Pomaganie ma sens
Pewnego dnia, gdy matka Persefony – Demeter poszła na Olimp rozstrzygnąć sprawę
z Zeusem,mała bogini bawiła się na łące. Widziałam w niej młodą kobietę, więc sądziłam, że
nie zrobi nic głupiego, lecz się myliłam.
Patrzyła na kwiatki, a później je zrywała. Wiedziałam, ze muszę ją powstrzymać, lecz
gdy podbiegłam do niej, to zaczęła uciekać. Próbowałam za wszelką cenę zdobyć jej
zaufanie., lecz tylko pogorszyłam jej sytuację. Pewna siebie Kora, zaczęła zbierać coraz
więcej kwiatów, lekceważąc moje prośby. Gdy nagle pojawił się Hades. Wystraszona Kora
schowała się za mną, gdy władca podziemia, król Hadesu, opowiadał o swoich planach.
Znieruchomiałam, gdy usłyszałam ten plan. Musiałam pomóc bogini, ponieważ byłoby to
nieuczciwe. Odpychałam mrocznego władcę, lecz ten nie przestawał szarpać Persefony.
Ciągnęłam Korę w swoją stronę, w końcu ją uwolniłam. Hades tracąc równowagę wpadł do
swojego świata, a my odetchnęłyśmy z ulgą. Podeszła do nas zaniepokojona Demeter. Miała
dla nas złe wieści:
- Świat dopadła okropna zaraza .
-Jak to, co się stało? – wykrzyknęła Kora.
-Ludzie nie dbają o siebie i przez to świat jest zawirusowany. Jak tak dalej pójdzie, to ten
wirus, dojdzie do nas - odrzekła smutna Demeter.
- Wiadomo coś o tym wirusie? – zapytałam z niepokojem.
-Nazywają go Covid-19, a także Koronawirus. Jest bardzo silny i wytrzymały, a w dodatku
bardzo szybko się rozprzestrzenia.
Wszystkie byłyśmy zasmucone. Wpadłam w panikę. Demeter ze stoickim spokojem
zabrała nas na górę Olimp, gdzie odzyskałyśmy spokój. Persefona opowiedziała matce co się
stało na łące. Wszyscy gratulowali mi odwagi, ponieważ Hades nigdy nie odpuszcza, zawsze
realizuje swój cel. Przy czym jest surowy i stanowczy. Zdziwiłam się, że z ust Zeusa wypływają
takie informacje. Szybko przestałam o tym myśleć, gdyż wyprawiono ucztę na moją cześć.
Wszyscy hucznie świętowali.
Pomaganie ma sens, moja pomoc Korze została hucznie wynagrodzona. Gdybym
tamtędy nie przechodziła, Demeter nie wydałaby planów i wszyscy bylibyśmy głodni. Musimy
częściej pomagać innych.
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