
chránil,9e jen Odysseus s hrstkou plavců. Přeťal v poslední chvíli lano poutající
ieho 1oď ke skalisku a chvatně opustil nepřáteiskou pevninu.

S jedinou lodí se zbylými přáteli brázdil Odysseus moře a vzpomínal na
mrtvé druhy, které už nikdy nespatří. K smrti znaveni usilovným ieslováním
l r-včerPáni přestálými htůzami, vystoupiti Řekové na břeh ja[éhosi ostrova,
Padli fla, zem aleŽeli tak dva dny a dvě noci. Třetího jitra, sotva Jitřenka začala
rozČesávat zlaté ;vlasy nového dne, vzal Odysseus meč a oštěp a pustil se do
nitra ostrova. Objevil cestu a zahlédl i stužku dýmu nad korunami stromů.
\a zPáteČni cestě vběhl Odysseovi do cesty statný jelen. Odysseus ho zabíl
cštěPem avrátil se s Úlovkem k hladovým plavcům. Najedli se pečeného masa
: odpočinek a pokrm jim vrátíIy sílu. Po jídle tozdělil Odysseus Řeky na dva
=ejné oddíly. Ptvní 1"dl Odysseus, druhý vedl kormidelník Euiylochos.
Potom losovali, který 9{dit se má vydat do vnitrozemí. Los připadl na EÚrylocha
: jeho skuPinu. Ttuchlivě vykročil se svým oddílem do tesa. Řekové Áěli,r"
i:'ir-sli l'Šechno, co zaŽili u Laistrygonů i Kyklopťl, a postupovali jen zvolna
. opatrně.

Y lesním Úvalu nalezli ktásný výstavný dům. Kolem domu obcházeLí
:::,ršti r'lci a lvi, ale nesápali se na přichozí. Lísali se k plavcům, jako se lísají
::' k nau,tacejícímy s9 pánu. Z domu zaznívaI sladký ,pt". Líbezný zpivajilí
.-,:s Patřil kouzelnici Kitké, která v domě bydlila. Sama Ótevřela Ř.É.i", brán,,
*:'n]u a zvala je s Úsměvem dovnitř. Řekové neodolali a vešli. Jen kormidelník
Errvlochos neznámé žené nedůvěřoval a zůstal raději venku před domem.

Kirké zavedla lodníky_ do skvělého sálu, posadila je do potrodtnl;ch křesel
. ;lipravila jim lahodné )!d|o z medu, sýra, móuky a silného vína. Dá pokrmu
::l-ila kouzelnou šťávu. Řekové s chutl pojedli a náhle začalí měnit podob.r.
K:ze jim Porostla štětinami, hlava se proiáhla v prasečí rypák a s chrJchtánim
.t sPouŠtěli na vŠechny_čtyři. Kouzelnice je prutem vyhnala ze sáIu do pra-
s;.:ch chlívků a předhodila jim žaludy a bukviie.

Furylochos se nedočkal svých dtuhů, a pfoto se vypfavi| zpátky k lodi
" :,,dal Odysseovi zprávu o tom, co zažil a vid8l.

. .-OdPlujme, dokud ještě můžeme," radil Odysseovi Eurylochos, ,,bozi- ;ci. jaké nebezpečí tu na nás číhá."
-.NemŮŽeme odplout a opustit své přátele," řekl Odysseus. Dal si popsat

,-- jiu. ozbrojil se a vydal se hledat ztíaceié plavce.
Cestou Potkal urostlého mladíka a poznal v něm boha Herma. Hermes

s:iskl Odvsseovi przvici a oslovil ho:
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