
zapíáhnout vozik. Do vozíku naložíIa se služkami šaty 1 "Jprl"_r]a, 
se s nimi

k }ece, jak jí přikazoval noční sen. Sama řídila vozik a služky bě.ze1}, za ním.

vypt"Íi " 
ř..É toucha, a zatímco se šaty sušily, vykoupaly _se 

a.pojedly,.|ak s.9

dala Nausikaa s dívkami do tanc e a irá|y si s míčem. Nausikaa hodila míč

děvčeti, které stálo blízko řeky, a Athéia jej iidila,tak, že padl doprostřed

proodo. Všechna děvčata vykřikla a křikem_procitl.ody::.y: ze spánku.* 
Zprrrn se pole kal, že se opět dostal dó země lupičských obrů, a|e brzy

tozrzi^! dívčí hl"ry. Ulomil si iistnatou větev, aby._zaktyl,.,,o1lahotu, L vy-

,i."pir z křoví. ;átmite ho dívky_spatřily, spustily křik horši než předtím

" 
roiprchly ,. pó celém břehu. Nebylo divu. odysseus byl pomazán blátem

" mo}rkýÁ k"Ě-, a jak svíral přeá sebou listnatou větev, podobal se víc

př:izraku' než človÉk,l z masa a 
^kostí. 

Jediná Nausikaa zistala a neP_rchala.

h,nerr" jí vlila do srdce odvahu. Odysseus se zastavil a zpovzdálrt, aby Nausiku

nezaplašil, zača| ji prosit.
iat iri bohýně nebo člověk, prosím tě, neutíkej a pomoz mi., Bouře mě

z^Á^I^ É této pevnině jako trose8níka, nikoho tu neziám a nevím ani, kde

jsem. Smilui se 
^nad. mnou a daruj mi nějaký :{ě:. a ukaž mi cestu k lidským

"příbytkům. Bohové ti odplatí a dlií ti, co si přeješ!"
Nausikaa nebojácné odpověděla: + í
,,Nezdá se, cizinče , že jŠi špatný člověk. Chci ti pomoci. Jsem dceta fajác-

kého-krále Álkinoa a ukáži ti^cestu do města. Obrátil ses na mne s Prosbou
a neodmítnu tě."

A královská dcera zavola|abázltvé služky a poručila jim, aby Odysse,ovi

přinesly šaty. Odysseus se vykoupal v řece a oUteU se. Jeho_ ochtanitelka,

|"hyrÉ Athén", mu ptopůjčiia krásný,vzhled, takže se podobal nebešťanům.

S úýasem požorovaty N""rit aa a divky změnu, ktet| se udála s Odysseem.

Daly mu jGt a ptt a ódyr..o, s chutí utišil hlad a uhasil žízeň.
'Suché práúo a šaty naložily služky do vozíku a Nausikaa vstouPila na v:ůz.

Odysseus šel z^ lroré* pěš\r s€ siužkami. Před městem řekla Nausikaa

Odysseovi:
,,Nehněvej se, cizinče, ale do města s námi nechoď. PoČkej zde.v osikovém

h^jí; vydej se do města, až tí zmízime z očí. Kdyby ně|_<d9. zFajákn viděl, že

přicházÍmáo měst" s cizincem, povídali by, že si vedu ciziho ženicha. Královský
pa!ác nalezneš snadno i sám. Výiledej v něm, mou matku a popíos ii o pomoc,

BudeJi ti přát ona, jistě se navíátíš do své vlasti."
prrivďd ktáloviké dcery zmize| za městskými htadbami. Odysseus vy-
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