
Mese a közlekedési lámpáról 

 

A városban nagyon sok közlekedési lámpa van, amely segíti az emberek közlekedését. Azt 

hinnénk, mindegyik egyforma, de ez közel sincs így. Vannak, amelyek a zebrán átkelő 

gyalogosokat irányítják, és vannak, amelyek az autósokat. Vannak, amelyek a buszoknak, 

villamosoknak szólnak. Van, amikor három színt használnak: piros, sárga, zöld, vagy csak 

kettőt, sőt van, amikor villogó fehér színt. Ezt mi is látjuk, emberek, de amit nem láthatunk, 

hogy ezek a lámpák másban is különböznek, például az egyik lassabban vált színt, a másik 

gyorsabban, az egyik hamar elromlik és így tovább. Én most egy beképzelt közlekedési 

lámpáról mesélek. 

Ez a lámpa egy nagyon forgalmas kereszteződésben volt elhelyezve. Mindig pontosan 

dolgozott, szinte soha nem hibásodott meg. Büszke is volt nagyon, egyre többet hencegett a 

vele szemben álló lámpának. 

- Már megint gyorsabban váltottam zöldre, mint te! - szólt át a kollégának. - Jó lenne, ha 

egy kicsit fürgébb lennél! 

- Persze, persze… - szólt a másik lámpa. 

- A színed se olyan éles és jól látható, mint az enyém – mondta tovább a magáét és adta 

a jó tanácsokat. - Ha legközelebb jön a szerelő, akkor majd remélem, megcsinálja, amit 

kell. 

- Ne beszélj már annyit, inkább dolgozzál! 

- Én csak a javadat akarom… - mondta a mi lámpánk egy kicsit sértődötten. 

A forgalom haladt tovább, emberek és járművek tömegei haladtak át a csomóponton, és 

szerencsére soha nem történt nagyobb gond. Bár volt, hogy néha egy-egy autó a sárga jelzésnél 

még gyorsan áthaladt, de a gyalogosokat irányító lámpák erre is felkészülnek, és kicsit később 

engedik a gyalogosokat, hogy nehogy baj legyen.  

A közlekedési lámpa egyre jobban elégedett volt magával, úgy gondolta, hogy ő a 

legtökéletesebb, és ő irányítja az embereket, és nem az emberek programozták be őt. A szemben 

álló lámpa már többször figyelmeztette is: 

- Nehogy azt gondold, hogy körülötted forog a világ! Nem az emberek vannak teérted, 

hanem te az emberekért! - mondta mérgesen, amikor a beképzelt lámpa már ezredjére 

is elmondta, hogy ő milyen nagyszerűen teszi a dolgát. 



- Na majd én azért is megmutatom, hogy én vagyok a legjobb! – felelte gőgösen a lámpa, 

és mivel pont váltani kellett volna pirosra, ő úgy gondolta, még egy kicsit maradjon a 

zöld szín. 

 Ezt nem kellett volna! Mivel a programban hiba keletkezett, a rendszerben pedig rövidzárlat! 

A lámpák leálltak, és csak az autósok villogó sárga fénye jelezte: vigyázzatok, veszély! Ilyenkor 

a közlekedési lámpák leállnak, nem tudnak semmit tenni, de látják, ami történik.  

A beképzelt lámpa is látta, hogy az emberek nélküle is megvannak, sőt még óvatosabban 

közlekednek. Sőt, egyszer csak megjelent egy rendőrautó, amiből kiszállt egy közlekedési 

rendőr, és elkezdte irányítani a forgalmat. 

Nagyon ügyesen csinálta a dolgát. Felemelte a kezét, amiben egy bot volt, erre mindenki 

megállt. Azután leengedte, és mutatta a jobbról érkező járműveknek, hogy mehetnek. Azután a 

gyalogosokat engedte átkelni. Udvariasan megvárta, amíg egy idős néni is nagy nehezen 

átbicegett a túloldalra, és utána engedte újra a járműveket. Közben megérkeztek a szerelők, és 

az állványos, darus autóról gyorsan kijavították a hibát. 

A beképzelt közlekedési lámpa is újra elkezdett működni. Pontosan jelezte, hogy mehetnek a 

gyalogosok, vagy piros, és akkor tilos. A szemben lévő lámpa nem bírta megállni, hogy ne 

szóljon át: 

- Remélem, ez jó lecke volt neked pajtás, hogy nem te vagy a világ közepe! – mondta 

kicsit gúnyosan. 

A lámpa nem tudott, vagy nem is akart válaszolni, de a felgyulladó zöld szín mintha azt is 

jelezte volna, hogy „igazad van, pajtás”! 

 

- Tényleg, Nagyapó - szólalt meg Peti a mese végén –, te is szoktál a fürdőbe menet 

átmenni közlekedési jelzőlámpánál? 

- Igen, Petikém – felelte Nagyapó –, és miközben nagyon sokáig álltunk a lámpánál, 

akkor hallottam ezt a történetet. 

- Te tudsz a jelzőlámpákkal beszélgetni? – csodálkozott el a kisfiú. 

- Természetesen! – felelt Nagyapó látszólag teljesen komolyan. – Nézd csak, ha a jobb 

szememmel kacsintok, akkor zöldet mutatok jelzőlámpa nyelven, ha ballal, akkor 

pirosat. 

- Viccelsz, Nagyapó! - jött rá Peti, és jót nevettek együtt. 

 


