
Kirké vybrala ze stádačetnou ovci a černého betana, datovala je Odysseovi
a rozloučila se s ním i s plavci.

YáI pííznívý vítt a ioď letěla po vlnách jako pták. Netrvalo dlouho a_objevil

se nízký br.r, oČeánu s černými topoly a vrbami. Odysseus poslechl rady kou-
zelnice Kirké a vydal se sám na neveselý břeh, kde vyhtabal jamku.

Jakmile se pomodlil a krev obětovanýchzvííat stekla do jamky, vynořily
se z podsrrětí duše zesnulých. Mladíci i starci, ženy i děti, muži zabití ve válce,

všicĚni se sténáním vystupovali z iíše stínů a tlačťri se a tísnili kolem obětÍ.

Odysseus vytrhl meč a bránil obletujícím stínům, aby se napily krve 1ab|t{ch
zríÍat. Mezi dušemi zemíe|ých spatřil i stín své matky, která ještě žila, když
Odysseus odcházel do války. Při pohledu na ni zap|akal lítostÍ, ale ani jí ne-

dovolil svlažit rty. Konečně se přiblížil stín věštce Teiresia a vyzval Odyssea,
aby schoval meč. Věštec se napil a promluvil:

,,Téžce jsi, Odyssee, fozhflěval boha Poseidóna, že jsi oslepil jeho syna

Polyféma. Bude ti překáže t v návntu domů. Přesto se můŽete yíátit,jestliŽe bu-
dete dbát mé rady. Brzy přistanete u ostrova Thrinakie. Na svěŽÍch loukách
ostíova se popásají tučná stáda ovcí a ktav. Ta stáda patří bohu slunce Héliovi.
Nedot,íkejte se jeho zviiat. Kdybyste některé z nich zabíli, protokuji tvé lodi
a tvým druhům zkázu. Sám a na cízí lodi bys dosáhl vlasti. Ani tam tě nebude
čekat nic dobrého. Najdeš svůj palác plný zpupných ženichů, ucházejicích
se o ruku tvé ženy Penelclpy. Vrátíšli se, žtfestáš je . Pak obětuj bohu PoseiclÓno-
vi a můžeš se dožít klidného stáíi."

Odysseus poděkoval za věštbu a zepta| se Teiresia:
,,Tam vidím stín své zesnulé matky, mlčí a nedívá se na mne. Co mám

udělat, abych s ní mohl promluvit?"
Teiresias radil:
,,Komu dovolíš přiblížit se žde k té krvi, bude s tebou rozmlouvat a povi

ti pravdu." Pak se obtátii a zvolna ktáčel zpátky do říše stínů.
Odysseus dovolil matce, aby se napila, matka poznala syna a promluvila:
,,Jak jsi sem přišel, dítě moje? Ještě bioudíš světem od pádu Tróje? Ještě

ses nevrátil na lthaku k manželce a synovi?"
Odysseus pověděl matce o svém smutném osudu a zeptal se jÍ, co se děje

doma. Matka řekla:
,,Tvá věrná manželka Penelopa tě stále očekává a pláče pro tebe. Syn

Telemachos užívá klidně otcovských statků. Tvůj staíý otec touŽi, aby tě
spatřil ještě živého. Odešel na venkov a odmítá chodit do města. Zije na venku
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