bírnád:
nincs vágás és nincsen seb.
Találatunk lámpa jelzi;
melyik vívó ügyesebb?
Ellenfelem, ha elérem,
enyém lesz az aranyérem!Akadályokon át lovagol, aki mer,

vizesárkon ügyes lova nem bukik el,
nem esik le gerenda, se ló, se lovas,
paripám repül itt, ahogy égen a sas.

Sok a víz, sok a nép,
az idô csodaszép.
Medence! Beugorsz?
Odamégy, lehajolsz…
Ne ugorj! A fejed
más fejébe vered!

Hasadig ér,
melledig ér,

nyakadig ér!...
Ne tovább!

Kivéve, ha
elvégezted

már az úszó-
iskolát!

Ám ha kapálózni kezdesz
Ne csodáld, ha rád szólnak
„Nem látod a táblát, öcskös?
Mély víz! Csak jól úszóknak!”



Kijárat, bejárat, feljárat, lejárat.
Lejárat, feljárat, bejárat, kijárat.
Bejárat, lejárat, kijárat, feljárat.
Feljárat, kijárat, lejárat, bejárat!
Nem látta valaki az édesanyámat?

Merre tartasz?
Fel vagy le?
Padlásra vagy
pincébe?
Lifttel jársz vagy
lábadon?
Lusta vagy? Vagy
nem nagyon?
Jó a légcsô?
Ott a lépcsô!

Ha nem tudod, mi hol van,
merre indulj, és hogyan,
keresd ezt az I betût,
választ kapsz majd, egyszerût.
IÓ! CIÓ! ÁCIÓ!
Itt az INFORMÁCIÓ!

Peti, Kati fára mászik,
Tóni székkel karikázik,

Beni, Juli fut és ugrik,
Ilus beteg, bottal botlik,

Teri, Geri szinte repül,
Misu meg a kocsiban ül.

Jól esik egy kis segítség!
Mosolyuk lesz a fizetség.

Ôsszel, télen kell a kabát,
Zsoltinak és Évinek.
Fagytól, széltôl óvja magát,
akinek árt a hideg.
De meleg van a színházban,
és meleg az étterem.
Ahol vállfa – ruhatár – van,
a kabátom leveszem.

Bármi baj van: víz vagy tûz, 
vagy füst, ami messze ûz,
futásra fogd a lábad,
erre a vészkijárat.

Ha már nagyon kell a kell,
segít rajtad ez a jel.
Egyikbe a fiúk mennek, 
másikban a lányok lesznek.
Ez az egy hely, hova már
a király is gyalog jár.



A föld alatt,
mint gyorsvonat,
dübörgô vad
metró szalad.
Beszállsz? Siess!
Ha lassú vagy,
az ajtaja
popsidra csap.

Hat, hat, hat.
Aki elmúlt hat,
villamoson, trolibuszon
jeggyel utazhat.

Jegy, jegy, jegy,
kell belôle egy,
mert, akinek jegye nincsen,
bizony gyalog megy.

Lyuk, lyuk, lyuk,
jegyünk lyukasztjuk.
Hogyha látjuk a lyukasztót,
lyukba bedugjuk.

Metró mondja: vigyázat,
ha hozod a kutyádat!
Lábát lépcsô be ne kapja!
Utazz vele ölbe kapva!

Lehet enni utcán, ágyban,
ha megengedik, a kádban.
Lehet enni parkban, réten,
kocsiban és játszótéren.
De egy helyen nem lehet:
ahol látod a jelet. Eper, csoki, vanília,

málna, citrom, pisztácia!
Sok fagyi kell nagy tölcsérbe!
Ha a torkod bírja – mért ne?!
De nem boltban, villamoson,
metrón, liftben, trolibuszon!
Mert míg neked finom volt,
más ruháján ott a folt.



Fut a vonat, süt a nap!
Aki szomjas, iszogat,
aki éhes, eszeget,
csokit, sütit, kenyeret.
De ha mindet lenyeled,
ne dobd ki a szemetet,
ha a fákat, virágokat,
állatokat szereted!

Jaj, de nehéz
ez a csomag,
ha várod a
vonatodat!
Veszed ölbe,
teszed földre.
Miért nem a
megôrzôbe?

Nagyikámhoz megyek nyáron
vonaton és kerékpáron.
Azt kérdezed, hogy csinálom?
Felteszem a kerékpárom
oda, hol a jelet látom,
s a biciklis vonaton
vele együtt utazom.

Akárhova megy a vonat,
elviszem a kutyusomat.
Cicámat és papagájom
sem hagyhatom otthon nyáron.
Utazásunk nagy titka:
kosár kell vagy kalitka!

A levegô akkor tiszta,
ha nem ég a cigaretta.
Vonaton se füstölögjön!
A kisbaba ne köhögjön!
Figyelmeztess bácsit, nénit
mindig, ha rágyújtanak,
ez a tábla azt jelenti:
DOHÁNYOZNI NEM SZABAD!



Szokott fájni a hasad?
Kifli, csoki, alma?
Megfájdítja sok falat,
lesz is jaj a bajra!
Ezért sír a kis maki:
„Csoki, perec nem kell!
Beteg leszek és dagi!
Mért etet az ember?”
Szereted az állatot?
Légy okos barátja!
Ma már egyszer
jóllakott.
Ne etesd halálra!

Foga éles, karma éles,
a kis róka
– bár nem éhes! –
tépne, rágna, ha lehetne.
Ne nyúlkálj a ketrecekbe!

Bence egyszer azt gondolta,
a medvével kezet fogna,
de a mackó karmolászik,
a kicsi seb ma is látszik.



A kamasz Adam a tenger
mellett egy menekülttábor-
ban él és egy jobb életrôl ál-
modozik. Amikor beúszik a
tengerbe megnézni az elnö -
ki jachtot, találkozik Da vid -
dal, az Elnök fiával. Kiderül,
hogy a megszólalásig hason-
lítanak egymásra. Hogyan le    -
hetséges ez?

Képzeld el, hogy reggel felkelsz,
és már nem te vagy te, hanem
valaki más a családból, aki a te
bőrödben ébred. Hogyan élsz,
létezel helyette? És ô helyetted?
(A PetePite az Év Gyerekkönyve
lett, nemzetközi díjat kapott, és
bekerült a tankönyvekbe.





A rendôrségi nap izgalmas ve-
télkedôjén vesznek részt fôsze-
replôink: a Papa, Saci, Beni, Lizi,
Tapi kutya meg Emma Cegléd-
rôl. Milyen versenyszámok van-
nak? Be kell törni egy riasztóval
védett sátorba a csokiért. Papa
célba lô és majdnem eltalálja – a
céllövöldést. Zsebtolvajt kell
fogni. Sziklára kell mászni. Va -
jon ki gyôz?


