
Na troskách lodi připlul desáté noci od ztroskotání k ostrovu Ogygii.
Na ostrově bydlila uproitřéd kvetoucích háiů ve stinné jeskyni nymfa Kalypso.
Nymfa OdysŠea přijala ve svém klenutém příbytku obrostlém révou a hostila
ho a snažila se, iby z^po^něl na okolní svět. Po sedm Let zdtžovala Kalypsó
Odyssea na ostíově a nedovolovala mu odplout.

Konečně se nad nešťastným zajatcem slitovala bohyně Athéna a Přimluvila
se za něho u vládce bohů Dia. Zeus vyslal k nymfě posla bohů Herma s Příka-
zetn, aby Odyssea propustila

OdýsseuŠ seděi iaÉo obvykle na břehu moře, díval se do dálky na neklidné
moře a plakal steskem po domově. Tu uslyšel za sebou hlas.

,,Nérada se s tebou, Odyssee, rozloučím," píomluvila Kalypsó, ,,byl bys

žil v mém zajetí navěky, mohl jsi být věčně mladý a nesmftelný. Ale Diovu
příkazu se nernohu vzpítat Postav si prám a vydej se na cesly do vlasti."

Odysseus nemohl uvěřit, že ho nymfa ptopouští. Když se z Údivu .vaPama-

toval, tadostně se chopil sekyry a začal kácet stfomy. Brzy si Postavil Prám.
Nymfa hrdinu opatřila jídlem a pitím.

Znovu vyplul Odysseus na zvlněné moře. Yál, pííztivý vítr a cesta vesele
ubíhala. Po několika dnech plavby spatřil pevninu. Ptoti jasnému nebi se

rýsovaly temné obtysy horstva zemé Fajáků. Odysseus však neměl dosáhnout
pobřeží bez pohromy. Bůh Poseidón si všiml Odysseova prámu a zlostně
iozbouřil trojzubcem moře. ZahaIíI mračny nebe i zemi i vody a poštval na
Odyssea nejhorší vichty a bouře. Bědujícího Odyssea smetla vlna do moře
a dva dny a dvě noci se potácel ve vlnách mezí životem a smítí, přidržuje se
jen trámu ze svého rozbitého vofu.

K ránu třetího dne spatřil lesnatý břeh a veliká vlna ho sama vynesla na

pevninu, jíná vlna ho však opět spláchla do moře. S posledními silami dosáhl
Bř.ho právě tam, kde ústila do moře malá iička. Na souši klesl k zemí a omdlel.
Probuáil ho teprve noční chlad, neboť v bouři přišel i o oděv. Vyhledal tedy
olivovou houšiinu, nahrnul pod větve spadané listí, ustlal si tam a dobře se

listím přikryl. Jen ulehl, usnul. Nevěděl, že spí v zemí Fajáků.
Zátímco spal, starala se o jeho návrat do vlasti bohyně Athéna. Pospíšila

do paláce krále Fajáků Alkinoa a vyhledala jeho dcetu. Krásná Nausikaa spala

naťoži, i ve spánku se podobala bohyni. Athéna se nad ní sklonila a vdechla ji
sen. Ve snu ji vybízela, aby hned ráno vyjela s vozíkem a se služkami k řece
a vyprala svá nádherná roucha.'Jitr"i 

paprsky zaplašily sen a Nausikaa vstala a šIa za otcem, aby jí dal
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