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Egy kis autó kalandja 

 

Autós kalandorok:-János, a kiskocsi 

-Mercedes Miklós 

-BMW Levente 

-Mercedesné 

-Józsi, a rendőrautó 

-Enzo Ferrari 

-Ádám traktor 

-Lamborghini Attila 

-Porsche Norbi 
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Egy kis autó kalandja 

/vers/ 

János a kisautó 

ő a hős 

nincs nála bátrab autó 

ő a menő 

 

 

Készítette:  Urr Ádám 

   Pillis Norbert 

   Barta Attila 

   Kohajda Ákos 

   Gózony Zsigmond 
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Egy kis autó kalandja 

Egyszer volt hol nem volt, élt egyszer egy János nevű kisautó.  

A nagypapájával volt, akit BMW Leventének hívtak.Éppen társasoztak, amikor 

kocogtattak az ajtón. Mercedesné volt. 

-Levente, kiraboltak! Telefonálhatok nálatok? - kérdezte. 

- Hát persze,hogy telefonálhatsz - azzal odaadta a nagypapa a kagylót. 

-Halló rendőrség? Itt Mercedesné, kiraboltak! Ja és eltünt a férjem, Mercedes 

Miklós! -aztán letette a telefont. Egy perc se telt el és már meg is érkezett a 

rendőr.  

-Jónapot, Józsinak hívnak -  mondta a 

rendőautó.  

-Kit hívnak itt Mercedesnének? – kérdezte.  

-Rossz helyre jött uram. 

-Engem BMW Leventének hívnak, az unokámat meg Jánosnak – mondta a 

nagypapa. 

-Ó, elnézést a zavarásért.  

-Útba tudna igazítani? – kérdezte Józsi.  

-Igen, itt lakik a szomszédban – felelte a 

nagypapa. 

-Elkísérhetem? – kérdezte János.  

-Jó, elmehetsz –mondta Levente. Ahogy kimondta azonnal csukódott az ajtó. A 

szomszéd Mercedesné elmondta, hogy tegnap mikor elment a boltba, akkor 

még itt volt a férje és drága unoka.  

-Megkeresem Mercedes Miklóst – ajánlotta János.  
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-De te még kiskocsi vagy, még bajod esik – mondta Józsi.  

- Hiszen 10 éves vagyok – tiltakozott Jancsi.Végül beleegyezett a rendőr és a 

nagypapa is.  

Egy kis idő után elindult.  

Egy óra elteltével megérkezett egy benzinkúthoz, 

ahol egy sportautó parkolt.  

-Jó napot! – mondta Jancsi.  

-Szia, hogy hívnak? – kérdezte az idegen.  

-Jánosnak. És téged? – felelte.  

-Engom Enzo Ferrarinak. Mit keresel te egy ilyen nagy városban? – kérdezte.  

-Keresem a szomszédunk férjét.  

-Hogy néz ki?  

-Szürke színű, barna szemű és nem sportkocsi – felelte János.  

-Igen, látom. Egy nagy zsák is volt nála.  

-És merre ment? 

-A versenypálya felé.  

-Köszönöm, Enzo – és elindult.  

Amikor megérkezett, hangos motorzúgás és süvítő szél hallatszott. Bement és 

két kocsi volt ott.  

-Jó napot! Jánosnak hívnak.  

-Szia, Jancsi. Engem Lamborghini Attilának, őt pedig Porsche Norbinak hívják. 

Mit vagy kit keresel? -A szomszéd férjét keresem- mondta Jancsi. 

-Szürke színű egy nagy zsákkal? – kérdezte Norbi.  
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-Igen, merre ment?  

-A farm felé.  

-Köszönöm. Sziasztok! – Aztán elindult a farm felé.  

 Dél lehetett, amikor megérkezett a tanyára. 

-Mit keresel itt kis kocsi? – kérdezte a farmer.  

-Jánosnak hívnak és a szomszéd férjét. Hogy hívnak?  

- Ádám traktor a nevem és láttam a kocsidat. A hegyhez ment. Látom éhes 

vagy, gyere be ebédelni –ajánlotta a farmer.  

Jancsi farkaséhes volt, ezért elfogadta az ajánlatot.  

A lakoma után elbúcsozott és elindult.  

 A hegy tövébe érve pénzcsörgést és gonoszt nevetést lehetett hallani egy 

barlangból.  

 

 

Jancsi odaosont a bejárathoz és bekukucskált. Mercedes Miklós volt ott. Arrébb 

ment, hogy felhívja rendőr Józsit. Egy percen belül meg is érkezett nagypapával 

és Mercedesnével. Nagyot néztek, amikor Józsi kihozta az eltűnt férjet a 

vagyonnal. 

-Miklós, te nem is szeretsz? 
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-Nem. Csak azért vettelek el, hogy enyém legyen az a tömérdek sok pénz és 

sikerült volna, ha nem lett volna itt a kotnyeles kölyök – bosszankodott Miklós 

és elvitték a börtönbe.  

 Csaptak egy nagy lakomát és még most is éltek, míg meg nem hallnak.   

 

 

 


