
Oamenii atinşi de grimase 

 
Omul atins de grimasă e un ins superior. El arată lumii că are gânduri în cap şi că 

acestea sunt de natură dispreŃuitoare. În plus, mai arată că este discret în a şi le exprima 
şi, pentru că nu se pretează a le spune, el şi le pune pe faŃă. Ca să facă acest lucru, de 
obicei îşi foloseşte gura, nasul şi o sprânceană în arcuiri şi încreŃiri sincrone. ColŃul gurii 
îi pleacă oblic în jos, buzele se desprind una de alta, lăsând loc între ele la o fantă pe unde 
întâi intră şi apoi iese un şuvoi de aer, buza de sus se încreŃeşte, o nară se lărgeşte iar 
sprânceana se arcuieşte într-un unghi obtuz. În felul acesta el dezvoltă un discurs adânc, 
tăios, ironic şi muşcător la adresa celui care vorbeşte în acel moment. El îşi spune păsul 
în cel mai silenŃios mod posibil. Tot ce are de spus dar nu spune pune pe faŃă în aşa fel 
încât toată lumea să priceapă. DispreŃul lui este suveran şi discursul care-l susŃine – 
subînŃeles. Gândul lui rău îi urâŃeşte faŃa, dar superioritatea astfel câştigată merită 
sacrificiul. El arată celor din jur infinita lui inteligenŃă în raport cu amărăşteanul de 
vorbitor. El nu se pretează să formuleze critici, este tăios tăcând, muşcător în 
silenŃiozitatea lui, măreŃ în enigmă.  

Oameni de acest fel sunt superiori gândacilor pentru capacitatea lor de a-şi pune 
gândurile pe faŃă. Un gândac nu e capabil de grimase. Acesta ştie numai să se ascundă. 
Ca şi melcilor, pentru că intervenŃiile lor nu lasă urme. Şi, în sfârşit, caprelor, pentru că, 
deşi şi unii şi celelalte sunt lipsiŃi de interesul de a vorbi, numai în spatele frunŃilor lor, la 
fel de lipsite de riduri, lumea bănuieşte întrucâtva oarece gânduri. Nu mai ştiu alte 
dobitoace cărora să le fie superiori... 
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