
Boisik RomanOho! zvolal, prohlí¾eje si krasopisekou ukázku, kterou mu kní¾e podal, þTo je jako ti¹tìný vzore!a vzáný vzore! Podívej se, Gaòo, to je talent!ÿ Na silném velínovém papíøe napsal kní¾e støedovìkýmruským písmem vìtu:þBohabojný opat Pafnutij se vlastní rukou podepsal.ÿþTohleto,ÿ vysvìtloval kní¾e s neobyèejným uspokojením a nad¹ením, þje vlastní podpis opataPafnutije podle kopie ze ètrnátého století. Podepisovali se pøekrásnì, v¹ihni ti na¹i staøí opati ametropolité, vìt¹inou s takovým vkusem, s takovou péèí! Nemáte snad náhodou Pogodinovo vydání,generále? Tadyhle jsem zas u¾il jiného písma; je to oválné veliké franouzské písmo z minulého století,nìkterá písmena se dokone psala jinak, je to písmo lidové, písmo veøejnýh písaøù pøevzaté z jejihvzorù, mìl jsem jeden; jistì uznáte, ¾e má své pøednosti. Podívejte se na to oválné d, a. Vlo¾il jsemdo ruskýh písmen franouzský harakter, o¾ je velmi nesnadné, ale zdaøilo se mi to. A tady máte jinékrásné, originální písmo. Tahle vìta ,Píle zmù¾e v¹e`, to je ruské písmo písaøské, pøesnìji vojenskýhpísaøù. Tak se pí¹e úøední listina významné osobì, je to rovnì¾ oválné a pìkné, silné písmo, je tonapsáno tuènì, ale s pozoruhodným vkusem. Krasopise by si nedovolil takový rozmah, nebo lépeøeèeno pokus o rozmah, tadyhle ty nedokonèené oásky, vidíte, ale velku, v¹imnìte si, má to svùj styla opravdu, jeví se v tom elá du¹e vojenského písaøe; htìla by se rozletìt, nadání by se rádo uplatnilo,ale vojenský líme tu du¹i notnì ¹krtí; kázeò se projevuje i v rukopise, to je bájeèné! Nedávno jsem ¾aslnad jedním takovým vzorkem, pøi¹el jsem k nìmu náhodou a je¹tì k tomu víte kde? { ve ©výareh! No,a tohle je prosté, obyèejné, pravé angliké písmo; vìt¹í elegani si u¾ nemù¾eme pøedstavit, to je prostìnádhera, perla, klenot; naprosto bezvadné; a zde máte variantu, tentokráte franouzskou; získal jsemji od jednoho franouzského obhodního estujíího; toté¾ angliké písmo, stínování je v¹ak o poznánívýraznìj¹í, tlust¹í, a hle, svìtelná propore je ji¾ poru¹ena; také si v¹imnìte, ¾e i ovál je pozmìnìn, jeponìkud okrouhlej¹í a je¹tì k tomu si tu troufáme na krasopisné ozdoby, a to je velmi nebezpeèná vì!Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takovépísmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.ÿþOho! do jakýh jemností zabíháte!ÿ smál se generál, þpøíteli, vy nejste jenom krasopise, ale hotovýumìle, viï, Gaòo?ÿþPodivuhodné!ÿ øekl Gaòa . . .

Boisik Roman LightOho! zvolal, prohlí¾eje si krasopisekou ukázku, kterou mu kní¾e podal, þTo je jako ti¹tìný vzore! a vzáný vzore!Podívej se, Gaòo, to je talent!ÿ Na silném velínovém papíøe napsal kní¾e støedovìkým ruským písmem vìtu:þBohabojný opat Pafnutij se vlastní rukou podepsal.ÿþTohleto,ÿ vysvìtloval kní¾e s neobyèejným uspokojením a nad¹ením, þje vlastní podpis opata Pafnutije podle kopieze ètrnátého století. Podepisovali se pøekrásnì, v¹ihni ti na¹i staøí opati a metropolité, vìt¹inou s takovým vkusem,s takovou péèí! Nemáte snad náhodou Pogodinovo vydání, generále? Tadyhle jsem zas u¾il jiného písma; je to oválnéveliké franouzské písmo z minulého století, nìkterá písmena se dokone psala jinak, je to písmo lidové, písmo veøejnýhpísaøù pøevzaté z jejih vzorù, mìl jsem jeden; jistì uznáte, ¾e má své pøednosti. Podívejte se na to oválné d, a. Vlo¾iljsem do ruskýh písmen franouzský harakter, o¾ je velmi nesnadné, ale zdaøilo se mi to. A tady máte jiné krásné,originální písmo. Tahle vìta ,Píle zmù¾e v¹e`, to je ruské písmo písaøské, pøesnìji vojenskýh písaøù. Tak se pí¹e úøednílistina významné osobì, je to rovnì¾ oválné a pìkné, silné písmo, je to napsáno tuènì, ale s pozoruhodným vkusem.Krasopise by si nedovolil takový rozmah, nebo lépe øeèeno pokus o rozmah, tadyhle ty nedokonèené oásky, vidíte,ale velku, v¹imnìte si, má to svùj styl a opravdu, jeví se v tom elá du¹e vojenského písaøe; htìla by se rozletìt, nadáníby se rádo uplatnilo, ale vojenský líme tu du¹i notnì ¹krtí; kázeò se projevuje i v rukopise, to je bájeèné! Nedávno jsem¾asl nad jedním takovým vzorkem, pøi¹el jsem k nìmu náhodou a je¹tì k tomu víte kde? { ve ©výareh! No, a tohleje prosté, obyèejné, pravé angliké písmo; vìt¹í elegani si u¾ nemù¾eme pøedstavit, to je prostì nádhera, perla, klenot;naprosto bezvadné; a zde máte variantu, tentokráte franouzskou; získal jsem ji od jednoho franouzského obhodníhoestujíího; toté¾ angliké písmo, stínování je v¹ak o poznání výraznìj¹í, tlust¹í, a hle, svìtelná propore je ji¾ poru¹ena;také si v¹imnìte, ¾e i ovál je pozmìnìn, je ponìkud okrouhlej¹í a je¹tì k tomu si tu troufáme na krasopisné ozdoby, a toje velmi nebezpeèná vì! Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak jetakové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.ÿþOho! do jakýh jemností zabíháte!ÿ smál se generál, þpøíteli, vy nejste jenom krasopise, ale hotový umìle, viï,Gaòo?ÿþPodivuhodné!ÿ øekl Gaòa . . .



Boisik Roman CondensedOho! zvolal, prohlí¾eje si krasopisekou ukázku, kterou mu kní¾e podal, þTo je jako ti¹tìný vzore! a vzáný vzore!Podívej se, Gaòo, to je talent!ÿ Na silném velínovém papíøe napsal kní¾e støedovìkým ruským písmem vìtu:þBohabojný opat Pafnutij se vlastní rukou podepsal.ÿþTohleto,ÿ vysvìtloval kní¾e s neobyèejným uspokojením a nad¹ením, þje vlastní podpis opata Pafnutije podle kopieze ètrnátého století. Podepisovali se pøekrásnì, v¹ihni ti na¹i staøí opati a metropolité, vìt¹inou s takovým vkusem,s takovou péèí! Nemáte snad náhodou Pogodinovo vydání, generále? Tadyhle jsem zas u¾il jiného písma; je to oválnéveliké franouzské písmo z minulého století, nìkterá písmena se dokone psala jinak, je to písmo lidové, písmo veøejnýhpísaøù pøevzaté z jejih vzorù, mìl jsem jeden; jistì uznáte, ¾e má své pøednosti. Podívejte se na to oválné d, a. Vlo¾iljsem do ruskýh písmen franouzský harakter, o¾ je velmi nesnadné, ale zdaøilo se mi to. A tady máte jiné krásné,originální písmo. Tahle vìta ,Píle zmù¾e v¹e`, to je ruské písmo písaøské, pøesnìji vojenskýh písaøù. Tak se pí¹e úøednílistina významné osobì, je to rovnì¾ oválné a pìkné, silné písmo, je to napsáno tuènì, ale s pozoruhodným vkusem.Krasopise by si nedovolil takový rozmah, nebo lépe øeèeno pokus o rozmah, tadyhle ty nedokonèené oásky, vidíte,ale velku, v¹imnìte si, má to svùj styl a opravdu, jeví se v tom elá du¹e vojenského písaøe; htìla by se rozletìt, nadáníby se rádo uplatnilo, ale vojenský líme tu du¹i notnì ¹krtí; kázeò se projevuje i v rukopise, to je bájeèné! Nedávno jsem¾asl nad jedním takovým vzorkem, pøi¹el jsem k nìmu náhodou a je¹tì k tomu víte kde? { ve ©výareh! No, a tohleje prosté, obyèejné, pravé angliké písmo; vìt¹í elegani si u¾ nemù¾eme pøedstavit, to je prostì nádhera, perla, klenot;naprosto bezvadné; a zde máte variantu, tentokráte franouzskou; získal jsem ji od jednoho franouzského obhodníhoestujíího; toté¾ angliké písmo, stínování je v¹ak o poznání výraznìj¹í, tlust¹í, a hle, svìtelná propore je ji¾ poru¹ena;také si v¹imnìte, ¾e i ovál je pozmìnìn, je ponìkud okrouhlej¹í a je¹tì k tomu si tu troufáme na krasopisné ozdoby, a toje velmi nebezpeèná vì! Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak jetakové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.ÿþOho! do jakýh jemností zabíháte!ÿ smál se generál, þpøíteli, vy nejste jenom krasopise, ale hotový umìle, viï,Gaòo?ÿþPodivuhodné!ÿ øekl Gaòa . . .

Boisik Small CapsOho! zvolal, prohlí¾eje si krasopisekou ukázku, kterou mu kní¾e podal, þTo je jako ti¹tìnývzore! a vzáný vzore! Podívej se, Gaòo, to je talent!ÿ Na silném velínovém papíøe napsalkní¾e støedovìkým ruským písmem vìtu:þBohabojný opat Pafnutij se vlastní rukou podepsal.ÿþTohleto,ÿ vysvìtloval kní¾e s neobyèejným uspokojením a nad¹ením, þje vlastní podpis opataPafnutije podle kopie ze ètrnátého století. Podepisovali se pøekrásnì, v¹ihni ti na¹i staøí opatia metropolité, vìt¹inou s takovým vkusem, s takovou péèí! Nemáte snad náhodou Pogodinovovydání, generále? Tadyhle jsem zas u¾il jiného písma; je to oválné veliké franouzské písmoz minulého století, nìkterá písmena se dokone psala jinak, je to písmo lidové, písmo veøejnýhpísaøù pøevzaté z jejih vzorù, mìl jsem jeden; jistì uznáte, ¾e má své pøednosti. Podívejte se nato oválné d, a. Vlo¾il jsem do ruskýh písmen franouzský harakter, o¾ je velmi nesnadné, alezdaøilo semi to. Atadymáte jiné krásné, originální písmo. Tahle vìta ,Píle zmù¾e v¹e`, to je rusképísmo písaøské, pøesnìji vojenskýh písaøù. Tak se pí¹e úøední listina významné osobì, je to rovnì¾oválné a pìkné, silné písmo, je to napsáno tuènì, ale s pozoruhodným vkusem. Krasopise by si ne-dovolil takový rozmah, nebo lépe øeèeno pokus o rozmah, tadyhle ty nedokonèené oásky,vidíte, ale velku, v¹imnìte si, má to svùj styl a opravdu, jeví se v tom elá du¹e vojenskéhopísaøe; htìla by se rozletìt, nadání by se rádo uplatnilo, ale vojenský líme tu du¹i notnì ¹krtí;kázeò se projevuje i v rukopise, to je bájeèné! Nedávno jsem ¾asl nad jedním takovým vzorkem,pøi¹el jsem k nìmu náhodou a je¹tì k tomu víte kde? { ve ©výareh! No, a tohle je prosté,obyèejné, pravé angliké písmo; vìt¹í elegani si u¾ nemù¾eme pøedstavit, to je prostì nádhera,perla, klenot; naprosto bezvadné; a zde máte variantu, tentokráte franouzskou; získal jsemji od jednoho franouzského obhodního estujíího; toté¾ angliké písmo, stínování je v¹ak opoznání výraznìj¹í, tlust¹í, a hle, svìtelná propore je ji¾ poru¹ena; také si v¹imnìte, ¾e i oválje pozmìnìn, je ponìkud okrouhlej¹í a je¹tì k tomu si tu troufáme na krasopisné ozdoby, a to jevelmi nebezpeèná vì! Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vys-tihli propori, pak je takové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.ÿþOho! do jakýh jemností zabíháte!ÿ smál se generál, þpøíteli, vy nejste jenomkrasopise, alehotový umìle, viï, Gaòo?ÿþPodivuhodné!ÿ øekl Gaòa . . .



Boisik ItaliOho! zvolal, prohlí¾eje si krasopisekou ukázku, kterou mu kní¾e podal, þTo je jako ti¹tìný vzore! a vzánývzore! Podívej se, Gaòo, to je talent!ÿ Na silném velínovém papíøe napsal kní¾e støedovìkým ruským písmem vìtu:þBohabojný opat Pafnutij se vlastní rukou podepsal.ÿþTohleto,ÿ vysvìtloval kní¾e s neobyèejným uspokojením a nad¹ením, þje vlastní podpis opata Pafnutije podlekopie ze ètrnátého století. Podepisovali se pøekrásnì, v¹ihni ti na¹i staøí opati a metropolité, vìt¹inou s takovýmvkusem, s takovou péèí! Nemáte snad náhodou Pogodinovo vydání, generále? Tadyhle jsem zas u¾il jiného písma;je to oválné veliké franouzské písmo z minulého století, nìkterá písmena se dokone psala jinak, je to písmo lidové,písmo veøejnýh písaøù pøevzaté z jejih vzorù, mìl jsem jeden; jistì uznáte, ¾e má své pøednosti. Podívejte se nato oválné d, a. Vlo¾il jsem do ruskýh písmen franouzský harakter, o¾ je velmi nesnadné, ale zdaøilo se mi to. Atady máte jiné krásné, originální písmo. Tahle vìta ,Píle zmù¾e v¹e`, to je ruské písmo písaøské, pøesnìji vojenskýhpísaøù. Tak se pí¹e úøední listina významné osobì, je to rovnì¾ oválné a pìkné, silné písmo, je to napsáno tuènì, ales pozoruhodným vkusem. Krasopise by si nedovolil takový rozmah, nebo lépe øeèeno pokus o rozmah, tadyhle tynedokonèené oásky, vidíte, ale velku, v¹imnìte si, má to svùj styl a opravdu, jeví se v tom elá du¹e vojenského písaøe;htìla by se rozletìt, nadání by se rádo uplatnilo, ale vojenský líme tu du¹i notnì ¹krtí; kázeò se projevuje i v rukopise,to je bájeèné! Nedávno jsem ¾asl nad jedním takovým vzorkem, pøi¹el jsem k nìmu náhodou a je¹tì k tomu víte kde?{ ve ©výareh! No, a tohle je prosté, obyèejné, pravé angliké písmo; vìt¹í elegani si u¾ nemù¾eme pøedstavit, toje prostì nádhera, perla, klenot; naprosto bezvadné; a zde máte variantu, tentokráte franouzskou; získal jsem ji odjednoho franouzského obhodního estujíího; toté¾ angliké písmo, stínování je v¹ak o poznání výraznìj¹í, tlust¹í, ahle, svìtelná propore je ji¾ poru¹ena; také si v¹imnìte, ¾e i ovál je pozmìnìn, je ponìkud okrouhlej¹í a je¹tì k tomu si tutroufáme na krasopisné ozdoby, a to je velmi nebezpeèná vì! Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí,jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.ÿþOho! do jakýh jemností zabíháte!ÿ smál se generál, þpøíteli, vy nejste jenom krasopise, ale hotový umìle, viï,Gaòo?ÿþPodivuhodné!ÿ øekl Gaòa . . .

Boisik Itali UnslantedOho! zvolal, prohlí¾eje si krasopisekou ukázku, kterou mu kní¾e podal, þTo je jako ti¹tìný vzore! a vzánývzore! Podívej se, Gaòo, to je talent!ÿ Na silném velínovém papíøe napsal kní¾e støedovìkým ruským písmem vìtu:þBohabojný opat Pafnutij se vlastní rukou podepsal.ÿþTohleto,ÿ vysvìtloval kní¾e s neobyèejným uspokojením a nad¹ením, þje vlastní podpis opata Pafnutije podlekopie ze ètrnátého století. Podepisovali se pøekrásnì, v¹ihni ti na¹i staøí opati a metropolité, vìt¹inou s takovýmvkusem, s takovou péèí! Nemáte snad náhodou Pogodinovo vydání, generále? Tadyhle jsem zas u¾il jiného písma;je to oválné veliké franouzské písmo z minulého století, nìkterá písmena se dokone psala jinak, je to písmo lidové,písmo veøejnýh písaøù pøevzaté z jejih vzorù, mìl jsem jeden; jistì uznáte, ¾e má své pøednosti. Podívejte se nato oválné d, a. Vlo¾il jsem do ruskýh písmen franouzský harakter, o¾ je velmi nesnadné, ale zdaøilo se mi to. Atady máte jiné krásné, originální písmo. Tahle vìta ,Píle zmù¾e v¹e`, to je ruské písmo písaøské, pøesnìji vojenskýhpísaøù. Tak se pí¹e úøední listina významné osobì, je to rovnì¾ oválné a pìkné, silné písmo, je to napsáno tuènì, ales pozoruhodným vkusem. Krasopise by si nedovolil takový rozmah, nebo lépe øeèeno pokus o rozmah, tadyhle tynedokonèené oásky, vidíte, ale velku, v¹imnìte si, má to svùj styl a opravdu, jeví se v tom elá du¹e vojenského písaøe;htìla by se rozletìt, nadání by se rádo uplatnilo, ale vojenský líme tu du¹i notnì ¹krtí; kázeò se projevuje i v rukopise,to je bájeèné! Nedávno jsem ¾asl nad jedním takovým vzorkem, pøi¹el jsem k nìmu náhodou a je¹tì k tomu víte kde?{ ve ©výareh! No, a tohle je prosté, obyèejné, pravé angliké písmo; vìt¹í elegani si u¾ nemù¾eme pøedstavit, toje prostì nádhera, perla, klenot; naprosto bezvadné; a zde máte variantu, tentokráte franouzskou; získal jsem ji odjednoho franouzského obhodního estujíího; toté¾ angliké písmo, stínování je v¹ak o poznání výraznìj¹í, tlust¹í, ahle, svìtelná propore je ji¾ poru¹ena; také si v¹imnìte, ¾e i ovál je pozmìnìn, je ponìkud okrouhlej¹í a je¹tì k tomu si tutroufáme na krasopisné ozdoby, a to je velmi nebezpeèná vì! Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí,jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.ÿþOho! do jakýh jemností zabíháte!ÿ smál se generál, þpøíteli, vy nejste jenom krasopise, ale hotový umìle, viï,Gaòo?ÿþPodivuhodné!ÿ øekl Gaòa . . .



Boisik Roman SlantedOho! zvolal, prohlí¾eje si krasopisekou ukázku, kterou mu kní¾e podal, þTo je jako ti¹tìný vzore!a vzáný vzore! Podívej se, Gaòo, to je talent!ÿ Na silném velínovém papíøe napsal kní¾e støedovìkýmruským písmem vìtu:þBohabojný opat Pafnutij se vlastní rukou podepsal.ÿþTohleto,ÿ vysvìtloval kní¾e s neobyèejným uspokojením a nad¹ením, þje vlastní podpis opataPafnutije podle kopie ze ètrnátého století. Podepisovali se pøekrásnì, v¹ihni ti na¹i staøí opati ametropolité, vìt¹inou s takovým vkusem, s takovou péèí! Nemáte snad náhodou Pogodinovo vydání,generále? Tadyhle jsem zas u¾il jiného písma; je to oválné veliké franouzské písmo z minulého století,nìkterá písmena se dokone psala jinak, je to písmo lidové, písmo veøejnýh písaøù pøevzaté z jejihvzorù, mìl jsem jeden; jistì uznáte, ¾e má své pøednosti. Podívejte se na to oválné d, a. Vlo¾il jsemdo ruskýh písmen franouzský harakter, o¾ je velmi nesnadné, ale zdaøilo se mi to. A tady máte jinékrásné, originální písmo. Tahle vìta ,Píle zmù¾e v¹e`, to je ruské písmo písaøské, pøesnìji vojenskýhpísaøù. Tak se pí¹e úøední listina významné osobì, je to rovnì¾ oválné a pìkné, silné písmo, je tonapsáno tuènì, ale s pozoruhodným vkusem. Krasopise by si nedovolil takový rozmah, nebo lépeøeèeno pokus o rozmah, tadyhle ty nedokonèené oásky, vidíte, ale velku, v¹imnìte si, má to svùj styla opravdu, jeví se v tom elá du¹e vojenského písaøe; htìla by se rozletìt, nadání by se rádo uplatnilo,ale vojenský líme tu du¹i notnì ¹krtí; kázeò se projevuje i v rukopise, to je bájeèné! Nedávno jsem ¾aslnad jedním takovým vzorkem, pøi¹el jsem k nìmu náhodou a je¹tì k tomu víte kde? { ve ©výareh! No,a tohle je prosté, obyèejné, pravé angliké písmo; vìt¹í elegani si u¾ nemù¾eme pøedstavit, to je prostìnádhera, perla, klenot; naprosto bezvadné; a zde máte variantu, tentokráte franouzskou; získal jsemji od jednoho franouzského obhodního estujíího; toté¾ angliké písmo, stínování je v¹ak o poznánívýraznìj¹í, tlust¹í, a hle, svìtelná propore je ji¾ poru¹ena; také si v¹imnìte, ¾e i ovál je pozmìnìn, jeponìkud okrouhlej¹í a je¹tì k tomu si tu troufáme na krasopisné ozdoby, a to je velmi nebezpeèná vì!Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takovépísmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.ÿþOho! do jakýh jemností zabíháte!ÿ smál se generál, þpøíteli, vy nejste jenom krasopise, ale hotovýumìle, viï, Gaòo?ÿþPodivuhodné!ÿ øekl Gaòa . . .

F. M. Dostojevskij: Idiot
Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takovépísmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takové písmo nadev¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takové písmo nadev¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli pro-pori, pak je takové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takové písmonade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takovépísmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pakje takové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takové písmo nadev¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak je takové písmo nadev¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.Ozdoby vy¾adují neobyèejný vkus, ale jestli¾e se podaøí, jestli¾e jsme vystihli propori, pak jetakové písmo nade v¹ehny, mù¾eme se do nìho a¾ zamilovat.


