INSPIRUJĄCA MOC MITÓW GRECKICH

Trzy boginki na jednej chmurze, zwanej Dezerią

Osoby dramatu:
DEZEREUS – bóg piorunów
ARIELA – boginka I
AMORA- boginka II
ARINA- BoginkaIII

Akt I
Miejsce przechadzek – przestrzeń pod wielką chmurą.
Spacerują pod nią dwie siostry (młode boginki, ubrane w greckie stroje).
Z ich gestów wynika, że rozmawiają o czymś dla nich bardzo ważnym.
Dobiega do nich trzecia siostra.
AMORA
Patrzcie, nad waszymi głowami … - broda Dezereusa!
(Dziewczyny zaczynają się śmiać i pokazywać brodę palcami)
ARINA
Nieznośny bóg piorunów! Mam ochotę mu dokuczyć , a wy?
BOGINKI (razem)
To dobry pomysł!
/Biorą drabinę. Amora wchodzi na nią i Arina rzuca ogień, wykonany z żółtej,
pomarańczowej i czerwonej bibuły).
Łapią koniec brody Dezereusa...
Bóg piorunów spada./

AMORA
No, jest to smutne, ale skoro Dezereus nie żyje… to możemy go zastąpimy na
tej pięknej chmurze, żeby nie była taka samotna…
ARINA
Ja się zgadzam.
/Amora kiwa głową /
ARIELA
Od teraz jesteśmy boginiami piorunów!
AMORA
Może nazwiemy tę chmurę Dezerią.

BOGINKI (razem)
So good! (…)

(Fragment dramatu
Marty Golc – Mączki, Hani Stockiej, Joli Antonów, Klaudii
Malinowskiej, uczennic z klasy V-ej).

,,Bogowie żywiołów"
Na początku była Lexa i Rekus, którzy mieli czwórkę dzieci: Woxę, Oxę,
Zeksusa i Poksusa.
Woxę wyrózniały talenty wodne, Oxa potrafiła władać ogniem, Zeksus
był bogiem Ziemi, a żywiołem Poksusa stał się wiatr.
Młode boginie i bogowie codziennie pomagali ludziom w dostarczeniu
wody, budowaniu nowych domów itp., ale pewnego dnia zły bóg Helex
stworzył niewidzialny mur.
- Nie powstrzymasz nas przed pomaganiem! - krzyknęła Oxa.
- Jak chcecie pozbyć się muru, to najpierw musicie mnie pokonać!! - wołał ze
śmiechem Helex i zniknął.
Bogowie szybko znaleźli pomysł.
- Nasze smoki mają dobry węch, a Helex zapomniał szaty! - zawołał Poksus –
chodźmy, Helex nie mógł daleko uciec! - krzyknął.
Chwilę później już byli przy smokach.
- Jest tam! - zawołała Woxa - szybko Oxa razem go zamurujemy! – wołała.
- Ale on ląduje, a ta ziemia nas zniszczy, a jego nie! - uprzedziła Oxa.
- Zeksusie i Poksusie trzymajcie go z dala od tej ziemi, bo ono was nie zabije, a
ja i Woxa zajmiemy się resztą! - rozkazywała Oxa.
Gdy Helex został pokonany…
- Wreszcie Helex jest legendą!!! - krzyczała uradowana Woxa.
- Udało nam się tylko dlatego, bo działaliśmy razem - powiedział mądrze
Zeksus.
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