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Космати лица
Колко много космати лица се срещат в наши
дни! Ако човек остави брадата си да порасне
толкова, че да покрие цялото му лице, ще е невъзможно да се разпознае как точно изглежда
той.
Може би тъкмо затова го прави. Той вероятно не би искал вие да знаете причината.
Тогава изниква проблемът с миенето. Когато хората с много космати лица се опитват
да си измият лицето, за тях сигурно е също
толкова трудно, колкото за мен и вас да си измием косата.
Ето какво искам да знам аз: колко често тези
косматковци изобщо си мият лицето? Дали
като нас го правят само веднъж седмично, в
неделя вечер? Слагат ли му шампоан? Използват ли сешоар? Втриват ли подхранващ тоник в кожата на лицето си, за да го предпазят
от оплешивяване? Ходят ли при бръснаря, за
да им обръснат и фризират косматото лице,
или го правят сами вкъщи пред огледалото с
ножичка за нокти?
Нямам представа. Но следващия път, когато видите човек с космато лице (което сигурно ще се случи още щом стъпите на улицата),
може би ще се вгледате внимателно в него и
ще започнете да си задавате същите въпроси.
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Господин Тъпашки
Господин Тъпашки беше един от хората с
космати лица. Цялото му лице с изключение
на челото, очите и носа бе покрито с гъсти
косми. Тези чудеса растяха на отвратителни
валма дори от ноздрите и ушите му.
Господин Тъпашки имаше усещането, че заради своята окосменост изглежда невероятно
мъдър и величествен. Но в действителност
не беше нито едното, нито другото. Господин
Тъпашки беше тъпак. Беше се родил тъпак. А
сега, на шейсетгодишна възраст, беше по-голям тъпак от когато и да било.
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Космите по лицето на господин Тъпашки не
растяха гладко и равномерно, както при повечето хора с космати лица. Растяха подобно на
клечки и стърчаха във всички посоки като четината на четка за обувки.
А колко често господин Тъпашки си миеше
четинестото лице?
Отговорът е НИКОГА, нито дори в неделя.
Не беше се мил от години.

Мръсотии в брадата
Както знаете, едно обикновено некосмато
лице като вашето или моето просто се позацапва леко, ако не се мие достатъчно често, и в
това няма нищо кой знае колко отвратително.
Обаче косматото лице е друга работа. В космите се заплитат разни неща, особено храна.
Ние с вас можем спокойно да забършем гладките си лица с кърпа и скоро отново изглеждаме
спретнато, обаче един косматко няма как да
го стори.
Освен това, ако внимаваме, ние можем да
ядем, без да се оплескаме с храна по цялото
лице. Но косматкото не може. Набюдавайте
внимателно следващия път, когато видите
космат човек да си яде обяда, и ще забележите, че дори да си отваря устата много широ15

ко, няма начин да пъхне лъжица телешка яхния
или сладолед с шоколадов сироп, без да останат следи по брадата му.
Господин Тъпашки дори не си правеше труда да си отваря устата широко, докато яде. В
резултат на това (пък и може би защото никога не се миеше) в космите по цялото му лице
имаше непрекъснато полепени стотици остатъци от някогашни закуски, обеди и вечери. Е,
все пак не бяха големи парчета, защото по-едрите той избърсваше с опакото на ръката или
с ръкава си, докато ядеше. Но ако се загледате
отблизо (не че ще ви се прииска някога да го
сторите), ще забележите мънички люспи от
бъркани яйца, полепнали по космите, спанак,
доматен сос, рибешки костички, кълцан пилешки дроб и какви ли не още отвратителни
работи, които господин Тъпашки обичаше да
си похапва.
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