
Co byly platné veslařům silné paže? Vítt byl silnějši a zahnal lodě k cizímu
břehu, k měsiu Kikonů Ismaru. Řákové vystoupili na břeh a v boji se zmocnili
města. Kořist byla bohatá. Marně Odysseus radil, aby se ihned vydali na další
cestu. Jeho druhové ho nechtěli poslechnout. Načali měchy s vínem, tozdělali
ohně a opékali maso. Zatím Kikoni přivolali z vnitta země na pomoc své
sousedy. Přišlo jich tolik, kolik je zjar* na větvích mladého listí, a za nnního
šera přepadli Řeky zmoženéjídlem a pitím. V krutém boji padlo po šesti Řecích
zkaždélodi a ostatní zachtántljen útěk. Chvatně nasedali do lodí a co nejrychleji
vynzili na moře.

Nepluli dlouho a obloha i moře ztemněly a zlábouře se s hukotem přihnala
po vlnách.Zbési|á vichřice potthala plachtoví. Řekové se opřeli do vesel a jen
s velikou námahou dorazilí k pevnině a zakotvíli. Dva dny a dvě noci se zdrželi
na pobřeží. Odpočinuli si, dali do pořádku plachty a vztyči|i stožáty. Vypluli
žnovu v naději, že se přibltži domovu, ale divoký vítr je opět zanesl knezná-
mému břehu. Vystoupili na souš, nabtali čerstvé pitné vody a Odysseus vyslal
tři plavce na výzvédy, jaci lidé tu žiji. Plavci se dlouho nevíaceli, a proto se zL
nimi vydal sám. Obával se, že se jeho druhům přihodilo něco zlého. Brzy však
poznaL, proč se nevracejí.

Pevnina, u které řecké lodě zakotvily, bylra zemí Lotofagů. Lotofagové
každého cízince vlídně přijali a nabídli mu svůj pokrm, sladký plod lotosu.
Kdo okusil tohoto skvělého jídLa, nechtěl se vfátit a do smrti si přál žttv zemi
Lotofagů. Ubozi plavci, vyslaní Odysseem, okusili plodu lotosu a bránili se
návtatu. Musili je odvést násilím a spoutané položit na dno lodě. Pouta jim
sňali teprve tehdy, když země Lotofagů zmize|az dohledu.

Za nékoltk dní klidné plavby připluly Odysseovy lodě k malému ostfovu.
Na tíavnatých stráních se proháněla stáda divokých koz a vybizela řecké plavce
k lovu. Za chvíIt sestupovali Rekové se strání s tučnými úlovky. Na pobřeží
zaplanuly ohně a vzduchem se nesla příjemná vůně pečeného masa. Večeři za-
píjeli starým vínem, ukořistěný* o Kikonů.

Odysseus zvědavě pozoroval nedaleký pruh neznámé pevniny ležici proti
ostíovu, na němž se vylodili. NevědéI, že je to zemé Kyklopů, obrů, kteří
neorají a nesejí, a přece mají všeho hojnost.

Ráno, sotva noc ustoupila před růžowými pfsty Jitřenky, zamííI Odysseus
s_ je dnou lodí k protějšímu břehu. Ostatní lodě zanechal ukiyté v dobrém přístavu.
CÍm víc se Odysseova loď blížtla k neznámé zemi, tím větší byl jeho údiv.
Ačkoliv země nebyla obdělávána, zrála na plánich nádherná útoda obilí a na
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