
BERLIN- A FELEJTHETETLEN VÁROS

Számunkra  még  az  augusztus  is  tartogatott  meglepetést.  Nagy  izgalommal  vártuk 
nyolcadikát, hiszen életünk első repülőútja állt előttünk. Élveztük a repülést, annak ellenére, 
hogy Berlin előtt légörvénybe kerültünk. De az volt a legjobb, hogy Budapestről negyed 11-
kor szállt fel a gép, s mi 4 órakor már az Alexanderplatz felé sétáltunk, 5 órakor pedig már a 
várost csodáltuk a tévétorony gömb alakú kupolájából. 

Németórákon  már  tanultunk  Berlinről,  de  a  város  sokkal  szebb,  mint  amilyennek 
gondoltuk: sokszínű, élénk és jóval tisztább, mint a mi fővárosunk.

Eszter tanár néni még itthon elmondta, milyen programok várhatók, a látnivalókat is 
mind  ismertük  már  képekről,  kívülről  fújtuk  a  tudnivalókat  a  Reichstagról  (a  német 
parlamentről),  az  olimpiastadionról,  a  Pergamonmúzeumról,  a  Brandenburgi  kapuról,  az 
Unter den Linden utcáról, a Vilmos császár emléktemplomáról, a berlini falról, a Checkpoint 
Charlie-ról,  a  hatalmas  áruházról,  a  KaDeWe-ről.  Mégsem  unatkoztunk  egy  percet  sem, 
hiszen mindenütt érdekességek vártak minket: az Alexanderplatzon feketébe öltözött gruftik 
gyülekeztek, s mi álmélkodva néztünk egy fiút, akinek az egyik kontaktlencséje kék, a másik 
piros volt; az emléktemplomnál egy Krisna-felvonulásba csöppentünk; az Unter den Lindenen 
finom dönert  falatoztunk; a fal  egyik maradványánál csodálkozva vettük észre,  hogy az a 
szokás, hogy a turisták felragasztják rá a rágójukat; egyórás sorbanállás után megállapítottuk: 
a Reichstag modern üvegkupolájából sokkal gyönyörűbb a kilátás, mint a tv-toronyból; este 
10-kor még hemzsegtek a turisták az utcákon; a fényárban úszó épületek egészen más képet 
mutattak, mint nappal. 

Nagyon  megörültünk,  amikor  megtudtuk,  hogy  Legolandba  és  a  nemrég  megnyílt 
Madame Tussaud Panoptikumba is eljutunk. Az az igazság, hogy nekünk, gyerekeknek, ez a 
két  látványosság  tetszett  a  legjobban.  Legolandban  több  órát  is  eltöltöttünk,  hiszen  nagy 
asztalok mellett építhettünk, dzsungeltúrán vettünk részt, sárkányvasúttal utaztunk, egy külön 
teremben megnézhettük a legóból épített híres berlini épületeket, ám a legnagyobb szenzáció 
a  4D-s  mozi  volt.  Mintha  mi  is  a  film  szereplői  lettünk  volna!  Persze  a  végén  igen 
meglepődtünk, amikor a sárkány igaziból letüsszentett minket. 

Madame  Tussaud  Panoptikumában  a  sztárok  világába  csöppenntünk.  A viaszfigurák 
nagyon életszerűek voltak, villogtak is a vakuk! Lefényképezkedtünk többek között Johnny 
Depp-pel,  Brad  Pitt-tel,  Angelina  Jolie-val,  Madonnával,  Leonardo  di  Caprióval,  Robbie 
Williamsszel, Madonnával, George Cloonyval, Bonóval, Erzsébet királynéval, a Beatlesszel 
és még sorolhatnánk.

A velünk utazó fenőttek azt mondták, lelkileg sokat gazdagodtunk a négy nap alatt. Mi 
egyszerűen csak nagyon jól éreztük magunkat, és ha tehetnénk, ebben a percben indulnánk 
vissza a német fővárosba.

A kiránduló gyerekek


