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Járművek
 (versciklus kicsiknek)

A trolibusz

A trolibusz áramszedőt visel,
azzal kapaszkodik a vezetékbe.
Csak arra megy, ahol két villanydrót
van utcahosszat feszítve fölébe.

Ha másfelé megy, az áramszedőt
bottal egy másik drótra átteszik.
Ha elromlik, a tetejére másznak,
a villanyáramot megszerelik.

Az autóbusz

Ez az ormótlan behemót
akármerre fújtat,
prüszköl, köhög és meg-megáll,
jobb, mint egy jó tornatanár,
mert mindenkit megfuttat.

Hiába zsúfolt és öreg,
nincs nála szebb, ha megvár,
és lehet a legújabb csoda,
zöldüvegből az ablaka,
ronda, ha lemaradtál.

A tűzoltóautó

Piros a tűzoltó kocsi,
villámokat lövell.
Süvölt a szirénája is,
előttünk robog el.

Benne sisakos tűzoltók,
rettenthetetlenek.
Én már a szirénától is
nagyon megijedek.

A locsolókocsi

Csak nyáron járkál mifelénk,
a locsolókocsi,
elöl-hátul vízlegyezőt,
vízsszárnyat bontva ki.

Az úttest szép fényes utána,
mint az eső után.
Párafelhőket fodorint
a forró délután.

A motor

A házunk előtt piros motorokon
berregnek a fekete ördögök.
Nem szeretem őket: a motorok
kékes füstjétől folyton köhögök.

A motoros postást Fickó, a kutyánk,
nem ugatja meg, csak megprüszköli.
Öcsi mégis az ablakon át
a motorokat vágyódva figyeli.

A vonat

Nyaralni és a Nagymamához
mindig vonaton utazunk.
Először is megváltjuk a jegyet,
másodszor van egy csomó csomagunk.

Mezey Katalin
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Mozdony húzza a vagonokat,
tíz-húsz kocsival is addig szalad,
ameddig csak a menetrend megírta,
s amíg a sínnek vége nem szakad.

A metró

A metró vagyis földalatti vasút
a vakond jópajtása.
A föld mélyén, alagútban él,
de járatát nem maga ássa.

A Duna alatt is átrobog,
föntről nem látszik, nem is dübörög.
Saját hangomat se hallom,
úgy zúg, hogy ha benne ülök.

A traktor

A traktor magas gumikereke
mellett egészen kicsi vagyok.
Az üvegfülke ablakából
egy bácsi néz ki és ránk mosolyog.

Büszke a traktorjára: „– Húsz lóval
felér ez a batár, annyi szent.
Szánt, vet, arat, vontatót húz.
S milyen messzire ellátni idefent!”

Hajón

Olyan régóta álmodozom arról,
hogy egyszer egy nagy hajón utazom.
Napokon át ringatódzom rajta
le a Dunán vagy a Balatonon.

Bajuszt ragasztok, s mint egy tengerész,
az árbocról nézek szét a vízen,
vagy én leszek a hajóskapitány,
és mindenki szót fogad nekem.

Autók

Autók állnak az óvoda előtt,
azok hozzák a többieket.
Én egészségesen, gyalog jövök,
Apu legjobban sétálni szeret.

Megjött Zsuzsi is. Egy szürke Trabant
egész a kapuig pöfékelt vele.
Mondtam neki, hogy van egy 
Mercedesünk,
csak éppen kiesett a kereke.

A villamos

A villamos, akár egy sárga kígyó,
kúszik a síneken.
Hegyes orra van és csak egy szeme.
Nem futok át előtte sohasem.

A kanyarokban mindig csikorog.
Nem kormányozzák, a sín vezeti.
Berreg, mielőtt becsukná az ajtót,
s rád csörömpöl, ha útba vagy neki. 

***

Sínen szalad a villamos,
a sín sikongva tűri,
csiklandós tán vagy haragos,
amért a sok acélkerék
egyre csak köszörűli?
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A repülő

A felhők hasát lemenőben
megpirosítja a nap.
Mint a mennydörgés, dübörög
felhők fölött-alatt
a repülő: egy apró nyíl,
madárnál nem nagyobb.
Hogy férnek bele emberek,
mint én, ilyen nagyok?

A bicikli

A bicikli egymaga nem tud állni
és menni sem, csak hogyha ráülök.
Sajnos, én is úgy vagyok vele,
ha Apu nem fog hátul, szédülök
és felbukom. – Jaj, milyen gyáva is vagy!
Régen nem foglak már, csak azt hiszed – 
mondja Apu. Unja nagyon,
hogy futnia kell, ha kerekezem.




