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Posejdon na fali 

Posejdon był synem Kronosa i Rei. Miał bardzo porywczy charakter. 
Raz nawet pokłócił się z Zeusem, swoim bratem, i dołączył do spisku 
zawiązanego przez kilku innych bogów, niezadowolonych z nowego 
porządku świata. Razem chcieli pozbawić Zeusa władzy. 

– Ja jestem starszy i to mnie należy się tron na Olimpie! – zawołał 
Posejdon, zapominając, że gdyby nie Zeus, wciąż tkwiłby w żołąd
ku Kronosa. 
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Niezwykły wyskok Ateny

– Uhu, uhu! – westchnęła żałośnie sówka. 
– Co się stało, kochanie? – spytała z troską duża sowa o szarych 

piórach. Wyfrunęła z dziupli i przysiadła na gałęzi tuż obok sówki. 
– Jutro mamy w leśnej szkółce dyktando z ortografii, babciu. Po

wtarzam sobie od wieczora, że sówka pisze się przez o z kreską i już 
mi łebek pęka od tej nauki! 

– W takim razie najwyższy czas na przerwę, uhu! – powiedzia
ła stanowczo sowia babcia. – Usiądź sobie wygodnie. Opowiem 
ci niezwykłą historię: mit o narodzinach Ateny – bogini mądro
ści, która ze wszystkich zwierząt najbardziej polubiła właśnie nas 
– sowy. 

– Nas, uhu?! – zawołała podekscytowana sówka. 
– Tak, uhu – potwierdziła babcia. – Zdaniem Ateny jesteśmy naj

mądrzejszymi ptakami na świecie. A bogini ceni mądrość bardziej 
niż siłę i  urodę, bo one z  czasem przemijają. Natomiast mądrości 
przybywa, jeśli wciąż jesteśmy ciekawi świata i lubimy się uczyć. Ale 
wróćmy do narodzin Ateny, uhu! Wszystko zaczęło się od bólu gło
wy Zeusa. Czy wiesz, kto to taki? 

– Zeus to najważniejszy bóg starożytnych Greków, władca świa
ta i pan Olimpu, zwany przez Rzymian Jowiszem – wyrecytowała 
bez wahania sówka. 



– Znakomicie, uhu! – pochwaliła ją babcia. – Jesteś bardzo mądra, 
kochanie. Atena na pewno będzie z ciebie dumna, kiedy cię pozna. 
A teraz posłuchaj. Zeus od kilku dni był rozdrażniony. Pokłócił się 
z żoną Herą i stracił apetyt nawet na ambrozję – wyśmienity pokarm, 
który jadają bogowie na Olimpie. Nie miał też ochoty na słodki nek
tar. Stał się w dodatku niemiły dla pozostałych domowników – zaczął 
narzekać, że ciągle hałasują i przyprawiają go o ból głowy. 

– Może też uczył się do dyktanda z ortografii, uhu? – przerwała 
nieśmiało sówka. 
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rzystwie nimf oraz ukochanych psów. Wkrótce znała każdą leś
ną ścieżkę w każdym zakątku świata. W jej włosach lśnił diadem 
w kształcie sierpa księżyca, którego została boginią, by wskazywać 
w  nocy drogę wędrowcom. Artemida troszczyła się o  zwierzęta, 
a szczególną opieką otaczała łanie. Była też patronką dzieci. Gdy 
dorastały i nie potrzebowały już zabawek, składały je bogini na oł
tarzach. W wyprawach w głąb lasu często towarzyszył Artemidzie 
Apollo. Rodzeństwo było ze sobą bardzo związane. Razem też od
wiedzali Latonę i urządzali sobie beztroskie wakacje na Delos, któ
ra na zawsze pozostała ulubioną wyspą całej trójki… 

Łabędzica skończyła swoją opowieść i popatrzyła na synka, któ
ry spał pod jej skrzydłem, uśmiechając się przez sen. Była mądrą 
mamą i wiedziała, że mały łabędź nie tylko jest, ale też czuje się 
piękny, a  to dlatego, że jest kochany. Dzięki miłości każdy może 
być najpiękniejszy na świecie. 

Piękny jak Apollo 

Apollina poznacie po długich jasnych włosach, które układają się 
we wspaniałe, zawsze idealnie skręcone loki, mimo że nie chodzi 
do fryzjera. W ręku bóg trzyma zazwyczaj lirę. Gdy gra, zlatują się 
łabędzie, które – jak już wiecie – są jego ulubionymi zwierzętami. 
Na głowie nosi wieniec z liści laurowych na pamiątkę swojej wiel
kiej miłości – ślicznej nimfy Dafne, o której kiedyś na pewno jesz
cze usłyszycie. Apollo ma też cudowne błękitne oczy. Ich spojrze
nie jest jednak dla ludzi trudne do wytrzymania. Znieść je potrafią 
jedynie artyści, wróżbici i jasnowidze, których bóg jest patronem. 
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