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* & opět.  jseni pornáv*.)" j iné}ro [o].gtáho * a to poni- .kud. koke*
tu$ícího. Jako b3.' $e rg1g*gl pror*ěníl v třícátaíkal tlěl pev.
aý rrrasl ;iasný arl.rk, uhlaxbnó npole$*nsků' xpůsobyr "j velkou
cbutÍ rykJ"ádal hí'storku* která nezatr:řo}a akui-1enóhs rrsíir&vóč.e:

"Ťak si př*dstavte * ].eřl-rn v postel.i nernoen"l1. a najed.nou
př{$ede nrijaká d.eputaco, prý aitnňkud n ťambovskó 6iubex.níe'
!$trrotrtr ;le poc}ropíte}.ně př1Jnrout ve svá pracovně a tek je nE*
*bám *eťJ.].ovat rod- oknen ].oř,nÍ.co. I{o a co se nesta]-ol rnoŽná
*í vapoaenete, že v P1odech osvěty mán postervu tlustó mílogt*
p*aÍ.* Četlí jste to, ne? Tak ta ní].ostpaní se objev-{. pod.mýxr
oknenr a povídá.n .velevážený ]'ve i 'T{ko3-,l ijev!čí, ::ečte při$nout
náš vře].ý dík tra negmrte].ná díla, kter.jim{ $ste obohatíl f '11s*
kgu ].íteraturu. ' . ' , t r  já JÍ vj"dÍrr na očí.ch, Ž,e nečet] ' i l '  anl .
řádku, Zeptárn se jí ted.y, 'A co se vám ng nich ncjví-c ].íbí*
lo? 'Pána mlčí' f iěkdo jí zez*d"u napovÍ ťojna a nír l  !ětství,
e}r la; lectví.. . ,} l i lostpaní rud.uen b3.edne1 u}rýbá poh1ed.em, až
st3"á popl.etená %e sebe vynouká. 'No ovšemře'  &no: VojenCIký
s{ i . t*  Dě*skó  c} i l apec t l r í  t t I  s .  t | |  a  r l . a1 l i í  kn ' í ř ' ky* . .  ř6

F'ezltím dorazil1 nějaci :ln$ti"č.arró &. Já opčt poznávára

$la6ho Ťolst' iho - ťsfrsÍvovaného' až oclpěřonéhc evrop*kátro
eřístokrata' dťistr:jnóho, k1Íel^néhon k't*rý no bJ.ýská perťektní
anslíckou výslormostí'

1]. l ' Takový doje*r jsem sí vytvořtl o spísovatelÍ jako ň1ově*
kii;':.sia pouhou čtrrrthotiirrkur Ále rnyslímo áe by pro lijne z*.gta].
nta$ně aeuchopíte1ný' í kd'ybych ho poaorova3. po 16ta.

ía těch ně.ko]"ík r:.á].o mÍnut J.ten však pochopíJ. řad^u věcíl

se tg vell"ké štěstí žj"t v době' }rd.y řije tento pocirnrhodný
ě}ověk* Je to J;otěěuJící a hrdý pocít být taká ' l lověicenn. Je
to povauášeJ{cí mysl"1t a cítj"t spo3.u s ním ve stojnóm krág-
aóu $aryce * rusky. IJvěd.omíl jsem sí, žs č1ověk, který vytvo*
ří}. poetaw pr}vabnó }íatasí Í kudr*atóho Vasky Denísova* sta*
réba kons Cho].gtoměra t fen'gk l{Ílky g. Frou*Frou1 pcrstavy
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Ehlad"nokrevnč *,ůr'ti 'žnóhcl Ic']Lr:clhr' 'rvn i. ! 'kulatóhan I.1atona Ka-
ratajeva' č}ovč]cn kti:rj ná'rr zi l i1.lv{l cřivi]. csobnost }.'apo1eo*
na neřvozrrš řkuii:ijÍ.c:íh* stehnefi .:l zr;brezíl všeclrny ty aad'*
náře' vojáky Í kozd.k;' * pť.lsobívou l}{}:]t.&vŮu strýce Jergijkyr
hterý .je t;.rk T:r;rtomť*cku cítJ.t trořku krvÍn trclchu teb;ike;: a
ml.ad.ým ]tavkazskiim v"íneur * Ee t*nto mnohotvárnj človlk ná
tejupJ"nou :.Ůc 1:řirrčt nd's t< "slzd.rro k rad'osti, k riojetí že
Právř ť.n .1,'. tíi: svrchovanfrm v].aoid.cem unnr{vaným vř*ni ].id"nrí
s v]"ast;ní. ni].o, ba s pc,citen rad'clsti. *, jeho Í|oc - o}:d.obná
$oei BtvořÍtele . ;rř.*trvá vřechng & zůntene tu na vilkřr až
my; nař;e děti, ba j' r,"]xucí uá d.é-wro buc1eme po smrtí.

To J* ani tak vňechno* c0 $sem sÍ stač{]" Fo.,:;3rg1*1 *
procÍtÍt nreuí ďruhj;rrr a třetím gvoněním na palubř: n'asj.vrrí
a6k1ad.n{ lod1 :jvatý $itkolaJ1 než od.rarÍla od. břehu.

'{, JerYtř. si vuT.omínám ne jed.en hunorný a c.ig;icnn*{' .ietaí].l

Kdyř, js*nr bi:řiel do].ů po J.oáním nlůstku, n*r;;gí} jsern na
kapÍtána Ioci ,  s kterju $sme se nezna].Í"

Zeptal  jser* ee hol

l ' Jest l ipak víte, koho r: láte n* p*r}ubě?' l

Joho nužná tvář  se celá roaaá. ří la, .  st isk l  mÍ ve spřcb,u
ruku . $6nii1 ni{ [.ge ení chv1}ku eiagu * a vykřik1:

' '}Ío přece tolsté)hot l '

A to jn ióno r ' :e?,ni . ,Lo jako r::agick. ' , r  sJeďnocujír:í hňs1or
oteJati $rczurnítelnil v* vřech aerrrř:písných říť:kťrch Í cló1"}rách,
po celó zg*.ěkclu].i l i 'ío přece Ťolstóho l

A nakon*c bych íie nu chtě]" vyznat r upřímnóho oi:d-ivu
a g b].ub$kó vrli; inr:stí a popřát mu zd'raví g d'louhá lótal
}teehř je t';11 tiopřúno, aby Jako rjobrý hocpod'ář.,, kt*r.. vypňsto*
vaJ. bohatý saci k uřitku í pro rarto$t všoi:l líd.emr se rirohl na
gklonku žívota těšj.t na rlató p}.tldy* kteró jsou je}ro rl.í}enn"
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