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4. Univers  literar 

FESTIVALUL CULTURAL-ARTISTIC AL  
STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR DIN INSTITUŢIILE 
DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE M.I.R.A., ediţia a XII-a, 
desfăşurat la Casa Studenţilor – Cluj-Napoca 

 
– SECŢIUNEA POEZIE – 

 
PASĂREA PERFECTĂ 

 

Ionuţ Ahriţculesei  
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă   

“Pavel Zăgănescu” – Boldeşti 
 

– premiu special – 
 
 
 

Aş fi fost soldatul perfect 
scoţând din toc 
arma perfectă 
dacă 
din fiecare celulă a corpului meu 
n-ar fi urlat 
vina de a trăi 
 
Aş fi fost arhitectul perfect 
schiţând pe hârtie  
catedrala perfectă 
dacă 
din fiecare memorie a retinei mele 
n-ar fi urlat 
vina de a vedea 
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Aş fi fost zeul perfect 
zămislind în propriul pântec 
omul perfect 
dacă 
din fiecare respirare a mamei mele 
n-ar fi urlat 
vina de a iubi 
 
Aş fi fost poetul perfect  
prinzând din zbor 
pasărea perfectă 
dacă 
din fiecare literă a acestui poem 
n-ar fi urlat 
vina de a fi vinovat  
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CU GÂNDUL SUB NOUA LINIE DE START 
 

Liviu Varga  
Şcoala de Agenţi de Poliţie 

„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca  
 

– menţiune specială – 
 
 

Sunt prea bătrân pentru o viaţă în care tu câştigi mereu... 
Bătrân... dar atât de depărtat de stele... 
Încercând să mă întorc la start, 
în ultima noapte, 
pe penultimul drum, 
compasul nu-mi elucida cercurile ce mă chemau. 
Înţepasem o stea totuşi, de-mi lumina pe urmă 
cărarea călcâielor –  
şi panglica dintre nimicuri,  
după ce Apusul mi-a zâmbit,  
deveni fosforescentă. 
Stelele în cercuri ne luminează –  
cu un pas înapoi pe pământ suntem, 
ca un chip pătat înaintea crucii lacrimei... 
Şi chiar doream să ard acele obloane de după copilărie 
căci, privind în ochii copilului care eram, 
am sesizat prăbuşirea – 
înălţarea mea de-atunci... 
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VISE 
 

Laura Maria Hriscu 
Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 

“Avram Iancu” – Oradea 
 

 
– menţiune specială – 

 

Visez c-am trăit de demult pe altă planetă, 
Că eram ce nu sunt că aveam ce nu am, 
Visez că universul cutreier din cometă în cometă, 
Că alerg, că ajung şi m-opresc la tine la geam. 
 
Visez c-am murit şi trăiesc doar în tine, 
Că nu mai am trup, că la zaruri l-am dat, 
Visez că-s bogată şi n-am bani, nici rubine, 
Că tot ce-i al meu de la tine-i luat. 
 
Visez c-am să plec şi nicicând să mă-ntorc, 
C-am găsit o potecă şerpuind spre lumină, 
Visez că-s puternică, iar norii de ploaie îi storc, 
Că am braţe de fier ce n-au pic de rugină. 
 
Visez c-am venit de undeva de departe, 
Că tu m-aşteptai de când am plecat, 
Visez că-s de gheaţă şi foc ne desparte,  
Că de tine m-apropii şi de foc sunt mâncat. 
 
Din vis când tresar şi privesc împrejuru-mi,  
Mă simt că-s stăpână peste lumea profană, 
Că trăiesc într-un vis de ani lungi şi de luni, 
Şi că totu-i o farsă pentru rasa umană. 
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- SECŢIUNEA PROZĂ SCURTĂ - 

 
CEARTĂ AMICALĂ 

 

Simona Iuliana Bălan  
Şcoala de Agenţi de Poliţie  
„Vasile Lascăr” – Câmpina 

 

– premiul I – 
 

În camera de la parter, locuiesc doi vecini, înrudiţi, atât de util umanităţii şi totuşi nu chiar 
aşa buni prieteni. Oare de ce? 

Calculatorul şi cartea – inovaţie şi tradiţie-la aceasta ne duce cu gândul şi asta ar fi 
traducerea celor două cuvinte. Nu sunt prieteni,nici duşmani, doar cârcotaşi. Ba astăzi sunt 
chiar ironici şi puşi pe ceartă. 

Calculatorul, mândru şi foarte sobru, cu ecranul lustruit şi tastatura zâmbitoare, îmbrăcat 
cu dispozitive şi echipamente de tot felul, ocupă locul de la geam, pe birou. Se comportă de 
parcă ar fi în avampremiera unui eveniment protocolar şi el ar deţine întreaga popularitate. 
Cartea, parcă puţin posomorâtă şi cam prăfuită ocupă acelaşi loc din raftul de bibliotecă, de 
unde priveşte cu dispreţ pe domnul calculator, care nu întârzie să-i arunce câteva cuvinte „de 
laudă”. 

Calculatorul: Dar ce-ai păţit draga mea? Să nu te mai recunosc. Parcă arăţi din ce în ce 
mai rău. Sincer, te compătimesc. 

Cartea: Nu am păţit nimic. Doar că nu pot trece cu vederea cum unii sunt atât de 
băgăcioşi şi înfumuraţi. Ai grijă să nu faci vreun scurt circuit. 

Calculatorul: Se vede că ai îmbătrânit. Ai devenit posacă şi cârtitoare. Dar te înţeleg. Ai 
avut o viaţă atât de lungă. Ce să-i faci? Asta-i viaţa! Acum eu sunt la tron, eu sunt rege. Deţin 
întreaga putere. Mă simt atât de tânăr şi inteligent. 

Cartea:Ha,ha,ha, mă faci să râd. Ştiu!Puterea, tinereţea şi inteligenţa ta se măsoară în 
megabytes şi alte unităţi de măsură. 

Calculatorul: Unităţi de măsură...?!? După cum vezi, de câteva decenii sunt nepreţuit şi 
de neînlocuit. Pe când tu ai înghiţit deja prea mult praf ca să nu mai poţi fii în top. 

Cartea: dacă tot m-ai provocat o să-ţi spun eu cum stă treaba. În primul rând te lauzi cu 
câteva decenii, iar eu deţin eternitatea. Dacă memoria Ram sau ROM nu te ajută prea mult o 
să-ţi spun eu cine sunt şi care e istoria mea. Am fost martoră pe această planetă, care  a 
devenit universul meu la tot ceea ce înseamnă viaţa, cuvânt, sentiment, schimbare. Eu 
contopesc cu istoria universului. Deşi îmbătrânită mă simt mândră şi mă încearcă lacrimile când 
mă gândesc că am primit litera de aur a divinităţii. Prooroci, apostoli şi evanghelişti au scris 
istoria sfântă pe paginile mele şi mi-au impregnat în inimă cu cerneala veşniciei cuvântul 
credinţei. Dar aceasta a fost doar începutul. Cărturari din întreaga lume au început să-şi scrie 
istoria neamului. Viteji, împăraţi, imperii şi popoare toate au trecut prin paginile mele şi încă mai 
trăiesc prin ecoul pe care-l răspândesc în întreaga lume. După cum vezi sunt singura mărturie a 
umanităţii. Tu unde erai?De ce nu ai fost prezent? 

Calculatorul: Surată!!! Confunzi lucrurile. Eu sunt un proiect al prezentului şi al viitorului. 
Este prea puţin important trecutul şi paginile tale roase de vreme. 

Cartea: Se vede că eşti bolnav. Nu degeaba eşti conectat la atâtea cabluri şi aparate.Ca 
să nu mai vorbim de programele anti-virus. Ţi-ar mai trebui o asistentă şi ai tot tacâmul. Dar nu 
mă mai întrerupe. Unde rămăsesem? Să trecem la ştiinţă. Apropo, ştii că-mi datorezi existenţa? 
Cum crezi că ai fost inventat?Scuză-mă că fac o paranteză dar eşti o simplă maşinărie care în 
loc de inimă are o unitate centrală. Cu toate acestea trebuie să recunoaştem că ieşti o invenţie 
foarte reuşită. Oamenii de ştiinţă au făcut multe studii şi cercetări. Unii au lăsat o axiomă, alţii o 
teoremă, alţii o formulă matematică, iar eu le-am păstrat pe toate ca într-o carapace pentru 
următoarele generaţii. Rezultatul l-ai simţit pe propria-ţi piele. Tu eşti rezultatul. Şi n-am auzit 
să-mi mulţumeşti sau poate nu mai aud eu bine. 
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Ce să îţi mai spun? Că am stat la căpătâiul marilor personalităţi ale omenirii, că le-am 
cunoscut gândurile, sentimentele şi ideile. Scriitori, oameni de ştiinţă, voievozi, preoţi şi 
cărturari, toţi m-au cunoscut şi m-au venerat. 

Calculatorul:Deja te întreci cu gluma. Şi eu pot să mă laud. Am o capacitate de lucru 
inegalabilă. Şi nu sunt numai o carte pe care poţi s-o răsfoieşti. Lucrez, procesez şi ajut oamenii 
mai mult decât crezi Chiar mă subestimezi. Informaţii din lumea întreagă trec prin creierul meu. 
Nu degeaba oamenii au ajuns să mă asemene cu o pânză de păianjen care s-a răspândit şi 
instalat în toate colţurile lumii. Eu nu am nevoie de vreo editură. Am un stil de viaţă modern ce 
se bazează pe inovaţie. Şi cel mai important lucru e că oamenii au devenit dependenţi de mine. 
Sunt indispensabil. 

Uite să-ţi sau un exemplu. Eu pot să teleportez oamenii într-o lume virtuală. Ce părere ai-
? 

Cartea: Da,asta dacă nu întrerupe cineva energia electrică de la panou. Poate faci toate 
aceste lucruri, dar nu ai fost mai legat ca mine de sufletul omului. Am adus bucurie, melancolie, 
pasiune, admiraţie şi prin varietatea mea am fost pe gustul tuturor. 

Copiii de-o şchioapă cu ochi mari de uimire au descoperit personaje de poveste, tinerii 
au primit cu entuziasm poveşti de dragoste sau de aventură iar bătrânii împovăraţi de ani citesc 
la gura sobei cuvinte cu tâlc care alină inima. 

După cum vezi, reprezint imaginaţia, viaţa. 
Şi om de rând şi împărat au ştiut să mă preţuiască şi să mă păstreze la un loc de cinste. 
Şi, nu sunt doar atât. 
Şcoli şi universităţi au luat fiinţă şi au funcţionat în detrimentul meu, al cărţii. 
Şi-atunci mă-ntrebi de ce sunt eu posomorâtă şi prăfuită? Am să-ţi spun... 
Pentru că azi, ca şi ieri continui să trăiesc legată între două coperte şi ţintuite de privirea 

atâtor cititori, chiar dacă port în spate povara întregii omeniri. Puţin sunt însă cei care îşi mai 
amintesc c-am fost la temelia lor. Cu toate acestea sunt mulţumită. Doar că privesc în urmă şi-
mi ajunge. Dar timpul nu se opreşte aici şi misiunea e de durată. Voi servi supusă, neobosită şi 
generaţiilor următoare, numai că de data asta voi primi ajutorul tău. 

Calculatorul: Să ştii, că acum îmi dau mie lacrimile şi ştii că nu-mi face bine umezeala. 
Am fost naiv şi imatur, dar mă bucur că tu ai fost cea care mi-ai dat „restart”.Sunt adânc 
impresionat şi mă închin în faţa măreţiei tale. Acum sunt conştient că niciodată n-o să te egalez. 
Asta ar însemna să-mi reneg originea. 

Cartea:Prietene, să cădem la pace să lăsăm melancolia căci drumul nostru e lung dar e 
mai uşor în doi. 

Şi aşa cei doi vecini vor trăi ani lungi pe acest pământ în pace şi prietenie, luptând pentru 
soarta omului. 
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CERŞETOR 
 

Călina Valentin  
Şcoala de Pregătire a Agenţilor de Poliţie de Frontieră  

„Avram Iancu” – Oradea 
 

 

Răsuflarea grea a bărbatului înfiora aerul dintr-un colţ mizer al gării. Între scaune un 
maldăr de carne zăcea sub lumina electrică a neoanelor. Nici paznicii care-şi făceau agale 
rondul nu-i dădea şanse de a rezista până dimineaţa. 

Un aer bolnăvicios tremura de pe buzele fiinţei. Pereţii plini de mucegai păreau că se 
continuă cu fiinţa acoperită de un preş murdar. Un câine se ghemuise lângă el pentru a scăpa 
de frigul nopţii. 

Un suspin înfioră tavanul  de sticlă şi omul se chirci asemenea unui fetus. Îşi duse încet 
mâna sub cap şi lacrimi mari îi scăldară obrazul sec. Sub firele de lacrimi ochii îşi recapătă 
forma şi culoarea proprie unui om. Încet, izvorul seca şi vălul de plumb i se aşeza peste privire. 
Pleoapele se lăsau spasmodic pentru ca lumina să nu chinuie  prea mult ochii nefericitului. 
Părul răvăşit şi murdar acoperea o frunte brăzdată de riduri neregulate, semn sigur al nefericirii. 

O şoaptă de mormânt otrăvea plămânii şi măruntaiele bărbatului. Vocea se frânse în alte 
suspine  isterice ce îl făcură să cadă într-un somn chinuit ce se întrepătrundea cu agonia 
materiei. Din tavan, neonul, un ochi alungit, privea  hipnotizat muribundul. 

O pală de vânt izbi trupul dezgolit de fiorul vieţii. Răcoarea veni imediat, odată cu 
vârtejuri de praf şi îmbrăţişă carnea uscată, cu voluptatea unei femei dezlănţuite. Un nou tremur 
agită bărbatul şi irezistibil ochii i se fixară pe neonul din tavan. Lumina îi pătrundea dureros 
orbitele. Durerea izbucni din spatele ochilor unde parcă se rupseră nervii pentru a-i ţine trează 
atenţia. Brusc, durerea i se curmă dar ochii uscaţi rămaseră imobili. Lumina electrică îi învălui 
mintea şi plămada vieţii i se aşternu în mintea chinuită. Disperat încerca să-şi lase prinsă 
mintea în trecut ca într-o altă realitate. Simţurile-i de mult atrofiate vibrau din nou în fragmentele 
minţii lui. Puţinele lucruri fericite erau destinate captării unor speranţe ce îi arătau că alţi oameni 
sunt fericiţi în fiecare zi. Fericirea lui se zdrobea fatal de prima ocazie şi sufletul i se îneca într-o 
amărăciune aproape organică. Unii scăpau în băutură cu tot sufletul lor, el nu reuşea decât să 
geamă muribund. 

Şi totuşi, simţea că ideea morţii îi străpunge creierul surescitat. Dorea să mai pătimească 
în trecut, ştia că ar mai fi putut  totuşi trăi, s-ar fi putut mişca, acum poate ar fi putut să se 
bucure. Era cumplit ceea ce trăia: o existenţă dusă în mizeria societăţii, chinuit de vini ce nu 
fuseseră ale lui şi totuşi nimic nu egala angoasa morţii. Subteranele oraşului, de fapt ale unei 
întregi societăţi se confundau cu propriile subterane mentale. Dar nici una nu era atât de 
adâncă asemenea, morţii. Încă un fior îl străbătu şi-i răsări un gând negru – viaţa lui nu fusese 
decât o continuă agonie fizică? Dacă toată viaţa stătuse în acel colţ şi îi trecuseră prin cap 
fragmentele unei minţi ce se descompunea patologic? I se părea că acum trăia cu adevărat. 
Amintirile cădeau ca nişte coji de pe sufletul lui. Brusc avu o clipă de luciditate: se văzu în 
mormânt, pământul se rostogolea peste el. Gustul de ţărână îl avea în gât. Apăsarea parcă 
trecea prin el şi încercă sentimentul descompunerii totale în haos. Auzi strigând pământul după 
fiinţa lui. Încearcă o violentă ridicare, dar pârghiile trupului se rupseră şi faţa îi lovi podeaua. 
Realiza slăbiciunea şi gândi la tensiunea din podeaua ce-l susţinea. Aştepta ca totul să se 
prăbuşească cu el şi în el. 

Un lucru, gândi că-i rămăsese. Dar luciditatea îi pieri subit şi iarăşi mintea i se confundă 
cu trupul schilodit. Gemu, şi câinele se ghemui mai mult în el. 

Nu ştia cât timp zăcuse, dar se trezi cu o durere în creier. Mâna i se crispă pe piept. 
Inima bătea speriată, ca un ciocan, în pieptul lui uscat, ciocan ce-i făurise arhetip din resturi. 

Începea din nou să plângă cu sughiţuri. Lacrimile se amestecau cu praful pardoselii. 
Ochii lui uscaţi de lumina  palidă a neonului prinseră din nou viaţă. Nu-şi putea mişca trupul, dar 



plânsul îi zguduia spasmodic fiinţa. Realiză ceea ce uitase: singurul lucru era să îmbrăţişeze  
moartea. Lucid şi poate demn. O viaţă întreagă nu învăţase cum să accepte moartea, deşi se 
plimbase printre atingerile  ei. Atenţia i se concentrase în piept, în inimă. Plângea în continuare 
într-o părăsire de sine, ca un copil. Lacrimile i se amestecau în gură  de parcă descompunerea 
începe din ochi. Trupul i se cutremură şi înţelese că poate asta trebuie să facă tot timpul, să 
plângă. O viaţă în lacrimi trebuia să ducă, ca un ascet al umilinţei. 

Aştepta moartea cu sete, o invoca şi i se oferi într-o voluptoasă deznădejde. O suscitare 
nervoasă puse stăpânire pe el, se ridică şi se prăbuşi cu toate forţele sleite. Se lasă moale şi 
simţi cum se contopeşte cu pământul. Mâinile i se chirciră. Dar moartea lui avea să fie anunţată 
de cel care i-a fost alături. Câinele, singurul martor al sfârşitului, urlă puternic când ultima 
picătură de viaţă se scurse din venele uscate ale cerşetorului. Parcă ar fi anunţat divinitatea să-
şi deschidă braţele pentru un suflet chinuit, ce o viaţă întreagă a tânjit după o fărâmă de fericire. 
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AUTOPORTRET – ROBOT 
 

Mihai Garip 
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă  

„Pavel Zăgănescu”– Boldeşti 
 
Idiot este cuvântul derivat din elinescu „Idiotes” (persoană fără deprinderi 

profesionale, cetăţean neînrolat politic, individ) pe baza lexemului „odios” (propriu, 
personal). Varianta latinească „idiota” (persoană comună de rând) „a precedat sensul 
(persoană needucată, ignorată). 

Derivatul substantival „idioţie” datează din 1487 şi se presupune că are la bază 
termeni analogi „profet-profeţie”. 

De asemenea, cuvântul are multe derivate. „Idiot” a fost utilizat iniţial cu sensul 
„om de rând, persoană fără deprinderi profesionale”,dar şi, persoane cu deficienţe 
mentale incapabilă de raţionamente”. Refuzul de a participa la viaţa publică, în 
democraţia ateniană, era considerat idiot şi dezonorant. „Idioţii” erau priviţi ca având 
slabe raţionări politice. În timp, cuvântul „idiot” a deraiat semantic şi a obţinut 
conotaţiile egoismului, şi, prin acestea, ale stupidităţii. Semantica modernă foloseşte 
cuvântul „idiot” în contexte care descriu prostia sau absurditatea extremă şi 
simptomele acestora (rostiri sau acţiuni pe măsură). În psihologia modernă se 
foloseşte prin substanţe cu sintagma „retardare mentală profundă”. 

În jurisprudenţa americană, Codul Penal al statului California precizează că 
„idioţii” fac parte din cele şase tipuri de oameni care nu sunt capabili  de comiterea 
unor crime. În ianuarie 2007, legislativul american a promovat o rezoluţie care 
eludează cuvântul „idiot sau nebun”, dar îl parafrazează ca persoana căreia o curte de 
justiţie i-a adjudecat lipsa capacităţii de a înţelege actul de votare”, explicitare inclusă 
în Constituţia Statului New Jersey. 

Doar câţiva scriitori celebri au folosit, în istoria literaturii moderne, „idioţi” ca 
protagonişti în romane, drame sau proză. De multe ori aceste personaje au rol de a 
proiecta sensuri alegorice. Faptul este observat în romanul ”Zgomotul şi furia” a lui 
Faulkner şi poemul „Băiatul idiot” al lui Wordsworth. În literatură, personajele „idioate” 
sunt confundate, uneori, cu nebuni şi sociopaţi. 

Odată cu interesul exploziv asupra „idioţiei” , manifestat de filmografia 
americană şi europeană, iar în anii 90 şi de confuziile susţinute de o istorie potenţial 
manipulată, imaginea publică a individului se metamorfozează; de fapt, se 
polimorfozează. ”Dilema” este reprezentată de subiecţi cu disabilităţi implicând 
identitatea naţională, masochismul, politicile sexuale şi / sau violenţă legitimă – 
ilegitimă, fiind proiectată în planul realităţii cotidiene dublate sau substituite de 
bâlbâieli audio-vizuale cu efect persuasiv. 

Nu trece săptămâna, fără să mă întreb de câteva ori pe zi: „Sunt idiot? Mai sunt 
mulţi ca mine?” 

Bună întrebare.  Am început să număr pe degetele mele boante, încercând să 
micşorez grupul idioţilor fără a folosi orice fel de mijloace  letale. Aşa m-am hotărât să 
întocmesc o listă. Desigur, aceasta nu va fi completă, dar voi încerca  să descopăr 
elementele flagrante. Intenţionez să o trimit pe Internet, probabil îmi va lua două zile, 
pentru publicare, sunteţi liberi să vă conectaţi pentru a transmite răspunsurile voastre, 
menţionând dacă există şi alţi descriptori pentru  identificarea idioţilor, neglijaţi, din 
păcate, de mintea mea ocupată cu nimicuri. În prima săptămână după lansare voi 
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finaliza inventarul, în lista completă, a elementelor care identifică „idiotul”, formulând şi 
opţiunile partenerilor e chat. 

Din ziua următoare, voi fi capabil să figurez persoane, îndrumându-le către lista 
cu descriptori pentru a se autoevalua. 

Desigur, aşa mă scutesc pe mine de un travaliu „idiotic”. 
Aşadar, eşti un „idiot ” dacă: 

1. tragi cu ochiul la teletipurile politicii de peste ocean, dar nu militez pentru ratificarea 
unei Constituţii Europene care, probabil, îţi salva existenţa; 

2. de plângi de un salariu mic, dar uiţi că nu ai plătit nici măcar pensionarul care îţi 
achită facturile la bănci; 

3. cântăreşti asupra faptului că femeile nu pot deveni preoţi, dar tot nevastă-ta face 
curat în casă; 

4. îţi cumperi un câine de companie pe care îl închizi în casă toată ziua şi te miri că îţi 
face mobila praf; 

5. te plângi despre mizeriile televizate, dar ai cumpărat televizoare pentru fiecare 
dormitor; 

6. te lauzi că lupţi pentru toleranţa interetnică, dar nu recunoşti că accepţi satisfăcut 
că toţi copii din clasa fiului tău sunt de naţionalitate română; 

7. te consideri o familistă dar îi permiţi fiicei tale să se îmbrace ca femeie de stradă; 
8. negi rolul psihiatriei în consilierea familială, dar ai avut, numai anul trecut, trei 

„atacuri” extraconjugale; 
9. te întrebi adesea ce ar face Dumnezeu pentru tine, dar în loc să citeşti  cărţile 

sfinte asculţi pălăvrăgelile  unui ins care molfăie un covrig în gingiile umede, 
spunându-ţi că, deh!, vine sfârşitul lumii; 

10. te plângi de rata şomajului, dar continui să plăteşti 0 de lei pentru umflatul unui 
cauciuc; 

11. lucrezi pentru stat sau guvern şi nu vomiţi de câte ori ţi se cere să acţionezi 
conform manualului de proceduri; 

12. mănânci numai carne pentru a nu te îngrăşa dar poţi să mori de arterioscleroză, în 
loc să mănânci mai puţin; 

13. cauţi un loc de parcare timp de o oră, în apropierea magazinului preferat, când îţi 
ia un minut de mers pe jos; 

14. lupţi împotriva acceptării avorturilor, dar îţi pedepseşti copii dacă ştii că iau 
contraceptive; 

15. conduci nebuneşte pe autostradă în timp ce copiii, pe bancheta din spate,  
vizionează DVD-uri şi te întrebi de ce nu vorbesc cu tine, de ce nu mai citesc...,  

16. comanzi mâncare la drive-in, numai prin simpla indicare a numărului din listă; 
17. faci gălăgie împotriva acceptării jocurilor video cu aspecte violente, dar te uiţi ca 

nesătulul la ştirile de la ora 17.00; 
18. eşti indignat de arestarea a două femei de 80 de ani pentru nu ştiu ce conflict 

agrarian, dar postezi pe Internet imagini care ţin de pornografia infantilă; 
19. munceşte ca disperatul „workaholic” să întreţii clădirea în care îţi petreci zilele de 

lucru, dar pierzi toţi oamenii care muncesc  în ea; 
20. vorbeşti despre cultură organizaţională „de top” şi accepţi evenimente care fac 

deliciul „kitsch-ului”; 
21. vrei casa mare, maşină mare, câine mare, salariu mare, dar o dai la azil pe mama-

mare; 
Lista rămâne deschisă..... 

22. Ah, să nu uit, eşti idiot, dar... te tratezi! 
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