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Repülni... az egyik nagy álmom volt már kiskorom óta.  

A történet, amit most elmesélek nektek, nem egy hétköznapi kalandról szól, nem is arról, hogy 

miként játszottunk vasárnap délután a parton, ez csak egy egyszerű történet. Ez az egyszerű kis 

történet életem (vagy éppen nem is életem) legszebb napjait meséli el. Még kislány voltam 

akkoriban, talán 15 éves lehettem, amikor egy reggel elég furcsán ébredtem. Mit is értek ez alatt? 

Nos, az ágyam valahol az óceán közepén úszkált, természetesen velem együtt. Hogy mit keresett az 

ágyam az óceán közepén? Hát, azt még magam sem tudom. Körülöttem víz volt, rengeteg víz és pár 

sziget. A piros takarómba kapaszkodva átgondoltam a helyzetet. Arra jutottam, hogy jó lenne 

eljutni a hozzám legközelebb lévő szigethez. Nem volt túl okos ötlet, mégis megtettem. És 

meghaltam, de csak egy kicsit.  

Szóval, eljutottam a szigetre, és a takaróm társaságában emberek után kutattam. Balszerencsémre, 

kutatásom sikerrel járt, csak nem én találtam meg a sziget lakóit, hanem ők engem. Három napot 

békésen, egyedül töltöttem. Enni és inni is bőven volt a szigeten, úgyhogy jól megvoltam. De a 

harmadik nap estéjén rám találtak a sziget kissé barátságtalan lakói. Na most, az imént már 

említettem, hogy meghaltam, de ez a kijelentés nem szó szerint értendő. Ugyanis a sziget kicsit 

sem kedves lakói nem fogadtak tárt karokkal. Megbüntettek. Így jártam. Ennek következtében két 

világ között ficánkoltam, mint egy partra vetett hal. Ugyanis, fizikailag meghaltam ugyan, de a 

tudatom még „élt”. Azóta itt vagyok. Hogy ennek mi köze a repüléshez? Azt is elmesélem mindjárt, 

csak egy pillanat. Mivel a már százhúsz alkalommal átrágott „félig meghaltam”-sztorit már 

bizonyára unjátok, ezért csak ennek a következményeit mondom el: ha szeretnék, átmehetek 

dolgokon, megszállhatom őket, és még repülhetek is. Ennek persze a hátránya is megvan, 

mégpedig az, hogy az emberek nem látnak. Így hát eldöntöttem, hogy ezt jóra fogom használni. A 

probléma csak az volt, hogy még mindig a szigeten voltam, és az ottaniaknak, őszintén, nem sok jót 

kívántam. 

A már sokadik napon egy hajó közeledett a sziget felé. Egy hajó, amin korombeli gyerekek voltak, 

esetleg egy-két évvel fiatalabbak, lehetséges, hogy idősebbek is. Csakhogy kitört egy picit nagy 

vihar, aminek következtében megritkult a hajón lévő élő emberek száma. Csak egy fiú élte túl a 

háromnapos vihart, és a partra sodródott. Tudtam, hogy ha a szigeten marad, arra a sorsra jut 

majd, mint én, de nem tudtam, hogy hogy segíthetnék neki. Kellett valami, amivel el tud menni a 

szigetről. Némi keresés után a hajó roncsain találtam valamit, ami segíthet. Egy léghajót. Ezek után 



még kutattam egy kicsit, hátha találok valami hasznosat, majd visszamentem a fiúhoz, aki az 

érkezésem után pár perc elteltével felébredt.  

Ami akkor történt, azt valószínűleg nem fogjátok elhinni. Én sem hinném el, ha nem velem történt 

volna. De mit is? Nos, ezt még én magam sem tudom pontosan elmagyarázni. Több dolog történt 

egyszerre, de akkor haladjunk szépen sorban. Az első remek dolog maga a napsütés volt,amit azóta 

nem láttam a sok vihar miatt, amióta elhagytam a takarómat. A másik dolog pedig az, hogy 

valamilyen csoda folytán előkerült a rég nem látott piros takaróm. A harmadik dolog, hogy a 

takarómat szorongató, hajótörött fiú nem volt más, mint a bátyám, aki három éve eltűnt. A 

negyedik tényező az volt, hogy a bátyám látott, pedig ő velem ellentétben még élt. És akkor már 

csak el kellett neki mesélnem a történteket. Ezekből már össze lehet rakni a történet végét, amihez 

még adok egy tanácsot. Nézz rá a képre, és engedd szabadon a képzeleted! Sok sikert!  

 

 

 

 

 


