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D1  befejezetlen történet

Pandora szelencéje

Régen a világ boldog hely volt – így tartják a görög regék. Senki se hallott fájdalomról és 
betegségről. Nem volt harag és gyűlölet. Senki nem volt lusta, éhes vagy kegyetlen. Min-
denki olyan boldog volt a földön, hogy az istenek féltékenyek lettek. Úgy határoztak, hogy 
mindenféle bajjal fogják az emberiséget sújtani. Zeusz teremtett egy csodaszép fiatal nőt, 
akit Pandorának nevezett el. Elküldte őt a Földre, és egy különös szelencét küldött vele.
Amikor egy fiatalember, Epimetheusz meglátta Pandorát, azonnal beleszeretett, és a lány 
beleegyezett, hogy a felesége lesz.
– Mi van abban a szelencében, amit magaddal hordasz? – kérdezte Epimetheusz. 
– Zeusz adta nekem, az istenek királya, de nem tudom, mi van benne.
– Akkor ígérd meg nekem, hogy sohase nyitod ki, mert bajt hozhat ránk – mondta Epi-
metheusz.
Pandora a sarokba tette a szelencét, és megígérte, hogy nem nyúl hozzá.
Egy idő múlva feltámadt benne a kíváncsiság. Ült, nézte a dobozt, és tűnődött, mi lehet 
benne. Közelebb ment hozzá, s úgy vélte, különös hangokat, suttogást hall belőle. Biztosan 
nem számít, ha egy gyors pillantást vet a szelence belsejébe. Gondosan kioldotta az arany-
zsinórt, amellyel a doboz át volt kötve. Már csaknem felemelte a tetejét, amikor eszébe 
jutott az ígérete, hogy nem nyúl hozzá. – Egy kis leskelődés nem okozhat bajt – gondolta. 
Újra megérintette a doboz fedelét. Kinyissa, vagy ne nyissa?
Lassan felemelte a fedelet. Sikoltva próbálta visszacsukni, de már késő volt. Kiröppent 
belőle egy raj csúf teremtmény. Az emberiség bajait ezek a gonoszok okozzák: ott volt a 
Harag és a Mohóság, a Gyűlölet és a Kegyetlenség, az Öregség és a Járványok, Félelem 
és Féltékenység s még sok minden más. Pandora minden erejével próbálkozott, de nem 
tudta megállítani őket. Körülrajzották, mint mérges darazsak, és összeszurkálták. Aztán 
szétröpültek a világ minden sarkába. Pandora végül lecsukta a szelence tetejét. Akkor 
halk kopogtatást és suttogást hallott: – Engedj ki! – Mit tehetett? Még egyszer kinyitotta a 
doboz fedelét. Kiröppent a szelence utolsó lakója. Olyan volt, mint egy szépséges madár, 
csillogó szárnyakkal. Ő volt a Remény. 

(Görög mítosz)
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D2  a történet befejezéSe

És a Remény ugyancsak elszállt a világba. És most, ha bárhová találnak el a bajok, megta-
lálod, ha keresed, a Reményt is ugyanott.




