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Szerintem az Édenkert… 

 

 

Az édenkertről nekem a boldogság és a gondtalan élet jut eszembe, ahol minden csak egy 

karnyújtásnyira van. 

Réges-régen mindenki, még az állatok is, szerették egymást, békességben éltek. Az 

oroszlánok nem bántották a bárányokat, sőt, velük együtt legelték a füvet. A fák az égig értek, 

a völgyekben pedig patakok csordogáltak, amikből az élőlények ihattak. A fákon hatalmas és 

ínycsiklandó gyümölcsök teremtek, amikből az emberek ehettek. De az embereknek semmi 

sem volt elég, többet szerettek volna.  Egyszer egy kígyó azt mondta nekik: ha a tiltott fáról 

esznek gyümölcsöt, akkor halhatatlanok lesznek, és mindent megkapnak, amire csak vágynak. 

Az emberek ettek is a tiltott fa gyümölcséből, de Isten ezt megtudta, ezért az embereket 

száműzte az Édenkertből. 

A legtöbb embernek gondtalanul kezdődik az élete, de aztán szembekerülnek a 

nehézségekkel. Engem az édenkertre emlékeztet az, amikor nyáron több hétig egy 

fantáziatáborban vagyok, és a végén már megszokom, és egyre könnyebb oda elmennem, 

mert ott vannak a barátaim. És a játék, amit elképzelünk, az a kedvencem. Nekem eddig a 

legrosszabb időszakom az volt, amikor a tábornak vége lett, és újabb egy évet kellett várni a 

következőre, és közben más rossz dolgok is történtek. Elkezdtem olyan dolgoktól is félni, amik 

régen mentek nekem, például az utazástól.  

Érdekes, hogy más népeknek is fontos az Édenkert. A Perzsa-öböl helyén valószínűleg volt 

is egy Édenkert-szerű táj. Általában a filmekben is az elején jól kezdődnek a dolgok, de aztán 

valami rossz történik. Minden embernek van olyan időszak az életében, amikor minden jó volt, 

de aztán mégis akadályokba, nehézségekbe ütköznek. A népek életében is szokott lenni ilyen 

aranykor, amire egyszerre jó és rossz visszaemlékezni. Jó, mert szép elképzelni a boldogságot, 

ami az övék volt, de rossz is, mert ez már nincs, elveszett. Az emlékekben csak még szebb lesz 



a múlt. Annyira, hogy lassan mesebelivé változik, már alig hasonlít a valóságra. Szerintem az 

Édenkert nem más, mint a megszépült múlt.  


