
se na kouzelnici, jako by ji chtěl probodnout. UžasIá a záěšená Kirké padla
n^ zem a objala Odysseovi kolena.

,,Běda," křičela, ,,nejsi ty Odysseus, kterého mi předpověděla věštba?

Jsi-li Odysseus, zasttč meč a buďme píátelí."
,,Přísahej," řekl Odysseus s pozvednutým mečem, ,,přísahej, že mí nebudeš

škodlt."
Kitké mu přísahala. Pak tepfve uložil meč a přijal její pohostinství. Slu-

žebné nymfy se daly do přípravy hostiny. Jedna prostírala a píehazovala na-
chové pokrývky přes křesla, druhá mísila ve stříbrném měsidle medově sladké
víno s vodou, jiná chystala Odysseovílázeň. Když se Odysseus vykoupal a oblékl
nový šat, který mu Kirké datovala, usedl s ní za stů1 pokrytý pokrmy. Nejedl
však a smutně se díval před sebe.

,,Proč odmítáš jídlo?" zeptala se ho Kirké.,,Uvykl jsi snad lepším lahůdkám,
nežti předkládám?"

,,Jak mohu jíst a tadovat se, když mí druhové strádají," odpověděl Odys-
seus. ,,Zbav je kouzla a zbavíš i mne smutku."

Kitké Odysseovu prosbu neodmítla. Vyšla na dvůr, otevřela chlívky a vy-
hnala z ních vepře. Každého z nich potřela kouzelnou šťávou a hned z nich
padaly štětiny, těla se jim napřimovala a místo vepřů stáli kolem Kirké statní
Rekové. Běželi k Odysseovi a dojatě děkovali za své zachránélí. Kirké vyzvala
Odyssea, aby přivedl i ostatní lodníky. Plavci vyvlekli koráb na souš a všichni
se sešli u Kirké. Kouz_elnice a nymfy se staraly o jejich pohodlí a mísy a měsidla
se plnily po celý rok. Cas rychle míjel při hostinách a zábavách. Po roce požádal
Odysseus Kirké, aby jel a řecké hrdiny propustila.

,,Nechci tě držet u sebe pfoti tvé vůli," řekla kouzelnice. ,,Chceš-li se však
vyhnout dlouhému bloudění na cestě domů, musíš sestoupit do podsvětí. Tam
se zeptej na věštbu stínu slepého věštce Teiresia."

Odysseus se zaímoutil nad novou nebezpečnou cestou. Kirké to zpozoto-
vala a utěšovala ho:

,,Nedělej si statosti, Odyssee, jen postav stožár a napni plachty. Vítr se
už postatá, abys tam doplul Až přepluješ oceán, spatříš nízké pobieží s hájem
vrb a štíhlých černých topolů. To je háj bohyně Persefony a vchod do podsvětí.
Sám bez průvodců odejdi na osamělé místo, vyhrabej jamku a obětuj mrtvým
černého berana a četnou ovci. Stíny zemíelých přiláká vůně obětní krve a budou
se chtít na"pít. Ty jim v tom braň mečem a nedovol, aby se příblížily, dokud se
nežeptáš Teiresia na věštbu. Věštba ti poradí, jak se nawátit domů,"
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