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1
Kłopoty z chłopakami

Afrodyta usiadła na swoim miejscu w klasie pana 

Cyklopa w momencie, gdy zabrzmiał dzwonek 

sygnalizujący początek kolejnego dnia w Akademii 

Olimpijskiej. Zaraz miała zacząć się lekcja herosologii. 

Boska dziewczyna zaczesała za uszy swoje złote włosy, 

w które wplotła różowe wstążki, i miała świadomość, że 

obserwuje ją każdy młody bóg. Z nadzieją, że w poran-

nym pośpiechu nie pobrudziła sobie zębów szminką, 
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uniosła podbródek i uśmiechnęła się do jednego z nich. 

Ponieważ był centaurem, a więc po części koniem, stał 

z tyłu sali; z czterema nogami bardzo trudno byłoby 

mu usiąść na krześle. Zachwycony faktem, że Afrodyta 

zwróciła na niego uwagę i spojrzała błyszczącymi nie-

bieskimi oczami, oblał się rumieńcem i odwrócił wzrok.

 Afrodyta zerknęła na siedzącą nieopodal Atenę 

i spróbowała zwrócić na siebie jej uwagę. Przez cały 

tydzień rozmawiali na lekcjach o śmiertelnych pannach 

i młodzieńcach. Chciała zapytać, czy Atena słyszała 

intrygujące plotki o pannie na Ziemi potrafiącej bie-

gać tak szybko jak wiatr, szybciej niż jakikolwiek mło-

dzieniec, a nawet zwierzę. Ale przyjaciółka jak zwykle 

siedziała z nosem w zwoju. Zanim Afrodyta zdążyła ją 

zawołać, Meduza, która zajęła miejsce bezpośrednio 

za Ateną, wychyliła się z ławki.

Zamiast włosów na jej głowie wiły się syczące zielone 

węże. Wysuwały i chowały języki, gdy Meduza dźgnęła 

Afrodytę jednym ze swych zielonych paznokci. 

– Prawie się spóźniłaś – warknęła. – Jakieś problemy, 

Bąbelku? – Meduza i jej straszne siostry, Steno i Euriale, 

nigdy nie przegapiły okazji, by użyć tego okropnego 

przezwiska i naśmiewać się z pochodzenia Afrodyty, 

która zrodziła się z morskiej piany.

– Nie – mruknęła Afrodyta. Nie miała zamiaru 

przyznać, że zaspała. To tylko dałoby Meduzie kolejny 

powód do drwin. I pewnie do żartów, że Afrodyta 

potrzebuje dużo snu dla urody. Na szczęście zanim 

jej wężowata, zielona koleżanka zdążyła powiedzieć 

coś więcej, pan Cyklop skończył rozmawiać z jakimś 

uczniem i wstał. Gdy zaczął rozglądać się po sali swoim 

jedynym, ale za to ogromnym okiem, wszyscy zamilkli.
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Afrodyta myślała, czego będą się uczyć tego dnia. 

Poprzednio nauczyciel zapytał, jakiego rodzaju pomocy 

bogowie powinni udzielać śmiertelnikom, których darzą 

sympatią. Afrodyta, lubiąca pomagać zakochanym, miała 

nadzieję, że uda im się o tym porozmawiać, ale inni 

uczniowie natychmiast skierowali dyskusję w stronę broni 

i wojny – tematów, którymi nigdy się nie interesowała.

Sięgnęła do torby, wyciągnęła różowy papirusowy 

notes i swoim ulubionym czerwonym piórem zaczęła 

rysować na okładce małe serduszka. Pan Cyklop 

odchrząknął. 

– Chciałbym, żebyście dzisiaj zastanowili się nad 

następującą kwestią – powiedział. – Czy śmiertelne 

panny zawsze muszą wychodzić za mąż?

Zaskoczona Afrodyta upuściła pióro i wyprostowała 

się. Jakie to było ciekawe pytanie! 

Chciałabym zobaczyć, jak młodzi bogowie znowu 

próbują skierować temat na broń i wojnę ‒ pomyślała 

i podniosła rękę.

– Tak, Afrodyto? – powiedział pan Cyklop.

– Nie chciałabym, aby jakakolwiek młoda kobieta 

pozostała niezamężna – zaczęła. – Każdy powinien 

mieć szansę na miłość.

– Ale jeśli jakaś panna woli być sama? – zapytała 

Atena. – Jeśli ma inne zainteresowania, na przykład 

podróżowanie po świecie, albo chce zostać najlepszą 

uczoną, albo… albo wynalazczynią?

Afrodyta uśmiechnęła się do niej. Biedna Atena. 

Tak naprawdę to nigdy nie miała chłopaka. Ale kiedy 

przeżyje swoją pierwszą miłość, spojrzy na to wszystko 

inaczej. 

– Jeśli panna tak się czuje, to pewnie tylko dlatego, 
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że nie trafiła jeszcze na odpowiedniego młodzieńca – 

odparła uprzejmie.

– Ale nie wszyscy młodzieńcy się żenią – zauważyła 

Atena. – Dlaczego więc wszystkie kobiety miałyby 

wychodzić za mąż?

Posejdon machnął swoim trójzębem. Jak zawsze 

kapała z niego woda, która pod krzesłem utworzyła 

już kałużę. 

– To dlatego, że wielu mężczyzn woli wieść życie 

wojownika – oświadczył.

– Racja! – krzyknął inny młody bóg. – Wojna jest 

ważniejsza od małżeństwa.

Afrodyta przewróciła oczami. 

– Och, doprawdy? A jak myślicie, co bardziej przy-

czynia się do przetrwania rasy ludzkiej?

Pan Cyklop uśmiechnął się do niej. 

– Słuszna uwaga.

I  właśnie wtedy usłyszeli głośne chrząknięcia, 

a  następnie grzmiący i  donośny głos dyrektora  

Zeusa.

– Uwaga, młodzi bogowie i boginie! – Wszyscy, 

łącznie z panem Cyklopem, odruchowo zasłonili sobie 

uszy. – Za dziesięć minut rozpoczyna się specjalny 

apel na temat bezpieczeństwa na rydwanach. Prosimy 

o udanie się do auli.

Pan Cyklop zrobił niezadowoloną minę i mruknął coś 

na temat nieuzasadnionych przerw w lekcjach. Potem 

jednak westchnął i powiedział: 

– No dobrze. Ustawcie się przy drzwiach.

Normalnie Afrodyta ucieszyłaby się z możliwości 

urwania się z zajęć, dzisiaj jednak było inaczej. Prze-

cież rozpoczęli tak ciekawą dyskusję! Poza tym apel na 
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temat bezpieczeństwa na rydwanach powtarzał się co 

roku i był strasznie nudny. Wszyscy bogowie wiedzieli, 

że wchodzenie w zakręt może sprawić, że rydwan się 

przewróci! No raczej. Albo że nie powinno się nigdy 

lecieć prosto w stronę słońca…

Po apelu, który Zeus dla odmiany ożywił prawdzi-

wym pokazem rydwanów wyścigowych, nadszedł czas 

na lunch. Afrodyta była strasznie głodna. Kiedy na 

stołówce stała w kolejce z Ateną i ich dwiema najlep-

szymi przyjaciółkami, ciemnowłosą Artemidą i bladą 

Persefoną, w jej żołądku zaczęło burczeć jak w wulkanie, 

który zaraz wybuchnie.

Przyjaciółki roześmiały się. 

– Ktoś tu jest głodny – powiedziała Artemida.

Afrodyta oblała się rumieńcem. 

– Tak, i to bardzo. – Nie powiedziała tego głośno, 

ale biorąc pod uwagę reakcję, jaką wywołały jej słowa, 

równie dobrze mogła to wykrzyczeć. Kilkunastu bogów 

stojących w kolejce przed nią natychmiast odwróciło 

się na dźwięk jej głosu i zapragnęło zwrócić na siebie 

uwagę.

– Afrodyto, możesz zająć moje miejsce! – krzyknął 

Posejdon, który stał dziesięć osób dalej. Zrobił krok 

w jej stronę, woda z jego ubrania kapnęła na sandały 

innego boga.

Ares, który w opinii Afrodyty był najsłodszy w całej 

szkole, spojrzał na niego groźnie.

– Uważaj, gdzie kapiesz, Rybia Gębo! – Zaczął 

potrząsać najpierw jedną, potem drugą nogą, pryska-

jąc wokół wodą. Posejdon popatrzył na niego wściekle 

i kilka razy zamknął i otworzył usta jak ryba.

Ares zignorował go i zwrócił się w stronę Afrodyty. 




