
Utazás a messzeségbe 

 

A szobám tele van csomagokkal. A szekrények, a polcok üresek. Az asztalomon is csak 

a régi lámpám áll. Nyoma sincs a megszokott rendetlenségnek: nincsen torony könyvekből, 

nincsenek füzetek szanaszét. Üres teáscsészék sem árulkodnak arról, hogy nemrég egész 

napokat idebenn töltöttem. Fekszem az ágyon, és a plafont bámulom. Örömöt és 

szomorúságot is érzek. 

Emese vagyok Eszékről. Alig múlt pár napja, hogy megtudtam, felvettek az 

egyetemre, Zágrábba. 18 éves lettem. Úgy döntöttem, elköltözöm otthonról.  Zágrábba 

megyek a barátomhoz, Ákoshoz. 

A szüleim és a kisöcsém nagyon rosszul fogadták a hírt.  Vigasztaltam őket, hogy majd 

sokszor hazalátogatok. Hiányozni fognak, és szomorú vagyok ez miatt, de nem változtatom 

meg a döntésemet. Ideje, hogy önálló legyek. Boldog vagyok, hogy Ákossal lehetek majd. 

Van egy léghajóm, amit évekig tanultam irányítani. Ma ezzel utazom a fővárosba, és 

ezzel fogok majd hazalátogatni. 

Várom, hogy elkészüljön a nagymamám híres pogácsája, amit magammal viszek az 

útra. Nagyi már hozza is a kis csomagot. Bepakolunk a léghajóba, Elbúcsúzom a családomtól, 

és indulok is. 

Távolodom az otthonomtól. Alig indultam el, már hiányzik a szobám, a kert, az utca. 

Érzem, hogy mától minden megváltozik.  A léghajó a távolba repít, de nem csak a tájtól 

kerülök messze, hanem attól a világtól is, amelyben eddig éltem. 

A madarak igyekeznek elkerülni a furcsa lényt, amely köztük lebeg a levegőben. Nem 

nagyon értik, hogy milyen hatalmas madár ez, amelynek gyomrában egy másik élőlény 

utazik. 

A kilátás gyönyörű, a madarak hol közelednek felém, hol távolodnak tőlem. A fák 

csúcsát látom. Nagyon kicsinek tűnnek. Szerencsém van: az idő ma csendes, az égbolt derült, 

van egy kis hűvös szél, ami segíti a haladást. Káprázatos a táj. A vizek ezer szikrát szórnak a 

fényes napsütésben.  Semmi sem zavarja gondolataimat. Nyugodtan elmélkedhetem a 

jövőmön. Sok tervem van a tanulással és a munkával kapcsolatosan. Remélem, sikerül 

megvalósítanom őket.  

Állandóan úgy tűnik, hogy sikerül elsiklanom a felhők mellett, és megérinthetem 

őket, mint Jancsi és a huszárok. Valójában azonban sorra illannak el mellőlem. Alattam 



templomtornyok, színes háztetők, erdők, mezők, utak váltakoznak. Itt-ott látszik egy-egy 

nagyobb település is. Már feltűnnek Zágráb házai és dombjai. A város moraját is hallom. A 

léghajót Ákos városrésze felé irányítom. 

Lassan megérkezem. Ákos vár a park mellett. Az emberek nagy csodálkozására 

leereszkedem a léghajómmal. 

Már a barátom házában vagyok. Micsoda nap! Átélhettem a reménnyel teli 

boldogságot, az utazás örömét, de a búcsúzás szomorúságát is. Azonnal értesítem szüleimet 

is arról, hogy megérkeztem. Elégedetten és vidáman mesélek az útról nekik is és Ákosnak is. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


