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Dawno temu, przed wiekami w Grecji żyła bogini 

Demeter wraz ze swym ziemskim wojownikiem Kongo. 

Żyli szczęśliwie na górze Olimp. Piękna Demeter 

spacerowała po polach, ukwieconych łąkach, słuchała 

śpiewu ptaków i zrywała kwiaty. Kongo był wojownikiem 

i brał udział we wszystkich wojnach oraz doskonalił swoje 

umiejętności myśliwskie. Kolejne dni mijały Demeter na 

wędrówkach po malowniczych terenach góry Olimp.  

Pewnego dnia, gdy bogini zachwycała się pięknymi 

kolorami kwiatów, zauważyła na łące tańczące 

dziewczynki. Były bardzo radosne i szczęśliwe, trzymały 

się za ręce i tańczyły w kółko, uroczo śpiewając. Bogini 

mocno zapragnęła mieć córkę, czuła się nieszczęśliwa 

i samotna. Niestety Kongo był zimny i nieczuły. Bał się 

przepowiedni nimfy, która podczas ich zaślubin, 

przepowiedziała śmierć córki z rąk ojca. Mijały dni 

i miesiące, a Demeter całe dnie spędzała na łąkach, 

w ogrodzie, wśród kwiatów i całą swą miłość i czułość 

przelewała na kwiaty. Pielęgnowała je, sadziła, 

podlewała. Nagle, gdy śpiewała piosenkę, kwiat róży 

rozchylił płatki, i ku zdziwieniu bogini pojawiła się piękna 



twarz dziecka. Demeter była szczęśliwa. Różyczka 

uśmiechnęła się i przytuliła do matki. Codziennie 

spotykały się na łące, wspólnie rozmawiały i całe dnie 

spędzały razem. Były szczęśliwe I bardzo podobne do 

siebie, lecz skrywały tajemnicę przed Kongiem, który nic 

nie wiedział o istnieniu córki. Tak mijały kolejne radosne 

dni, aż pewnego ranka, Demeter obudził głośny krzyk 

Konga, który ostrzegł żonę przed atakiem Tezeuszów. 

Przerażona uciekła do ogrodu, gdzie rosła Róża, lecz 

w ślad za nią podążył groźny Tezeusz. Zrozpaczony 

Kongo, chciał uratować żonę i zaczął walczyć 

z napastnikiem. Podczas walki nieświadomy ściął 

mieczem kwiat . Róża żałośnie jęknęła ludzkim głosem. 

Zrozpaczona Demeter zaczęła płakać po utracie córki. 

Z jej oczu dniami i  nocami płynęły strumienie łez, które 

spływały z góry Olimp. 

Przez ten płacz wszystkie chmury napełniły się jej 

łzami i wtedy na Ziemię zaczęły spadać krople wody , a  

starożytni Grecy tak tłumaczyli sobie powstanie deszczu.  

 


