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Stvoření světa
Na počátku světa byl Chaos, zmatení živlů. Chaos vody a hlíny, ohně a vzduchu.
V nekonečných tmách pluly cáry mlh a ohromné masy vod se přelévaly sem
a tam, hnány nespoutanými poryvy vichrů.
Pak se zrodila Gaia, bohyně Země, a Uranos, bůh Nebe.
Vzduch a pevnina se od sebe navždy oddělily. Vody zůstaly na zemi a oblaka
a vichry na nebi. Uranos stanovil den a noc, stvořil žhavé Slunce a tmu noci rozjasnil světlem Měsíce a hvězd. Gaia určila tok řekám a mořím nastavila břehy, dala
vyrůst horám a vyhloubila údolí s loukami a lesy.
Prvními dětmi Urana a Gaie byli strašliví storucí obři a Kyklopové, obři s jedním okem. Sám Uranos se zhrozil svých příšerných dětí, spoutal je a svrhl do nejtemnějších hlubin země.
Potom měli Uranos a Gaia další syny, kterým se říkalo Titáni. Nejstarším z Titánů
byl Okeanos, bůh veškerého moře, které pokrývá Zemi, a nejmladším byl Kronos.
Gaia se hněvala na Urana, že uvěznil její prvorozené děti. Přemluvila Titány,
aby se proti otci vzbouřili a osvobodili své hrozné bratry. Titánové proti Uranovi
povstali, zbavili ho moci a vládu odevzdali svému nejmladšímu bratru Kronovi.
Kronos se oženil s Rheiou. Věštba mu předpověděla, že i jeho zbaví vlády
vlastní potomek. Proto Kronos všechny své děti spolykal, hned jak se narodily:
byly to bohyně Hestia, Demeter a Héra, bohové Hádes a Poseidon.
Když Rheia čekala své šesté dítě, rozhodla se uchránit ho od zlého osudu.
Skryla se na ostrově Kréta, kde se jí narodil Zeus. Svěřila ho do péče nymfám, bohyním hor, řek a stromů, a Kronovi místo dítěte podstrčila do plenek zabalený
kámen. Kronos kámen spolkl a nic nepoznal.
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Zeus dospěl a vzepřel se Kronovi. Nejprve otce přinutil, aby vyvrhl všechny své
spolykané děti. Zůstaly naživu i v Kronově žaludku, protože byly nesmrtelné.
Tak na svět znovu přišli bohové Poseidon a Hádes a bohyně Héra, Demeter
a Hestia, jen v opačném pořadí.
Potom Zeus rozpoutal proti otci strašlivou válku, která trvala deset let. Na
pomoc přivolal storuké obry a Kyklopy, které vyvedl z hlubin. Kyklopové ukovali
Diovi všemocný blesk zvaný hromoklín. Pro jeho bratra Háda zhotovili přilbu,
která jej činila neviditelným, a pro Poseidona trojzubec, kterým ovládal vodstvo.
V ukrutném boji, provázeném hromobitím a burácením moře, bůh Zeus svého
otce Krona přemohl.
Tři Kronovi synové si pak rozdělili vládu nad světem.
Zeus se stal nejvyšším ze všech bohů a jeho říší bylo nebe. Poseidon se stal vládcem všech moří a vod. A Hádes vládl v podsvětí, v říši mrtvých.
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