Cegielnia, 14.01. 2015 r.
Kochana Demeter!
Bez Ciebie świat jest pusty i nieciekawy. Rośliny nie są zielone, drzewa i kwiaty
zamarły. Nie radzimy sobie z uprawą. Prosimy Cię, abyś nam pomogła i przywróciła
roślinność. Jeśli nam pomożesz, odwdzięczymy się .
Kiedy Twoja córka Kora jest u Hadesa, jesteś smutna i nic nie chcesz robić. My
wszyscy rozumiemy Cię, że jest Ci bardzo przykro z powodu jej utraty.
Demeter, nie martw się, za pięć miesięcy Twoja córka będzie z Tobą.
Pozdrawiam Cię w imieniu mieszkańców Ziemi.
Wiktoria Kamińska
Kl. 5

Drogi pamiętniku!
Ta historia wydarzyła się trzy lata temu. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły,
wyjąłem ze skrzynki pocztowej list zaadresowany do mnie. W owym liście było zaproszenie
na grecki Olimp. Ponieważ zbliżały się wakacje, postanowiłem skorzystać z zaproszenia.
Pokrótce opiszę, co tam widziałem i robiłem.
Olimp był niesamowity i było tam pięknie. Spotkałem wielu bogów, którzy popijali
ambrozję. Był Zeus - mądry, wielki władca Olimpu, który rządził wszystkim bogami. Była
Afrodyta, bogini piękna, która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Zarówno Zeus, jak i
Afrodyta, chyba mnie polubili, bo cały czas dotrzymywali mi towarzystwa i nie pozwalali,
żebym się nudził. Bóg wojny Ares pokazał mi jak się walczy, a bóg Hefajstos pomógł mi
wykuć wielką tarczę obronną.
Najbardziej jednak zadowolony byłem z wizyty u Hadesa, ponieważ pierwszy raz w
życiu widziałem błąkające się dusze zmarłych. Spotkałem tam też psa Cerbera, który był
strażnikiem Hadesu. Początkowo myślałem, że się na mnie rzuci i mnie ugryzie, ale na
szczęście okazał się bardzo łagodny i przyjacielski. Ogólnie wszyscy bogowie byli bardzo
uprzejmi i życzliwi, oprócz Ateny, która nie zamieniła ze mną ani jednego zdania.
Na koniec opiszę jeszcze wygląd pałacu, w którym mieszkałem przez miesiąc.
Budowla zbudowana była z kości słoniowej, ozdobiona winoroślami i klejnotami. Wysoka
była na kilka metrów i otoczona pięknymi sadami i ogrodami pełnymi najróżniejszych
kwiatów i owoców. W okolicy płynęła również rzeczka i rósł gęsty las, pełen zwierząt. Mam
nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzę Olimp i spotkam się z bogami, z którymi zdążyłem się
już trochę zaprzyjaźnić.
Jakub Koźlik
Kl. 5

