Umělecký popis a charakteristika Doriana Graye
Včera se mi stalo něco krásného. Poznal jsem nového přítele, ale ne jen tak
ledajakého, neboť ještě není poskvrněn krví života a jeho hříchů, nezná sebe natož svět. A
právě to je tak úchvatně půvabné.
Oči má modře hluboké a s úžasem vyhlížející jako čistá a jasná lesní studánka,
do které ještě ani jedna kapka hříchu nespadla. Jedno do druhého nevidí. To proto, že je
od jejich vzájemného poznání chrání veliký a blyštivý nos s ostrou špičkou, na kterou
jakoby nachytával veškerou špínu dnešního světa a která mu tak chrání i nachové rty jeho
úst, neboť ty jsou téměř neustále obdařeny výrazem údivu a úžasu. Sluneční záře mu
chvíli co chvíli osvítí dozlatova nablýskané kadeře a vítr si s nimi zase pohrává, jednotlivá
vlákna zpřehází a výrazně tak podtrhne mladíkův vzhled nezkaženosti. Můj nový přítelíček
byl však obdařen také nesmírně urostlou postavou. Až pozná všechny zákonitosti života a
světa, až bude sebevědomější, bude jistě působit majestátným a velkorysým dojmem jako
ty nejvyšší vrcholky zasněžených hor. Zatím má však prstíčky jemné jako kousek bavlnky.
Jejich opečovávanými konečky by ani mušce neublížil. Můj nový přítel, můj mladý popleta
je totiž prozatím zcela nedotčený. S úžasem a údivem horoucně žádá po poznání světa.
Srdce má dobré a milé. Každým dnem se přibližuje andělským nebesům, koná totiž dobro
tím, že pomáhá chudým. Když naslouchám jeho snům o budoucím životě, slyším v nich
velkorysost a slávu na jedné straně, na straně druhé ovšem pokoru, skromnost, mír a
dobromyslnost.
A právě toho se obávám. Jakou z těch stran si vybere? Může se vydat cestou
plnou lásky a míru, ale též cestou hněvu, strachu a lsti. Ať se můj nový přítel vyklube z
mládeneckého klubíčka jakkoli, nyní je svatostí a čistotou samotnou, jako že se Dorian
Gray jmenuje.

M. Novák, 1.A

Michal Novák

