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УЈУТРО НАУСИКАЈА ДОБИВА ОД ОЦА КОЛА И МАЗГЕ, НАТОВАРИ 
РУБЉЕ У КОЛА И ОДЛАЗИ С ДВОРКИЊАМА НА ПЕРИЛА (48 –84) 

 
 
Брзо дохита Зора лепòтрона, она ода сна 
пробуди Наусикају лепòруху; мома се одмах 
зачуди сну и родитељима похита у дом, 
сан да саопшти оцу и мајци; унутра их заста, 
с дворкињама својим крај огњишта сеђаше мати 
предући порфирне конце, а оца на вратима сретне; 
он је тада иш’о у веће мед кнежеве славне, 
куд су на састанак њега Феачани поносни звали.  
 
Наусикаја стане уз милога оца и рекне: 
„Не би л’ ми, драги бабо, наредио спремање кола, 
високих, јаке што точкове имају, да ја у реку 
пођем скупоцено рухо да перем, прљаво веће? 
Та и теби је слава да опрану одећу имаш 
онда када у већу с првацима заједно седиш; 
пет још милих синова у дворима својим имадеш, 
два се оженила већ, а тројица живе к’о момци: 
они свагда ти хоће у опрану чисту оделу 
дивно да заводе коло, а ја се старам за све то.“ 
Тако рече, јер беше је стид да удају цветну 
милом спомиње оцу, а све он схвати и рече: 
„Не ускраћујем, ћерко, ни мазге ни друго ишта. 
иди, а слуге ћe теби припремити висока кола 
с јаким точковима и с пространом кошаром озго.“ 
Рече и слугама викне, а оне се покоре одмах. 
Оне припремаху кола и лепе точкове споља, 
пред кола мазге приведу, у јарам их упрегну потом, 
девојка из собе затим изнèсê блиставо рухо, 
па га натовари сама у лепо грађена кола, 
мати меташе јела у ковчег, у обиљу свега, 
спреми свакòврсних јела и смòкôва, налије јоште 
вина у мешину козју. Тад мома се на кола попне;  
мати јој житкога уља у златној уљаници даде, 
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да се по купању намаже њим и дворкиње с њоме, 
Канџију девојка узме и блиставе ухвати узде, 
ошине мазге да трче, и оне уз топот отрче. 
Једнако трчаху пруго и вожаху и њу и рухо; 
али не беше сама, и дворкиње иђаху крај ње. 
 

3. 
КАД СВРШЕ ПОСАО, ДЕВОЈКЕ СТАНУ СЕ ЛОПТАТИ 

И CBOJOМ ИГРОМ ПРОБУДЕ ОДИСЕЈА 
(85–26) 

 
Кад већ стигоше оне до оне до прелепе реке, 
гдено им перила стална бејаху, кроз која је вода 
бистра и обилна  текла и прљавост чистила сваку, 
код тијех вода оне испрегоше из кола мазге. 
Ту их погнаше нека на жалу вировите реке 
пасу медену траву, ма из кола рукама оне 
хаљине све изнесу и до црне воде донесу, 
па их у такмењу хитро у јамама газити стану. 
А кад рухо исперу и свакоје очисте мрље, 
онда у реду га простру крај морске обале онде, 
где је највише вода камичке сплакивала брегу. 
Тад се окупају саме и блиставим натару уљем, 
затим ужинат’ стану на зеленој обали реке, 
чекаху док им рухо не осуши зрацима сунце. 
А кал се Наусикаја и дворкиње насите јела, 
скину повезаче с главе и онда се лоптати узму. 
Наусикаја њима белорука певати почне. 
Као Артемида кад се стрељачица низ гору спушта. 
ил’ низ дугачки Тајгет, ил’ низ гору ону Еримант, 
па се радује лову на вепре и кошуте брзе. 
заједно с њоме и пољске веселе се нимфе, све ћерке 
егидоноше Дива, а Лети се радује срце, 
како Артемида све их надвисује челом и главом, 
она се познаје лако, а убаве све су и друге, 
тако је пратиље своје надвисила дивотна дева. 
А кад је дошао час, и хтела се враћати кући, 
мазге да запрегне опет и опрано рухо да сложи, 
светлòока богиња тада Атена дови се другом; 
да се Одисеј прене и мому леполику види, 
па да му она покаже пут до феачких људи; 
лопту краљева ћерка за једном дворкињом баци; 
ову промаши лопта, а у вир дубоки падне; 
гласно девојке крикну, и дивни се прене Одисеј, 
седне и стане размишљат’ у души и у срцу своме. 
„Авај мени, куда, у чију ли земљу ја доспех! 
Јесу ли насилни људи и дивљи, без икакве правде, 
или воле ли госте и бозима одају л’ пошту? 
На ухо удари глас ми, к’о цика девичка да је, 
као нимфа глас, што по стрмим врхунцима гopa 
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и код речнијех врела и поља пребивају травних? 
Или сам можда близу код бића са људскијем гласом? 
Него да испитам сам и очима својим да видим.“ 
 

4. 
ОДИСЕЈ МОЛИ НАУСИКАЈУ ДА МУ СЕ СМИЛУЈЕ. 

ОНА ТО И ЧИНИ, ДАЈУЋИ МУ РУХА И ХРАНЕ 
(127–250) 

 
 
Рече дивни Одисеј и ону остави честу, 
грану песницом јаком из густога откине џбуња, 
грану лиснату, њоме да мушку покрије снагу. 
Пође к’о планински лав у своју што узда се јакост, 
напада идућ’ по киши и ветру, а очи му горе, 
па наваљује онда на говеда или на овце 
или на јелене горске, а гони га утроба празна 
и у затворен дом да крене да нападне стадо: 
тако Одисеј шћаше у буљук лепокосих мома 
заћи, ако је и би наг, ал’ нужда га гнаше. 
Нагрђен сољу и муљем страховит се појави њима, 
па се тамо и амо по високом жалу разбеже. 
Само Алкиноју ћерка још оста, јер јој Атена 
храброст у срце ули и страх из колена узме. 
Она пред њега стане. Одисеј промисли на то 
би ли леполикој моми обујмио колена с молбом, 
ил’ би је, стојећ далèко, салетео љубазним речма, 
да му покаже град и хаљину подари какву. 
Њему се ово, док је промишљ’о, учини боље, 
да јој, подаље стојећ’, проговори љубазним речма, 
да се не наљути на њ што колена дотиче њена. 
Одмах јој љубазне речи и лукаве прозбори ове: 
„Грлим ти, колена, госпо, ил’ богиња била ил’ жена. 
Ако си богиња која што живи у широком небу, 
великој Дивовој ћерци Артемиди сматрам те сличном 
и по образу твом и висини, а и по стасу. 
Ако л’ си која од смртних од жена што живе на земљи, 
трипут ти блажени били и отац и госпођа мајка, 
трипут ти блажена браћа, јер свима непрестано њима 
радошћу срце веома трепери због твоје лепоте, 
девојку такву кад виде где у коло хитро корача. 
Најблаженији опет од свију освануће онај 
који те обдари много и дворима својим поведе. 
Јер још не видех никад ни мушко ни икоје женско 
које би блистало тако, – и чудим се теби и дивим! 
Крај Аполóнова видех олтара кад бејах на Делу 
младицу палме штоно к’о и ти израсте витко, 
јер сам и онамо иш’о, а силан ме пратио народ; 
љуте невоље мене па томе чекаху путу. 
Баш се тако и онда задивих кад угледах палму 
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дуго се дивих, јер такво из земље се не диже стабло; 
тако се, жено, чудим и дивим теби, а страх ме 
колена твоја да дирнем, а тешка жалост ме мучи; 
после двадесет дана изиђох из мора јуче: 
дотад непрестано вали и брзи ме ношаху ветри 
од Огигије земље, сад овамо баци ме демон, 
да се намучим и ту, јер не мислим да ће ми муке 
престати, него ми много наменише богови јоште! 
Него се сажали, госпо, јер после невоља многих 
првој долазим теби, јер никога не знам од људи 
других, у овом граду што живе и у пољу овом. 
Град ми покажи и траље подари да се обучем 
или у што си рухо завијала долазећ’ амо. 
Теби богови дали, колико у срцу жудиш, 
мужа и кућу и вама подарили срдачну слогу, 
јер ти заиста ничег ни бољег ни лепшега нема 
него ли када муж и жена у мислима сложни 
у кући живе и тим ражалошћују душмане своје, 
а радост доносе добрим; а највише дознају сами!“ – 
Њему Наусикаја белорука прозбори ово: 
„Странче, мени се ти не чиниш ни опак ни лудак, – 
а сам Олимпљанин Див раздељује људима срећу, 
добрим и злочестим, свакоме, како њему се свиди; 
и теби дао је твоје, и ти то треба да трпиш. 
А сад, кад у наш си град и у нашу доспео земљу, 
неће рухо теби недостат’ ни ишта што треба 
дати богòраднику кад тешка бије га беда. 
Град ћу ти радо показат’ и рећи ти народа име: 
овде Феàчани живе у овоме граду и земљи, 
а ја сама ја сам јунаку Алкиноју ћерка, 
феачка сила и снага у његовим рукама леже.“ 
Тако рече и викне лепокосе дворкиње своје: 
„Стојте, дворкиње! Куд од јунака бежите овог? 
Ваљда нећете рећи да душманин дође нам неки? 
Таква човека жива нит има нити ће бити 
који би дошао амо у области феачког рода 
носећи силу и смрт, јер врло смо бозима драги. 
Од свих људи далеко, у веòма хучноме мору, 
живимо на крај света, и нико се не меша с нама, 
него је ово један потукач што долази амо, 
па га примити треба, јер просјаци сви су од Дива 
и сви странци, а поклон, и кад је мàлешан, драг је. 
Heгo, дворкиње, странца  послужите јелом  и  пићем, 
умијте њега у реци, где заклон има од ветра.“ 
Рече, а оне стану, и једна другу позове, 
затим у заклон од ветра Одисеја оне поведу, 
како им рече ћерка Алкиноја, краља јунака, 
Кошуљу и огртач донесу му нек се обуче, 
затим уља му житког у златној уљаници даду, 
па га позову нек се у валима реке опере.  
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Тада дворкињама Одисеј  проговори дивни: 
„Мало пођите натраг, ви моме, да могу с рамена 
морски опрати муљ и кожу памазат’ уљем: 
јер већ одавно није на кожи ми помасти било. 
Пред вама не бих се прао, јер стидим се наг се појавит’, 
када сам међу такве лепокосе доспео моме.“ 
Рече, а оне оду да Наусикаји то рекну. 
Тада у реци са сèбе Одисеј дивни сапèре 
муљ, што му леђа покри и нà плећи широке леже; 
отаре пену са главе, остатак трепетљивог мора. 
Кад се окупа сасвим и уљем натаре сјајним, 
потом огрне рухо што девојка даде му цветна. 
Тада гa Дивова ћерка Атена учини већим, 
пунији даде му стас, а с главе спусти му косу 
густу, што цвету перуници подобна беше. 
Као кујунџија вешт кад златном облива сребро, 
кога научи Хефест и Палада с њиме Атена 
свакојаке вештине, те љупка израђује дела, 
тако Атена милином Одисеја обли по глави 
и по плећима; а он далеко на игалу седне 
сјајућ’ лепотом и миљем, и мома мотраше њега. 
Тада   дворкињама   лепокосим   прозбори   она: 
„Чујте ме, дворкиње моје белоруке, нешто да кажем! 
Није прекò воље свију станара олимпског виса 
човек наиш’о тaj у боголики феачки народ; 
пређе мени се он причињао управо ружан, 
а сад на богове личи, владаре широког неба. 
Еј да мени се такав назове и буде ми војно 
и да борави овде и овде да остати жели! 
Heгo, дворкиње, странца послужите јелом и пићем!“ 
Рече, а моме је чују и одмах се покоре њојзи. 
 
Пред Одисеја брзо донесу јела и пића. 
Тада многòтрпник дивни Одисеј стане да пије 
жељно и једе, јер је већ давно без икакве хране. 
 

5. 
НАУСИКАЈА СЕ СПРЕМА ЗА ПОВРАТАК И САВЕТУЈЕ ОДИСЕЈА 

KAKO ЋЕ УЋИ У ГРАД (251–315) 
 
Тада се Наусикаја белорука довије овом: 
рухо све сложи и затим у лепа метне га кола. 
Мазге упрегнув што јака имаду копита у кола седне, 
подстицат’ стане јунака, беседу почне и рече: 
„Устани, странче, сада и у град хајдемо да тебе 
у двор паметног оца доведем, у њему ћеш, кажем, 
познат’ властелу која од свих су Феачана прва! 
Него овако уради, а мислим да ниси без ума: 
докле будемо ишли кроз поља и усеве људске, 
дотле се дворкињама  придружи  мојим  и  прати 
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мазге и кола моја, а ја ћу вас водити путем. 
А кад уђемо у град и високе видиш му куле, 
с обе му стране је лука, сва лепа и приступ је узак, 
бродови леже по путу на обадва узвити краја, 
свако има ти место где број му може да лежи. 
Онде је зборно место и лепи храм Посидонов, 
ту се камења много довукло и у земљу збило; 
на том се месту справе израђују лађама црним: 
једра и ужад, а уз тo и ревносно глачају весла, 
јер Феачани за лук и тулац не хају ништа, 
за једнакостране лађе, за катарке маре и весла, 
дичећ’ се лађама својим по сињој пучини броде. 
Клоним се погрдних речи да не би ме когод озáди 
облагивó, јер сви су веòма обесни овде, 
те би лошији неко овако мог’о да каже: 
„Ко је тај отмени странац што ћерку Алкиноја прати? 
Где ли је сусрела њега? Зацело ће зà њега поћи. 
Или је из лађе неког довèла од далеких људи 
штоно залутају амо, та нико не пребива близу; 
или много жуђени бог на молитву њену 
сиђе најзад с небеса и код ње пребиваће свагда. 
 
Боље је што је сама запутила и мужа нашла, 
али неког са стране, јер овде у феачком роду 
презире она Феаке, где многа властела је пpoce.“ 
Тако ће људи говорит’, и за ме би била срамота. 
и ја бих узела за зло да друга поступи тако 
која противно оцу и драгој противно мајци 
залази међу момке пре јавне удаје своје. 
Брзо послушај мене, о странче, да што брже од оца 
о мојега добијеш пратњу и својем се дому да вратиш. 
Близу пута ћеш наћи Атенин светли топòлик 
гдено избија извор, а около стере се поље; 
ту је мojeгa оца имање и башта у цвећу 
од града тако далеко да онамо можеш довикнут! 
Онде стани и седи и почекај тренут док и ми 
у град стигнемо све и очеву стигнемо двору. 
А кад закључио будеш до двора да смо већ стигле, 
онда окрени у феачки град и запитај онде 
где су двори јунака Алкиноја, мојега оца. 
Лако је познати њих, и лудо би дете их нашло. 
Нису двори других Феàчана грађени тако 
ко што су грађени двори Алкиноја, славнога краља. 
А кад у двориште уђеш и у кући нашој се нађеш, 
брзо кроз дворницу прођи док мајци не дођеш мојој; 
ту ће седети она крај огњишта уз ватру сјајну 
предући порфирне конце, – дивота је само их видет’, 
на стуб наслонив се, а озад иза ње момкиње седе. 
Онде до матере стоји и престо мојега оца. 
Он ми се вином крепи на њему ко бесмртник неки. 
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Крај њега прођи, а мојој оберучке мајци обујми 
колена, да што прê свом повратку угледаш данак 
радостан сав, иàко твоји живе далеко. 
Добру намеру она у души покаже л’ за те, 
надај се да ћеш оне што волиш видет и у дом 
лепо грађен се вратит’ и у земљу својих отаца!“ 
 
 

6. 
НАУСИКАЈА СЕ ВРАЋА КУЋИ. ОДИСЕЈ ПО ЊЕНУ САВЕТУ OCTAHE У 

ГАЈУ И МОЛИ СЕ АТЕНИ (316–331) 
 
Наусикаја то рече и сјајним ошине бичем 
мазге, и оне брзо од оне одјурише реке. 
Оне су трчале часом, а часом кораком ишле: 
Наусикаја добро кочијаше да би Одисеј 
стизао пешке са дружбом, – и трезвено махаше бичем, 
Сунце се смири, а они до славног и светога луга 
Паладина дођу, где дивни седне Одисеј. 
Одмах се помоли ћерци Крониона силног овако: 
„Чуј ме, недобитна ћерци егидòноше Дива, 
сада ме, богињо, чуј, кад пређе ме услишит’ не хте, 
кад ме је гонио и разбијó земљòтресац славни, 
дај да самилост стекнем у феачком роду и љубав.“ 
Тако се молио јунак, Атена га Палада чује, 
али не изиђе преда њ, јер страх је беше од стрица 
о који се на богу сличног Одисеја љутио љуто 
док се вратио није у земљу својих отаца. 
 
 

[...] 
 

ОСМО ПЕВАЊЕ 
ОДИСЕЈ МЕЂУ ФЕАЧАНИМА 

[...] 
 
 

9. 
ДРУГО ВЕЧЕ У АЛКИНОЈЕВИМ ДВОРИМА 

СКУПЉЕНИ ПОКЛОНИ МЕЋУ СЕ У КОВЧЕГ 
ПОСЛЕ КУПАЊА ОДИСЕЈ СЕ ОПРАШТА СА НАУСИКАЈОМ 

И ВРАЋА СЕ У ДВОРНИЦУ 
(417–468) 

 
[...] 

Пошто гa слушкиње веће оперу и натару уљем, 
те га одену лепим хитоном и огрну плаштем, 
остави воду и оде међ људе што пијаху вино. 
Наусикаја пак тада у својој божанској лепоти 
поред довратка стаде у дворници грађеној чврсто, 
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с дивљењем гледаше она Одисеја очима својим, 
гласом се обрати њему и крилате изусти речи: 
„Радуј се, госте, и кући кад стигнеш, сети се мене, 
јер за спасење првој ти треба да захвалиш мени!“ 
Одговарајућ’  њојзи  Одисеј  довитљиви   рече: 
„Наусикаја, о ћерко Алкиноја храброг јунака, 
Херин громовни муж нек Диве ми удели тако 
кући ла стигнем и једном да угледам повратка данак, 
тад ћy тебе и онде к’о богињу славити какву 
свагда, свакога дана, јер ти ме, девојко, спасе!“ 
 
 
 

10. 
ПЕВАЧ ДЕМОДОК И ЊЕГОВА ПЕСМА О ПРОПАСТИ TРOЈЕ (469–520) 

 
Рече и седне до краља Алкиноја онде на столац. 
Они већ дељаху месо и рујно мешаху вино. 
Гласник дође међу њих и милог доведе певача, 
којега цењаше народ, Демодока; седне гa онде 
баш у средини гости а о стуб га наслони висок. 
Потом гласнику ово Одисеј довитљиви каза 
одрезав комад са хрпта – а још му остане већи – 
комад белозубог вепра у бујној омотан масти: 
„Гласниче, ово месо Демòдоку дај да гa једе; 
желим и ја њему да угодим, мада сам бедник. 
Јер у људскоме роду што год гa на земљи имаде 
свугде се цене и часте певачи, јер Муза их учи 
певати песме, а племе певача омиле њојзи.“ 
Тако рече, а гласник однесе Демодоку месо, 
јуначком даде певачу; он прими гa радосна срца. 
Тако рукама они за готова јела се маше. 
А кад жудњу за пићем и јелом подмире всће, 
онда Демòдоку Одисеј довитљиви прозбори ово: 
„Тебе, Демодоче, од свију од људи највише славим 
Ил’ те је Муза певат’ научила. Дивова ћерка, 
или Аполон, јер лепо судбину ахејску певаш, 
шта су створили и шта претрпели мука Ахејци, 
к’о да си гледао сам ил’ чуо òд неког другог. 
Него продужи песму о грађењу дрвеног коња, 
што га је био уз помоћ Атене начинио Епеј, 
па га у тврђу божански Одисеј лукаво смести 
пошто га напуни силним јунаком што уништи Илиј.  
Ако ме, певачу, о том обавестиш певањем лепим, 
онда ћy свима на свету казивати људима да те 
неки  милостив бог  божански  обдари  песмом“ 
Рече, и запева песму Демодок задахнут богом. 
Оданде започне како у покрите лађе Аргејци 
уђоше једни и отпловише бацавши огањ 
на чадоре, и како на зборишту тројанском други 
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око Одисеја славног у коњу сеђаху веће, 
јер су сами Тројанци одвукли коња у тврђу. 
Тако стајаше коњ, и седећи около њега 
нејасно збораху много, а трострук беше им предлог:  
или да направу шупљу расеку немилом међу, 
ил’ да га потегну на врх и стровале низ врлêт стрму,  
или га бозима пусте к’о велики откупни украс. 
Овај се последњи предлог хоћаше и да се збуде, 
јер им суђено беше да изгину, када се нађе 
дрвени коњ у граду, а у њему први јунаци 
аргејски сви Тројанцима носећ’ погибао и смрт. 
Певаше како су град разорили ахејски синци 
изливши се из коња, напустивши заседу шупљу.  
Певаше како је високи град разбијао свуда  
овај ил’ онај, а како Одисеј иђáше к’о Ареј 
Дејфоба двору с Менèлајем, с богу сличним јунаком. 
У најљућу је борбу навалио онде, ал’ ипак 
однесе победу и ту уз помоћ храбре Атене. 
 

11. 
ОДИСЕЈ СЕ РАСПЛАЧЕ, ЈЕР ЈЕ ДЕМОДОК У ПЕСМИ СПОМИЊАО И 
ЊЕГА; ТАД ГА АЛКИНОЈ ПИТА KO ЈЕ И ЗАШТО ПЛАЧE (521–586) 

 
 
To је певао певач божански, ал’ се Одисеј  
сав рacтап’o од суза, и оне му квашаху лице. 
Као кад заплаче жена и милога загрли мужа 
што је пред завичајем и целом погин’о војском, 
од града свога и деце одбијао немиле дане; 
пошто га угледа она где издише, још се бацака, 
гласно лелече и пада на њега, а њу озади 
душмани копљима бију по леђима и по рамен’ма 
и у ропство је воде, да подноси муку и беду, 
њена вене лепота од невоље тешке и јада: 
тако је тужно Одисеј низ образе ронио сузе. 
Тада од гости нико не примети сузе да рони, 
само Алкиној опази то и виде где плаче, 
јер је до њега седео и тешке му уздахе чуо. 
Одмах Феачанима веслòрадим прозбори ово: 
„Чујте ме сада ви, старешине феачке мудре, 
нека устави веће Демодок формингу звонку, 
јер он оним што пева у песми не угађа свима. 
Откад једемо овде и запева певач божански, 
отада гост нам још од горког не престаде плача: 
жалост је велика негде освојила његово срце! 
Него нек певач заћути, и сви се радујмо сада, 
гост и домаћи с њиме, јер тако много је лепше! 
У част угледног странца приредисмо забаву ову, 
опрему спремисмо њему од милости, спремисмо даре 
Мио је човеку гост и богòрадник к’о што је и брат 
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свакоме, који и мало расуђује разумом својим. 
Стога немој ми, странче, обазриво мислит’ и крити 
што ћy те питати сада, а боље је искрено рећи. 
Кажи ми име којим и отац те зваше и мати 
и други штоно живе у граду и около града. 
Нигде никога нема на свету без имена каква, 
ни првака ни рђе, чим на свет дође, но сваком 
родитељи надену име када га роде. 
Кажи ми сада земљу и народ и своју домају, 
онамо да те могу одвести паметне лађе. 
Јер у Феачана нема крмара никаквих за пут, 
нити има кормана што Друге их имају лађе; 
саме по себи знају шта људи мисле и желе; 
знају градове све и плодна познају поља 
људска и дубине морске веома преваљују брзо 
завијене маглом и мраком; нису у страху 
никад да ће штету претрпет ил’ пропасти да ће. 
 
Некада чуо сам и сам споменуо кад ми је отац 
Науситој да се Посидон расрдио на нас, 
јер ми сваког без озледе у завичај испратит’ знамо. 
Једном он рече да he разломити феачку лађу 
грађену добро кал се из опреме враћала буде 
по мору сињем, а на град навалиће велику гору. 
Тако збораше старац; извршио бог то ил’ тако 
остало како јесте, у души како му годи! 
Него ми сада кажи и све ми по истини реци: 
куда си лут’о по свету, у какве си крајеве дош’о, 
какве си видео људе и места гдено се добро 
пребива, где су тешки и дивљи, људи без правде, 
где ли су странцима склони и где ли се богова боје. 
Реци зашто ли плачеш те из дна се груди жалостиш 
слушајућ’  суђење  Троје  и  аргејског,  данајског  рода! 
А то учинише бози, испредоше они и пропаст 
људима, да то живи и даље у потоњој песми. 
Да ли ти погибе когод од својте пред плијским зидом 
племенит, зет или таст, а ови у целој су својти 
после сродника крвних  и  племена најдражи сваком: 
ил’ и племенит друг што срцем ти бејаше веран, 
јер се дешава: није ни од брата нимало онај 
слабији штоно је друг, а обдарен разумном душом?“ 
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ДЕВЕТО ПЕВАЊЕ 
 

ПРИЧАЊА КОД АЛКИНОЈА. 
ПРИПОВЕСТ О КИКЛОПУ 

 
 

1. 
ОДИСЕЈ ПОЧИЊК ПРИЧАТИ O СВОЈИМ ЛУТАЊИМА. 

НАЈПРЕ ОТКРИВА СВОЈЕ ИМЕ И СВОЈ ЗАВИЧАЈ 
 
(I –38) 
 
Одговарајућ’ њему Одисеј довитљиви рече: 
„Моћни Алкиноју краљу, најславнији од свих владара, 
нема ничега лепшег но таква слушат’ певача 
какав је овај што гласом на бесмртне богове личи. 
Кажем да ничега нема пријатнијег него је ово 
кад се у народу свако весели и када у дому 
гостију има, те седе по реду и слушају песму, 
од певача, а софра пред гостима свега је пуна, 
хлеба и меса, а уз то и вино винолија граби 
из крчага и носи и гостима у купе лије; 
то ми се чини у души од свега најлепше да је! 
Тебе је нагнало срце за лутања моја да питаш, 
за јаде моје и муке, још више да уздишем тужан. 
Шта бих ти сада прво, а последње шта бих казив’о 
кад су ме у јаде многе увалили небески бози! 
Најпре ћу рећи вам име да и ви гa знадете сами, 
а ја да одсада вама, уклонив се пропасти дану, 
главни пријатељ будем,  иако живим далеко. 
Ја сам Одисеј, Лаертов син, што свима сам људма 
по свом лукавству познат, а слава ми до неба стиже. 
С Итаке сунчане ја сам, на острву томе се диже 
брдо шумовито Нерит, а види се већ из даљине; 
острва леже многа око ње, сва су наблизу: 
Ту је Сама, Дулихиј и јоште шумовити Закинт. 
Итака сама је ниска и најдаље у мору лежи 
на запâд, остала острва истоку леже и сунцу; 
кршна је она, додуше, ал’ колевка храбрих момака: 
ништа ја слађе не могу од своје видети земље! 
Мене држа код себе Калипса, нимфа божанска,  
у спиљи пространој жудећ’ да млад јој постанем војно. 
Тако ме исто Кирка у дворима држала својим 
лукава Еејка жудећ’ да њеним постанем војном. 
Али срца мог не могоше никад окренут’. 
Ничега слађега нема од своје домаће груде, 
од свога оца и мајке, ма колико био ко богат, 
али у страној земљи далеко од мајке и оца! 
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Него да причам ти сад о јадовитом повратку својем 
што ми га намени Диве кад кретах кући од Троје. 
 
 
 
 
 
 

2. 
НА ПОВРАТКУ ИЗ ТРОЈЕ ОДИСЕЈ СЕ НАЈПРЕ НАМЕРИ НА КИКОНЦЕ, 
ГРАД ИМ РАЗОРИ, АЛИ ГА ОНИ ОДАГНАЈУ С ЊЕГОВОМ ДРУЖБОМ 

(39–66) 
 
Ветар, од Троје ме носећ’, Киконцима дотера мене, 
 граду Измару. Њега разорих, а људе погубих. 
Жене и големо благо из града понесемо и све 
међу се поделимо, да једнако добије сваки. 
Потом дружини кажем да отуда брзо нам треба 
бежати, али ме они лудаци не хтеше слушат’. 
Много су попили вина, оваца заклали много 
мору на брегу и jош виторогих говеда спорих. 
Одбегли тада Киконци Киконце у помоћ зовну 
штоно им суседи беху, ал’ бројнији од њих и јачи, 
живљаху они на суву, а знаху се борити с кола, 
 али и пешке. где је већ коме потреба била. 
Стигло их ујутро рано колико лишћа и цвећа 
има у пролетње доба; тад зао нас удес од Дива 
жалосне стиже. те многе претрпесмо муке и јаде. 
Они код лађа брзих започну борбу, и међу 
окована копља од једних су летела другим. 
Док је још трајала зора и свети свитао данак. 
дотле им одолевасмо, иако их бејаше више. 
А кад се нагнуло сунце, те волове треба испрећи, 
тада јачи Киконци Ахејце нагнају у бег. 
Шест ми с назувком лепим другара из сваке лађе 
изгибе, а ми други измакосмо смрти и судби. 
Отуд отпловисмо даље, и радо смо смрти измàкли, 
али жалосни бесмо што милу изгубисмо дружбу. 
Нису нам кренуле лађе на оба свинуте краја 
пре но зовнусмо трипут другаре јадне што беху 
пали н пољу кад их Киконци побише онде. 
 

3. 
БУРА КОД МАЛИЈЕ ОДБАЦИ ОДИСЕЈА 

НА ЈУГ У ЗЕМЉУ ЛОТОФАГА 
(67–104) 

 
Лађама Бореју посла небеса облачитељ Диве 
и с њим страховиту буру, те заједно море и земљу 
покрије облацима; а с неба спусти се и ноћ. 
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Бродови стрмоглàвце полете, а снага вихора јаког 
сломи њихова једра на  три, на четир комада. 
А ми спустимо једра у страху од пропасти брзе. 
и према обали потом што брже станемо веслат’. 
До две ноћи и дана два проведосмо онде 
велики јад нам и умор непрестано изједали душу. 
Ал’ кад  трећега дана лепокоса осване Зора, 
јарболе подигнувши и бела раширивши једра 
седнемо тада, а лађе нам гоњаше крмар и ветар. 
И тад бих доспео срећно у драгу своју домају, 
него ме потисне талас, кад Малију хтедох обићи 
и још струја и Бореј, занесу ме мимо Китеру. 
Отуд ме девет дана развлачили погубни ветри 
по мору рибном, и десети дан ја стигох до земље 
Лотофáга, људи што цвеће им служи за храну. 
Ту смо ступили на тле и питке узели воде, 
потом ручати стану другари код брзих лађа. 
Кад већ подмирисмо жудњу за јелом и пићем, онда 
пошаљем неке другаре да оду испитати земљу 
какви су људи онде што једу хлебац земаљски 
(друга два изаберем, а трећега додам као гласника). 
Кренуше и  међу људе лотòфашке зађосмо одмах. 
 
Дружини нашој зла Лотофáзи не створише ништа, 
него им даду, шта више, да њина лотоса једу. 
Који пак окуси слатког и меденог лотоса од њих, 
не хтеде више ни да се јави ни да се врати, 
него хтедоше остат’ у друштву лотòфашком онде 
берући лотос и забòравив повратак дому. 
Али их плачевне ја одвукох у лађе силом, 
па их у пространим лађама све под клупе повезах. 
Потом драгу своју позовем осталу дружбу 
нек се пожуре и нека у бродове улазе брзе 
да због лотоса не би заборав’ли повратак дому. 
Они у бродове сиђу и одмах мед клинове седну, 
седећ’ по реду веслима пљускаху пучину пусту. 
 

4. 
ЧЕТИРИ ДАНА У КИКЛОПСКОЈ ЗЕМЉИ 

а) Лов и гозба на Козјем острву 
(105–169) 

 
Отуд одједрисмо даље, ал’ у срцу бејасмо тужни, 
потом стигнемо земљи безаконих, обести пуних 
Киклопа, штоно надом у бесмртне богове живе, 
стога не ору њива и рукама не саде ништа, 
него без сејања све и без орања израста њима, 
пшеница, јечам и лоза, на којој гроздови крупни 
расту и зру, а Дивов их дажд благодатни храни. 
У њих ни скупштина нема ни већа ии закона каквих, 
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него пребивају сви  на врхунцима високих гора, 
сваки у пространој живи у спиљи, те како гa воља 
управља женом и децом, за Киклопе не хаје друге. 
Даље од луке равно, шумовито острво има, 
киклопској земљи није ни близу, а ни далеко; 
на том се острву дивље неизбројне находе козе, 
којима корачање људско не задаје  никада страха, 
òнамо никада ловци не залазе који се муче 
онде по шуми те се по горским врхунцима веру. 
Онде нико стоке не пасе нит негује земљу, 
ту се не сеје никад и не оре; насеља људског 
на том острву нема, тек храни векетаве козе. 
Никаквих   Киклопи   руменòгрудих   немају  лађа, 
а ни дрвòдеља да им весловите истешу лађе, 
које би све свршавати могле, у градове људске 
које би пловити могле, као што други морнари 
долазе људи пловећ’ по пучини људима другим: 
из тог би острва могле дрводеље направит’ башту! 
Јер је земљиште плодно, и све би никло у време; 
ливаде простиру ту се уз обале сињега мора, 
влажне и меке, а узто и лоза би рађала сјајно, 
ту је ораница равна, и свагда ниски би усев 
у прави доспео час, јер земља је масна веòма. 
Лука је безбедна онде, јер никада не треба ужа, 
нити спуштати сидро ни за брег везати коноп; 
онде пристане бродар и причека, докле га срце 
даље не нагна да плови и повољни ветрови духну. 
Луци на врху онде испòд спиље избија извор 
хладне бистрице воде у сенци топола високих. 
Амо доједрисмо, а неки бог нам бејаше вођа 
кроз тамнину ноћну, а ништа видели нисмо: 
дебела тама лађе покриваше, месец на небу 
није никако сјао, јер облаци завише њега. 
Острва није нико приметио очима својим, 
нит ми видесмо вале где жалу се ваљају дуги 
пре него пристасмо онде с весловитим лађама нашим. 
А кад смо пристали срећно, сва једра спустимо бела, 
те изиђосмо сами где вали о брегове бију; 
ту смо задремали мало и чекали Зору божанску. 
А кад ујутро рано ружопрста осване Зора, 
станемо онда тумарати и чудит’ се острву томе. 
Тада нам нимфе, све ћерке егидоноше Дива, 
горских догнају коза, да моја се почасти дружба. 
Свијене лукове брзо и још дугòцева копља 
узмемо из лађа својих и у три поделив се реда 
пођосмо у лов, и бог нам у обиљу дивљачи даде. 
Дванест ме пратило лађа, и свака је добила од њих 
по девет коза од лова, а себи десет изабрах. 
Ту смо целога дана до смираја самог сунчаног 
седели слатким се вином и обилним частећи месом, 
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јер још из лађа није понестало рујнога вина, 
беше га доста, јер гa у двоушне много крчаге 
налисмо   када   свето   освојисмо   киконско   место. 
Гледасмо Киклопа домају изблиза, пењање дима 
видесмо, чусмо њихов глас и гласове стадá. 
 
Кад се већ смири сунце и на земљу спусти се тама, 
онда заспимо онде где вали о брегове бију. 
 
б) С дванаест другова пође Одисеј разгледати земљу. 
Лутајући по острву дођу спиљи Киклопа Полифема и уђу у њу. 
Кад се овај врати с паше, затвори се с њима и поједе двојицу 
(170–306) 
 
А кад ујутро рано ружопрста осване Зора, 
другове на збор сазовем и свима прозборим ово: 
„Једни сад остајте овде, о драги другови моји, 
а ја са својом лађом у друштву својих другара 
идем да разгледам крај и видим какви су људи; 
јесу ли обесни они и дивљи, без икакве правде, 
или воле ли госте и бозима одају л’ пошту.“ 
Рекавши то укрцам се у брод, наредим потом 
нека одреше ужа и нека уђу и сами. 
Одмах у лађу уђу и онде мед клинове седну. 
седећ’ по реду веслима пљускаху пучину пусту. 
А чим стигосмо месту. а оно не беше далеко, 
приметимо спиљу на крају, крај мора близу, 
високу, засенчену ловориком; многа унутра 
стада оваца и коза почиваху, около висок 
бејаше  зид  од  камена  укопаног дубоко, 
од оморика дугих и храшћа с лиснатим врхом. 
Онде је спавао човек горóстасан, који је стала 
она пасао сам у прикрајку; с другима никад 
није он саòбраћ’о, но самотан вежб’о се у злу. 
Беше страховито голем, громула:  хлебојеђи  није 
човеку приличан био, но густој главици горској 
усред високих брда што самотна престижу друге. 
Тада дружину своју позовем драгу да онде 
остане поред лађе и на њу да пазе, а потом 
дванаест најбољих другâ изаберем себи и одем; 
козју мешину  пуну  понесем  црнога  вина 
слаткога, што ми га поклони син Еуàнтејев Марон, 
свештеник Аполонов,  што  Измар брањаше некад: 
зато што њега са сином и женом оставих жива 
јер гa поштовах; он у Фебову живљаше лугу 
дрвећа пуну. Драгоцене он ми поклони даре: 
седам таланата у лепо ковану злату 
даде ми и врч ми поклони сав од сребра, а потом 
дванаест ми двоушних нали крчага слаткога вина 
немешана, пића божанског, за које у кући није 
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нико знао од слуга и слушкиња, само су знали 
драга његова љуба, он и кључарица с њима. 
А кад су хтели рујног да пију меденог вина, 
он би наточио купу на двадесет мерица воде, 
а из крчага тога божански је пријатни мирис 
мирис’о; тада од вина уздржат’ се бејаше тешко. 
Велику мешину вина понесем тога, и брашна 
ставим у врећу, јер одмах ми јуначко наслути срце 
да ћемо човека срести што страшном је оружан снагом, 
дивљег, што нимало не зна ни правду ни законе какве. 
До спиље стигосмо брзо, ал’ њега не нађосмо у њој, 
јер је на паши тада напасао претило стадо. 
А кад смо у спиљу ушли, разглéдасмо свакоји предмет. 
Лесе пуне су сира, а све су ограде тесне: 
толико јањади има и јаради, свака је врста 
у свом обашка тору; напóсе има ранике, 
средње напóсе и напосе пожњаке, све је ту суђе 
сурутке пуно, и зделе и музлице у што је муз’о. 
Најпре ме другови стану да моле усрдним речма 
сира да узмемо и натраг да кренемо, затим да брзо 
изгнавши јарад и јањад из торова њихових с њима 
лађи брзој да одемо и морем одједримо сланим. 
Ал’ их послуш’о нисам, – еј много било би боље! – 
хтедох видети њега и гостински добити поклон, 
али се гада не шћаше драг да се покаже дружби. 
Ватру наложисмо тада, принесосмо жртву те сами 
жудно једосмо сира и седећи станемо чекат’ 
докле не стиже он са пашњака. Сувијех дрва 
голем ношаше товар да себи вечеру скува 
и са ломњавом јаком у пећину убаци товар, 
а ми у страху унутра у један се скријемо угао. 
Потом претила стада у широку пећину нагна 
она сва што беху за мужу; мужјаке код врата, 
овнове и јâрце, све их у високом остави тору. 
Велик подигне камен и сам га метне на улаз; 
никад камена таква помакла не би са земље 
двадесет и двоја кола са чврста четири точка: 
тако високим каменом затвори пећини улаз. 
Потом седне те овце и козе векаве стане 
све их мусти пo реду, а под мајку стављат’ младунче. 
Кад му се усири затим половина белога млека, 
одмах покупи то и у плетене саћуре метне, 
другу половину изли у суђе да откуда има, 
када зажели, да пије и вечеру вечера добру. 
 Пошто се помучи тиме и своје послове сврши, 
наложи ватру, примети нас и узме нас питат’: 
„Ко стe ви, странци? Одакле доједристе путем воденим? 
Стигосте л’ послом или насумце лутате можда, 
као што гусари чине кад блуде по пучини пустој 
играјући се главом да другима доносе јаде?“ 
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Тако се продере, у нас у свију се срце потресе, 
глас нас уплаши његов и сама горòстасност тешка. 
Али пошто се прибрах, за одговор ја му прозборих. 
„Ми смо Ахејци, од Троје свакòврсни немили ветри 
амо нас догнаше преко голèме бездане морске; 
кући хитасмо ми, ал’ на друге скренусмо путе, 
на друге стазе, а тако нам Дивова одлучи воља. 
Агамемнона ми смо Атрида поносни борци; 
он је славнији од свих, до неба му допире слава: 
јер град сруши толики и народа погуби много. 
Сада стигосмо амо и колена грлимо твоја 
не би л’ нам гостински дар уделио или што друго 
можда нам дао што је туђинцу обичај дати. 
Богова, драгићу, бој се! Богòрадник је сваки од нас, 
Див пак штити и свети богòраднике и госте, 
онај гостински бог што странце честите прати.“ 
Тако му рекох, а он ми одговори окрутна срца: 
„Или си, странче, будала ил’ дође ти издалèка, 
када ми кажеш да се од бога ил’ бојим ил’ чувам. 
Не маре Киклопи ништа за егидоношу Дива, 
ни за блажене друге, јер много јачи смо од њих! 
Ја се Дива не бојим и не бих се смилов’о на те 
ни на другове твоје, то моме се не свиди л’ срцу. 
Него сада ми реци где лађу остави добро 
грађену? Да ли далеко ил’ близу? Говори да знадем!" 
Тако ме куш’о, ал’ ја сваштòзнанац одмах се дових, 
па му лукаво зато одговорим речима овим: 
„Лађу је разбио моју земљòтресац силни Посидон 
о те треснув је стене на граници области ваше, 
на жал је натера висок, а вихор је занесе с мора. 
а ја се с дружином овом уклоних пропасти прекој.“ 
Тако му рекох, а он немилòсрдан не рече ништа, 
него ненадно скочи и руке на другове пружи, 
двојицу ухвати од њих и о земљу тресну к’о штенад: 
тако да мозак им на тле исцури и овлажи земљу; 
раскомада их потом и вечеру припреми себи. 
Оба их прождре к’о планински лав и ништа не оста 
од њих, ни меса ни дроба а ни можданих кости. 
А ми станемо кукат’ и Диву дигнемо руке 
гледајућ’ страшно злочинство, и срце нам пропаде од стра. 
А кад Киклоп своје већ куље напуни грдне 
људског наждерав се меса и напив се чистога млека, 
онда измед оваца у спиљи се пружи и легне. 
Једну већ одлуку смислих у својој јуначкој души, 
ближе да станем и оштри мач од бедра повучем, 
да му га у груди ринем, где опна му покрива јетру; 
место опипам руком, ал’ друга ме задржа мис’о. 
Јер бисмо и ми онде заглавили ужасном смрћу: 
не бисмо никада могли од високих врата одвалит’ 
онај големи камен што њиме затвори улаз. 
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И ту чекасмо стењућ’ док не сване Зора божанска. 
 
b) Одисеј се ocвећује Полифему: пође му за руком да Киклопа опије, па док је 
oвaj пијан cпabao, избије му са cbojuм друговима једино око 
(307–436) 
 
А кад ујутро рано ружопрста осване Зора, 
онда  запали   огањ,  млековита  стада  помузе 
све како треба по реду и под мајку стављаше младе. 
Пошто се помучи тиме и своје послове сврши, 
опет ми двојицу зграби и доручак зготови од њих. 
А кад се најео, товна из пећине истера стада 
лако велики комад одмакнувши, али га опет 
навали натраг на улаз, к’о на тул да заклопац стави. 
С великим звијуком Киклоп ка брду окрене товна 
стада, а ја остав унутра размишљах у души 
како бих казнио њега, Атена ми додели славу. 
Ова се одлука најзад показала најбоља мени. 
Велика његова буца крај ограде у спиљи беше, 
баш је одсек’о био од маслине; шћаше је носит’ 
сува кад буде, а нама се учини катарка да је 
с лађе црне што двадесет има људи веслача, 
тешке, терета пуне, што плови безданом морским, 
тòлико на око беше дугачка, толико дебела. 
Ја се приближим и од буџе сежањ одсечем 
и то дружини дадем и наредим нека га стружу. 
Они гa изгладе брзо, а ја му вршак зашиљих, 
онда га узмем и станем у жаркој жарити ватри. 
Брижљиво сакријем њега и  гнојем покријем, којег 
врло много беше у пећини; дружини потом 
наредим нека коцке промешају, који би од њих 
био толико смеон да колац подигне са мном 
па му га у око збијем кад слатки га освоји санак. 
Коцка избере ону четворицу коју сам хтео 
и сам изабрат’, а ја се к’о пети прибројим њима. 
Киклоп увече стиже лепоруна гонећи стада, 
одмах у пространу спиљу он утера претила стада 
сва не оставивши у високом обору ништа, 
можда је слутио нешто ил’ бог му одреди тако. 
Велик подигне камен и навали њега на улаз. 
Потом седне те овце и козе векаве стане 
све их мусти по реду, а под мајку стављат’ младунче,  
Пошто се помучи тиме и своје послове сврши, 
опет ми двојицу зграби и вечеру зготови од њих. 
Тада Киклопу ја приступих у рукама носећ’ 
купу црнога вина и ово му зборити станем: 
„Ево ти, Киклопе, вина кад људског се наједе меса, 
пиј га да знаш какав напитак у лађи нам беше! 
Теби жртву донесох леваницу, смилуј се на ме 
па ме кући пошаљи: а ти несношљиво бесан! 
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Ужасни створе, ко ће од многог људскога рода 
теби долазит одсад? Та ниси учинио право!“ 
Тако му рекох, а он од мèне узе и попи, 
врло му пријаше слатки напитак и затражи јоште: 
„Дај ми га усрдно још и своје реци ми име 
да бих те гостинским даром обдарио да се веселиш. 
Јер и у киклопској земљи житòродној гроздови крупни 
расту и зру, а Дивов их дажд благодатни храни; 
ал’ из амбросије то је и нектара вино самоток.“ 
Рече, и ја му опет жаркога налијем вина; 
трипут донесем и пружим, и трипут испије лудак. 
А кад је Киклопу веће вино савладало памет, 
онда му љубазне ове ја проговорим речи: 
„Киклопе, када ме питаш за моје угледно име, 
казаћу, а ти поклон ми дај по свом обећању. 
Нико мени је име, а Нико зову ме отац 
и мати, тако сва ме и остала назива дружба.“ 
Тако му рекох, а он ми одговори немила срца: 
„Последњег појешћу Никога од целе његове дружбе; 
остале појешћу пре – од мене то ти је поклон!“ 
Рече, на леђа се нагне и падне и тако се пружи 
на страну дебелу шију накривив. и свемоћни потом 
њега освоји сан; из ждрела му вино потече 
и комадићи меса: опијен бљуваше од њих. 
Тада ја поринем колац под пепео густи, брзо 
да се загреје под њим и станем соколити дружбу 
храбри да буду да не би ни један се повук’о од стра. 
А чим се маслинов колац у ватри запалити шћаше, 
мада зелен још беше, те из њега скакаху искре, 
ја га из ватре ближе извучем, а около стану 
другови моји, и бог нам велику улије храброст. 
Они маслинов колац са врхом шиљастим зграбе, 
па га у око њему забоду, а ја се одòзго 
упрем и колац завртим, к’о тесар кад балван лађèни 
стане сврдлом да буши, а ременом други одòздо 
с обе заокрену стране, и сврдао се једнако врти: 
Киклопу у око тако завртимо усјали шиљак, 
и кад је продро, крвца по њèму топла потече. 
Пламен грдосији канке и обрве стане да жеже, 
зеница почне да гори, а корени праште од ватре. 
Као кад ковач брадву ил’ вељу секиру спусти 
у хладну воду тим да је кали и учини тврду, 
она пршти веòма, ал’ од тога гвожђе је јаче: 
тако је његово око од маслинског цврчало коца. 
Страшно заграје Киклоп, у пећини тутњава наста, 
а ми се од стра повучемо сви, и онда из ока 
колац обилном крвљу обливен  Киклоп извуче. 
Њега он хити далеко и рукама млаташе бесно 
и друге Киклопе стане призиват’ што около њега 
по ветровитим брдим’ у спиљама живљаху онде. 
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Они зачују вику и са свих страна потрче, 
около пећине стану и узмугa питати шта је: 
„Какво, Полифеме, зло ти се зби те повика тако 
у ту амбросијску ноћ и не даш нам спавати мирно? 
Да ли ти когод стада од људи на силу не гна? 
Да л’ те не убија неко из преваре ил’ насиљем каквим?“ 
На то из пећине њима одговори снажни Полифем: 
„Нико не убија мене ни варком ни насиљем каквим.“ 
Њему одговоре они и крилате кажу му речи: 
„Ако те не мучи нико и сам си у спиљи својој, 
није могуће бољи умаћи од великог Дива, 
него се Посидону помоли господу оцу!“ 
Тако на одласку викну, а мени се насмеја срце, 
име како их моје и одлична превари памет. 
Киклоп стењућ’ и све се од страшног превијајућ’ бола 
пипаше руком и дође до врата и одвали камен. 
Потом седне крај врата сам и рашири руке, 
не би л’ зграбио кога кад с овцама напоље крене, 
мишљаше у срну своме толика да сам будала. 
А ја размишљах шта би од свега најбоље било, 
како би дружини својој и себи спасење наш’о. 
Свакојакој се варци и мисли довијах у души, 
јер је дошло до главе, а пропаст бејаше близу. 
Мени се напокон ова учинила најбоља мис’о: 
у стаду бејаше много густоруних овнова товних, 
били су лепи и крупни, а вуне били су плаве. 
Овнове   потајно  тада  повезах   прућем   плетеним, 
гдено  спаваше  Киклоп  горòстасни,  вешти  злочинац, 
по три овна везивах, а човека носаше средњи, 
а два друга с десна и с лева штићаху њега, 
тако по једног ми друга све по три су носила овна, 
а ја у читаву стаду изаберем најбољег брава, 
његових леђа се хватим и тако сам леж’о под његов 
густи згурив се трбух, а рукама се ових 
под величанствено руно и држах се стрпљива српа. 
Тако у стењању тешком божанску чекасмо Зору. 
 
г) Сутрадан Одисеј срећно измакне, па кад је са дружином већ подалеко био, 
jaвu се Киклопу, а oвaj баци за њим камен, али гa не пoгoдu 
(437–559) 
 
А кад ујутро рано ружопрста Зора заруди, 
овнови одмах тада на пашњаке потегну сами, 
овце  непомузене  по   торовима  заблеје, 
пуна им вимена беху. Господар им трпећи муке 
сеђаше онде и сваког пo леђима пипаше овна, 
како су стајали равно: лудаку не паде на ум 
да смо му свезани били под грудима вунатих бравâ. 
А кад најзадњи веће од стада иђаше ован 
тешко притиснут вуном и јоште мојим коварством, 
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снажни Полифем пипне и њега и ово му рекне: 
„Овне мој драги, зашто овако из пећине идеш 
задњи од овнова свих? Заостајат’ навик’о ниси, 
него ми први од свију по цветној ливади пасеш 
ступајућ’ кораком дугим и на воду долазиш први, 
први увече хиташ да у тор што раније стигнеш, 
а сад последњи идеш! И теби зацело је жао 
господарова ока, а рђав ме ослепи човек 
с бедном дружином својом; помутио памет ми вином 
Нико, ал’ кажем да није од своје се пропасти cпac’o! 
Еј да мислити умеш и зборити, онда би мени 
казао, где ли се он од моје сакрива срџбе; 
о тле бих треснуо њега, а по спиљи свуд би се његов 
мозак разлив’о по земљи, и тад би одлакнуло моме 
срцу од зала што их учини ништавац Нико.“ 
Тако рече и пусти кроз врата напоље овна. 
Кад се од пећине оне и тора удаљисмо мало, 
најпре од овна себе одреших, а другове потом. 
Хитро, заокрећућ’ много, витконоге презиле овце 
станемо пред собом гонит’ да брзо стигнемо лађи. 
Ту се састасмо с милом са дружбом, радосна беше 
што се уклонисмо смрти, и плачући ожали друге. 
Али ја им оком намигнух да не плачу више, 
па им наредих да много лепоруних оних оваца 
брзо у лађу баце и водом хитро одједре. 
Они улазит’ стану и одмах уз клинове седну. 
Седећ’ по реду веслима пљускаху пучину пусту. 
Кад смо од брега одмакли одакле се може довикнут’, 
тада погрдним одмах на Киклопа повикнем речма: 
„Киклопе, не би нејунак коме си другове прождр’о 
у спиљи пространој својој, иако си снажан и силан! 
Али се опака дела догодила, грешниче, теби 
који се ниси устез’о у своме дому да прождреш 
госте, али те Див и остали казнише бози.“ 
 
Тако му викнух и тиме још расрдих му срце, 
те он одвали на нас врхунац великог брда; 
баци га близу крај нас, пред нашу мркокљуну лађу, 
умало лађу нам није погодио њиме у корман. 
Одмах се заљуља море од ударца големе хриди. 
Таласи, од мора шумећ’, понесу лађу нам копну, 
вали од пучинске слеке, и лађу нагнају брегу. 
Потом тољагу зграбим веома дугачку и лађу 
потиснем косо, подстакох дружбу и њојзи наредих 
нека навале веслат’, да од зла се спасемо љутог, 
главом им климајући, а они прегну на весла. 
А кад на пучину двапут толико отпловисмо даље, 
поново Киклопу хтедох да викнем, али ме друзи 
љубазним речима стану са свију салетати страна: 
„Остави, несрећниче, дивљака, не дражи гa даље! 
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Он је у море, ето, добацио хитац и тако 
лађу нам догнао брегу, и мишљасмо пропасти веће. 
Да си писнуо само ил’ речцу неку ти чуо, 
дивљак би главе нам био разлуп’о и греде лађèне 
разбио хридином оштром; уме далеко да баца!“ 
Тако ми реку, ал’ моје не уставе смеоно срце, 
него му ја и опет прозборих срдит у души: 
„Киклопе, ако те когод од смртника упита људи 
ко ти је крив’што тако срамотно изгуби око, 
кажи да ти њега Одисеј рушиград изби, 
син Лаèрта јунака што дворе на Итаци има!“ 
Тако му викнух, а он залелекнув одговори ово: 
„Авај,   пророштво  сада  старòдревно   погађа  мене! 
Овде некада живљаше врач, и велик и снажан, 
Телем, Еуримов син, што одлично знаше да врача, 
овде је дочек’о старост у киклопском врачајућ’ роду 
Каз’о је да ће се све то једаред испунит’ мени, 
да ћу изгубити око од Одисејевих руку. 
Али увек се надах леп да ће јунак и велик 
однекуд овамо доћи необичном опасан снагом; 
а то је ситан и слаб човечуљак, ништавац прави, 
који ми ископа око, јер најпре ме савлада вином. 
Него ми дођи, Одисеју, гостински даћу ти поклон 
и навешћу земљòтресца бога да пратњу ти даде. 
Јасам му син, а он се дичи што отац је мени. 
Он ће ме, хтедне ли, сам исцелити, а други нико 
ни од блажених богова ни од смртнијех људи.“ 
 
 
Тако ми рече, а ја му на то одговорим ово: 
„Еј да ти могу тако угасити живот и душу, 
па те отправит’ доле у дворове бога Аида, 
јер ти око земљотресац сам исцелити неће!“ 
Тако му рекох, а он се тад Посидону краљу 
мољаше дижући  руке небесима  звезданим  увис: 
„Чуј ме, Посидоне, земљу што држиш, тамнокоси боже, 
ако сам заиста твој, и мени ако си отац, 
не дај да се Одисеј рушиград поврати кући, 
син Лаерта јунака на Итаци дворе што има! 
Али ако је судба да драге угледа своје, 
у свој уређен дом и у своју се врати домају, 
нека би дошао касно, кад изгуби другове своје, 
на лађи стигавши туђој, а у кући нашао јаде!“ 
Тако се помоли он, и тамнокоси чује гa отац. 
Поново тада Полифем и већи подигне камен 
па он замахне њиме и големом снагом се напне, 
баци гa близу крај нас, пред нашу мркокљуну лађу, 
умало лађу нам није погодио њиме у корман. 
Одмах се заљуља море од ударца големе хриди. 
Таласи, од мора шумећ’, понесу лађу нам копну. 
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А кад до острва оног доједрисмо, гдено у скупу 
друге нас чекаху лађе весловите, гдено су наши 
другови седели плачућ’ и нас очекивали свагда, 
са лађом пристадосмо на пешчаној обали онде 
те изиђосмо сви где вали о брегове бију. 
Полифемове  овце  из  простране узесмо лађе 
па их разделисмо тако да закинут не буде нико. 
Другови дизлука лепих при подели дадоше мени 
брава  особитога.  Ал’  облакòдавном  Диву, 
Кронову сину, света владару, на жалу гa онде 
заклах и стегна му спалих. Ал’ он ми не погледа жртву, 
него је смишљао како би све весловите лађе 
у пропаст гурн’о, а с њима и верне другове моје. 
Цео смо седели дан до сунчева смираја самог 
једући обилно месо и слатко пијући вино; 
а кад се сунце већ смири, и на земљу спусти се тама, 
тада заспимо онде где вали о брегове бију. 
 

5. 
ОДЛАЗАК С КОЗЈЕГ ОСТРВА 

(560–566) 
 
А кад ујутро рано ружопрста Зора заруди, 
онда другове своје подстакох и њима наредих 
нека одреше ужа и нека уђу и сами. 
Одмах у лађу уђу и онде уз клинове седну. 
седећ’ по реду веслима пљускаху пучину пусту. 
Отуд одједрисмо даље, ал’ у срцу бејасмо тужни, 
радо смо смрти измакли, ал’ друге изгубисмо драге. 
 
 
 

Превео: Милош Ђурић 
Извор: Хомер, Одисеја, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002. 


