
sl"lzích se divoce pnula téva kolem křovin a mezilisty se modraly šťavnaté
htozny vína. Odysseus poručil plavcům, aby zakotvili v bezpečném záIivu,
a sám s dvanácti nejudatnějšími hrdiny se vydal na břeh. Razili si cestu bujným
rostlinstvem, mezi stíomy, jejichŽ větve obtěžkané ovocem se skláněly ažk zemi,
a hledali stopy živých bytostí. Konečně stanuli na úpatí skalnaté hoty před
černým otvofem jeskyně zpo|a zarostlé vavřínem. Okolo sluje byla navršena
htadba z hrubých, nepřitesaných balvanů, ze kteté ttčely kmeny jedLi a dubů,
zanžené mezi kameny a do hlíny obří silou. Zahtadbou bečelo a mečelo ohrom-
né stádo jehňat a ktn|at.

Rekové prošli htadbou a vstoupili do sluje. Na lískách velikých jako prámy
ležely bochruky sýta a na zemi,stály nádoby s mlékem i ptázdné džbery při-
ptavené pto dojenÍ. I sýty i nádoby byly tak obrovské, že Řekové začali OdyJsea
Přemlouvat k návtatu na loď. Odysseus jim radil, aby aspoň vyčkali příchodu
obra. Byl by rád věděl, jaké pohostinství jim poskytne. Z&žel Švé drúhy v jes-
kyní až do večera.

Za soumtaku se ozvaly venku téžké dunivé kroky, až se sypal písek ze
stfoPu jeskyně. Dovnitř vkročil obt Polyfémos s ohromným nákladem Šuchého
dříví na zádech. Před sebou hnal z pastvy ovce a kozy. Dříví shodil na zem, ke
yg|9d" do 91uje přisunul obrovský balvan a rozdé|al oheň. Z ve|iké hromady
dříví vyšlehly vysoko plameny a ozáiily obtův obličej. Řekové si všimli, že m'á
jen jedno oko uptostřed čela. Obrovo jediné oko hledělo upřeně na Řeky.

,,Kdo i9te, cizinci?" zeptal se Polyfemos drsným hlasem, ,,ro tu hledátei"
, ,,Jsme Rekové," vystoupil z hloučku srdnatě Odysseus,,,plavíme se domů

od_města Ttóje, kterébo jsme dobyLi, a prosíme tě o pohostinství. Víš stejně
dobře jako my, že bohové přikazaj,í chovat se k hostům s úctou."

Polyfémos se fozesmál, až ozvénou zabutácely všechny kouty jest<yně:

,,Bohové! Přikazují! Nestarám se o tvé bohy. My Kyklopové jsme silnější
neŽ bohové a jájsem z Kyklopů nejsilnější. Děláme jen to, .o ih..rrr., rozumíš?
A kde jste přistali s iodí, mluv!"

Lstivý Odysseus poznal, že bude lépe, nedoví-li se zpupný Polyfemos,
kde zakotvili 1oď. Proto řekl:

,,Nemáme lodi. Poseidón, vládce moře, mrštil naší lodí o skalisko. Za-
chtánil jsem se jen já s dvanácti muži. Ostatní nalezLi ve vlnách smft."

Obr na to neodpověděl, jen vztáhl tuku do houfce Řeků a vytáh| z něho
dva muže. Připravil si z nich večeři, zapil kozím mlékem a uložiÍ se mezi své
ovce ke spánku.
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