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Mai mult ca Perfectul

Sunt perfect. Nu e vina mea. Așa m-am născut. 

La început n-am spus nimănui. Dar odată cu gim-

naziul am simțit nevoia să mă confesez celorlalți. 

Povara perfecțiunii devenise prea grea și trebuia 

împărțită.

Momentul hotărâtor a avut loc la ora de engleză. 

Teacher ne rugase să găsim un adjectiv care să ne 

caracterizeze.

Paul a spus:

— Puternic.

Armand a zis:

— Amuzant.

Diana a sărit:

— Deșteaptă.

Eu am fost singurul care a spus adevărul:

— Perfect.
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Asta însemnând că sunt și puternic, și amuzant, 

și deștept, și frumos, și toate pe deasupra.

— Uau! au făcut colegii.

— Uau! a făcut teacher.

Le-am explicat că a fi perfect nu e o stare im-

posibil de atins, ci un lucru firesc, legat de realita-

tea propriu-zisă, cel puțin în viziunea mea. Trebuie 

doar să ai 100% din toate calitățile.

Așa ca mine.

— În cazul ăsta, tu ești Mai mult ca Perfectul, a 

spus teacher.

Și așa mi-a rămas numele.

Vestea că aș fi predestinat unor lucruri mărețe 

s-a răspândit în celelalte clase, prima dată în cele 

mici, apoi în cele mai mari, până a ajuns în toată 

școala. Ba chiar și în alte școli. Din om în om, din 

vorbă în vorbă, veștile circulă repede.

Și toată lumea a început să mă știe de Perfect. 

Primul semn a fost că am început brusc să obțin 

diverse lucruri fără să depun prea mult efort. 

Eram lăudat mai des de părinți, eram admirat de 

profesori, eram invidiat de băieți și căutat în per-

manență de fete.
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Tot mai mulți încercau să-mi stea prin preajmă 

și-mi copiau comportamentul, pentru că, se știe, 

perfecțiunea se transmite și doar cine stă lângă un 

Perfect se poate perfecționa în timp. Asta presu-

pune, desigur, un efort intens, implicare, multă 

muncă, străduință, repetiție, nopți nedormite și 

seriozitate maximă.

Iar cine mă evită sau îndrăznește să mă critice 

se autocondamnă la mediocritate pe viață, adică 

se pune singur în imposibilitatea de a mai evolua 

vreodată pe scara perfecțiunii, ducându-și mai 

departe existența deplorabilă.

Oamenii toți sunt imperfecți. Nu e nicio rușine 

în asta. Dar ei, datorită mie, evoluează pe scara 

perfecțiunii, trecând printr-un amplu proces de 

dezvoltare personală, de la stadiul de imperfect la 

perfect și... atât. Pentru că Mai mult ca Perfectul 

nu poate fi decât unul. Titulatura îmi e rezervată.

PERFECTUL PERFECȚILOR.

Ăsta sunt.
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Peretele clasei
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