
Hőlégballonozás 

 

Egy nap Vanessza boldogan kelt fel, mert léghajózni készült apukájával. Vanessza még 

sohasem repült. Már régóta álmodozott róla, hogy léghajóra száll.  

Amikor elérkezett az idő, nagyon izgatottan szállt be a légi járműbe. Amikor végre fent 

lebegtek a levegőben apukájával, az izgalom boldogsággal keveredett. Szabadnak érezte 

magát, és kíváncsian nézelődött a magasból a tájra. 

Vörösmartnak vették az irányt. Ha nem mondta volna apukája, nem ismerte volna meg 

a falut. Sohasem járta még be az egészet. Nem is ismert minden utcát és épületet. A falu 

környékén, a Dunánál is csak iskolai kiránduláskor járt. Persze felülről amúgy is másképpen 

fest minden. Láthatta, hogyan helyezkednek el az utcák, merre néznek a házak. Beláthatott a 

házak udvarába is. Nézte a lustálkodó kutyákat, a szorgoskodó embereket, a fák lombjain 

pihenő és daloló madarakat, a repülő gólyákat. Belelátott a gólyafészekbe, csodálkozott, hogy 

az apró gólyafiókák milyen nagyra tudják tátani a szájukat reggelire várva.  A templomtornyok 

felett éppen akkor szálltak el, amikor megkondultak a harangok. Belerezdült a ballon is. 

Félelmetesen izgalmas érzés volt. Látta az iskola színes falait is, végre megtudta, hogyan 

néznek ki a tetején a napelemek. Nevetett, hogy a tetőn még labda is van, sőt egy virág is nyílik 

a széllel fölkerült kevés földben. Saját házukat is megmutatta apukája. Aztán a Dunát, a 

mezőket és az erdőket figyelték a falu határában. A folyó innen mozdulatlan kék csíknak tűnt, 

a horgászok furcsán gubbasztottak a partján. Ahol ritkábban álltak az erdő fái, ott láthatták a 

megbúvó állatokat. A zöld szín mindenféle árnyalatai tűntek fel, amelyek fentről nézve széles 

sávokban takarták a domboldalakat.  

Hazaérve vidáman mesélte élményeit. Örömét csak fokozta, hogy anyukája pizzát 

sütött, és a barátnője is várta. Ebéd után léghajót rajzoltak, amit másnap az iskolában 

megmutattak az osztálytársaknak. 

Aznap a tanárnő egy éppen olyan léghajóról mutatott képet, amilyenben Vanessza is 

utazott. Vagy talán a képet néztük először, és utána volt Vanessza nagy utazása? Már nem is 

tudom. 

 

 


