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se svou čeledí a pracuje jako rolník. A mně ukrátily život veliká touha po tobě
a zátmutek, že se nevracíš."

Domluvila a Odysseus se zachvél steskem. Rozpřáhl náruč, ale stín matky
se před ním tozplynul jako mlha v závanu větru. K obětní krvi přistoupil
stín krále Agamemnóna, lapil se a poznal Odyssea. S pláčem vyprávěl Odys-
seovi o tom, jak ho usmftila jeho vlastní žena Klytaiméstra,když se vrátil domů
z trojské války. Varoval Odyssea, aby si dal při návratu na lthaku požoí atajné
vystoupil na pobřeži. Možná že i o jeho život někdo ve vlasti usiluje .

Před Odysseem se objevily stíny mrtvých bojovníků od Tróje. Achilleus
poznal v Odysseovi svého statečného druha z váIky a Odysseus ho chválil
a lichotil mu, že i v podsvětí se z ,ťrchiIlea stal veliký vladař mrtvých. Achilleus
jen truchlivě odpověděl:

,,Raději bych byl na zemi oúčem a sloužil v cizíné u chudých lidí, než
abych byl v podsvětí vladařem mtvých." Yyptával se Odyssea na svého syna,
jak si počínal u Tróje, a s radostí uslyšel, že si jeho syn vedl jako hrdina.

Mlčky minul Odyssea Aiás. I mttvý ještě se hněval na Odyssea pfo spof
o Achilleova výzbtoj.

V dlouhé řadě přicházely stíny zesnulých k Odysseovým obětem. Mnohé
poznal a mnozí poznali jeho. }1,1e ze zástupů úpějících duší pojala Odyssea ta-
ková hriza, že se od nich odvtátil a rozběhl se k lodi. Veslaři se opřeli do vesel
a loď vyrazíIa z nehostinných končin smrti na daleké rozvlněné moře.

Odysser.ls věděl, že nynt musí překonat dvě nebezpečí, před nímiž ho už
vatova|a Kirké.

Nejdříve musí uniknout fiástíahám, které kladou nebohým plavcům 1í-
bezné mořské víly Sirény. Lákaji nezkušené lodníky sladkým zpěvem ke svému
ostíovu, a zamířÍ-|i koráb za jejích,hlasem, ztroskotává na ostrých útesech
uktytých pod hladinou. Sotva.byl v dohledu zrádný ostfov, zalepil Odysseus
plavcům uši voskem, aby nezaslechli sladký zpév. Sám se da1 pevně připoutat
ke stožáru. Tak uslyšel zpěv Sirén, ale píovazy mu zabránily vrhnout se do
mořeaplavatkostrovu.

Unikli Sirénám a po krátké plavbě uslyšeli hrozný rachot a štěkání. BLížfi
se dtuhému nebezpečí. To ívala v jeskyni pod obrovským úskaiím obluda
Skylla. Jejích šest psích hlav kývajicich se nad hladinou bez ustání štěkalo.
Naptoti mořské jeskyni s hrozným netvoíem trčela z moře nižší skála. Pod
ní Poseidónova dcera Chatybdis tíikrát za den pohlcovala a chrlila vodu.
Voda kolem skaliska vřela, skála zlověstně hučela a vlny byly temné hlínou
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