
Řekové hrůzou strnuli. Strašlivá hostina jim nedala usnout. Yzývall, ho-
roucně vládce bohů Dia a prosili ho o pomoc. Odysseus usražoval, nemá-li
spícího obra ptobodnout mečem. Kdyby však lidojeda probodl, byli by od-
souzeni k smrti. I kdyby se všichni opřeli do balvanu, jímž Polyfémos zatarasil
vchod do sluje, nebyli by i.i odvalili.

Ráno Kyktop rozžehl oheň a podojil kozy a ovce. Pak opět uchopil dva
Řeky a připravil si z nich snídani. Najedl se, odsunul balvan lehce jako křemínek,
vypustil 3 ieskyně ovce a kozy a sluj za sebou pečlivě balvanem zavíel, aby mu
nikdo z Reků neunikl.

Smutně seděli Řekové v temné sluji ozáiené jen pohasínajícím ohněm.
S úzkostí čekali na akamžik, kdy se obr vráti. Chytrý Odysseus nepřestal ani
na chvíli přemýšlet, jak by se se svými přáteli dostal na svobodu. Nápad za ná-
padem mu putoval hlavou, ale všechny zavrhoval, žádný se mu nezdál dost
bezpečný. Jak prohledával jeskyni, zda by nemohli uniknout jinudy, našel
při skalní stěně obrův kyj. Podobal se stožáru z dvacetiveslové nákladní lodi.
Při pohledu na kyj napad|a Odyssea lest. Usek| zkyje kus dřeva, piizval přáteie,
aby mu pomohli dřevo ohladit a zahrotit, a htot opálili ve žhavém uhlí.
Potom výsvětlil přátelům svůj plán. Řekové losovali 

-a vybnli losem čtyři
muže, kteří budou Odysseovi v jeho díle pomáhat. Dřevo před obrem dobře
schovali.

Navečer se Kyklop Polyfemos vrátil se stádem do jeskyné a zavalil otvor
opět balvanem. Usédl, podojil kozy a ovce, vybral z prořídlého houfce Řeků dvě
nové oběti. Naiedl se a chystal se ulehnout ke spánku. Tu k němu při_stoupil
Odysseus s korbelem plným silného kikonského vína z měchu, který Rekové
přinesli s sebou.

,,I{apij se, Kyklope," řekl Odysseus, ,,pij, snad pohár dobrého vína ob-
měkčí tvé ukrutné srdce."

Polyfemos vypúzdnil pohár naráz a víno mu zachutnalo.
,,Nalij mi ještě," vybídl Odyssea.
Odysseus mu nalil a obr si liboval:
,,Takové víno jsem ještě nepil. Bohové nemohou pít lepší. Nejsem nevděč-

ník, pověz mi své jméno, chci ti také udělat radost a podarovat tš."
Odysseus nalil obrovi potřetí a lstivě řekl:
,,Prozradím ti své jméno, ale nezapomeň na dar, který jsi mi slíbil. Jmenuji

se Nikdo, Nikdo mi říkají Lióé, má rodina i píátelé."
Obt odpověděl ztéžka, víno mu ovládlo jazyk:
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