
PROIECTAREA VIITORULUI

de Constantin D. Pavel

AA
m scris acest articol într-o cafe-
nea, în „Micul Paris“ din magazi-
nul Unirea, între douã întâlniri.

Tocmai discutasem cu cineva despre viitorul
lui, despre ceea ce doreºte sã facã, iar ideile
mi-au rãsãrit în minte cu o putere uimitoare. Aº
fi vrut sã am ocazia sã stau mai mult de vorbã
cu acel om ºi sã-l fac, cumva, sã înþeleagã...
Însã nu sunt prea sigur cã ar fi priceput acum ce
vreau sã-i spun... Procesele lui mentale erau
setate pe minus, nu pe plus... Faptul cã am
luat pixul ºi m-am apucat sã scriu este, poate,
ºansa lui. I-am lãsat o carte de vizitã cu a-
dresa de web a site-ului www.pavcon.ro tre-
cutã pe ea ºi, cumva, cândva, e posibil sã se
aboneze la acest newsletter ºi sã citeascã
acest articol. Îi mulþumesc pentru cã mi-a oferit
ocazia de a-l scrie ºi de a împãrtãºi cu voi
toate aceste idei. Mulþumiþi-i ºi voi în gând, cãci
are mare nevoie... 

Când îþi proiectezi viitorul, fii foarte atent,
sã nu baþi nimic în cuie, fiindcã valurile timpu-
lui sunt întotdeauna într-o continuã miºcare.
Atunci când dai verdicte ºi pui etichete, îþi în-
grãdeºti enorm libertatea de decizie ºi de acþi-
une. Fii pozitiv ºi învaþã sã-þi îmbraci viitorul în
haine cât mai luminoase; cele sumbre nu-i vin
prea bine...

A te lãsa pradã îngrijorãrii ºi lipsei de ori-
zont înseamnã a-þi pecetlui viaþa, a o încadra
într-un tipar rigid, de care ea nu aparþine. Nu fii
zgârcit cu bogãþia din viitorul tãu. Oferã-þi tot ce
îþi doreºte inima, cãci chiar poþi avea totul în
viitor! ªi-n plus, nu te costã nimic, dar absolut
nimic, sã crezi asta acum, în prezent. ªi n-o sã

te coste nici în prezentul care urmeazã fiecãrei
clipe prezente. Doar crede! Cãci a crede în-
seamnã a fãuri.

Beneficiul acestui mod de gândire are o
valoare inestimabilã pe termen lung (dar, to-
tuºi, nu foarte lung!) ºi îþi vei da seama de asta
pe parcurs, pe mãsurã ce fiecare clipã prezen-
tã devine parte a viitorului în care ai crezut ieri,
alaltãieri, acum o lunã sau acum cinci ani. Fii
credincios viitorului tãu, fii pozitiv, cãci nimic nu
e scris cu adevãrat în propriu-þi destin, nimic nu
e definitiv cioplit în stânca vieþii, pânã când nu
e atins de aripa trecutului.

Puterea care fierbe în tine este imposi-
bil de þinut în frâu; þi-o manifeºti clipã de clipã,
chiar dacã eºti sau nu eºti conºtient de asta.
Ea e puterea Creaþiei, a Fãuritorului de Lumi.
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Însã îþi va oferi rezultate pozitive doar atunci
când îi vei da voie sã facã asta. ªi acest lucru
se petrece numai când crezi cu adevãrat în ea
ºi o vezi ca pe o parte integrantã a fiinþei tale,
a ceea ce eºti.

Atenþie! Dubiile sfarmã în mii de bucãþi
chiar ºi cele mai puternice vise. Nu te îndoi
deci nici o clipã de veridicitatea viitorului pe
care îl creezi în mintea ta. El te aºteaptã ne-
rãbdãtor sã-l fãureºti, sã-l modelezi aºa cum îþi
e voia. E obedient în totalitate celui care l-a
scos la ivealã din strãfundurile minþii, sub
formã de idee, sub formã de gând, sub formã
de „Ce-ar fi dacã...?“. Ia acea sãmânþã din
mintea ta ºi planteaz-o cu grijã în solul fertil al
realitãþii, ud-o zilnic cu acþiuni benefice, dina-
inte studiate ºi planificate, ºi-ai sã vezi, viitorul
tãu va creºte din ea ºi se va dezvolta exact aºa
cum þi l-ai imaginat!

Sã nu fugi niciodatã de responsabilita-
tea care derivã din gândurile tale. Fuga, în a-
cest caz, nu înseamnã scãpare, ci chin. Te vei
condamna, practic, la o fugã continuã ºi viaþa
îþi va pãrea mereu o cursã nebunã, adesea cu
obstacole, cu mari obstacole. Lucrurile dura-
bile nu se fac pe fugã. Iar viaþa ta este – sau ar
trebui sã fie, numai tu decizi asta! – un lucru
cât se poate de durabil, unul din acele lucruri
despre care sã se vorbeascã ºi peste cinci mii
de ani!

Proiecteazã-þi viitorul cu grijã, cu minuþi-
ozitate, cu o atenþie demnã de un sculptor chi-
nez într-un bob de orez. (A ieºit cumva ciudatã
aceastã expresie, dar îmi place...) Fii rãbdãtor
cu tine ºi aºeazã fiecare lucru la locul lui, ast-
fel încât sã nu fi nevoit sã mai treci pe acolo
încã o datã. Temeinicia faptelor tale este cea
care dã forþã ºi rezistenþã edificiului viitorului
tãu.

Odatã ce þi-ai stabilit cu precizie unde
vrei sã ajungi, îndreaptã-þi atenþia asupra ace-

lui obiectiv ºi nu lãsa nici mãcar o zi sã treacã
fãrã sã faci încã un pas cãtre el. Indiferent cât
de mic este, vei vedea cã el conteazã în final
ºi cã întreaga ta cãlãtorie va fi un lung ºir de
paºi de sine stãtãtori. Calcã apãsat, ferm ºi nu
privi niciodatã în urmã cu regret, ci cu admira-
þie. Fii mândru de tot ce ai fãcut, inclusiv de
greºeli, chiar dacã unele au fost monumentale
ºi te-au fãcut sã te învârþi în loc; ele ºi-au avut
rostul lor ºi vei fi cunoaºte, în înþelepciunea ta
cea nouã, cã n-ai fi putut ajunge unde te afli
acum, dacã ele n-ar fi existat. Iartã-te în fiecare
zi, pentru a putea sã o iei de la capãt cu sufle-
tul curat ºi inima liniºtitã. Pune valoare în tine,
clipã de clipã, pentru ca viitorul tãu sã aibã, la
rândul lui, valoare!

Citeºte, vorbeºte cu oameni noi, citeºte,
ascultã, citeºte, mergi la cursuri de perfecþio-
nare, citeºte, comunicã, citeºte, educã-te, ci-
teºte, citeºte, citeºte... 
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LUNGUL DRUM
AL ZILEI DE AZI
(fragmente)

de Constantin D. Pavel

(urmare din numãrul trecut)

VV
reþi sã ºtiþi de ce pot simþi iarãºi
fiorul copilãriei? Vreþi sã ºtiþi de
ce a remarcat prietenul meu toa-

te acele schimbãri la mine? Vreþi sã ºtiþi de ce
eu, acum, scriu aceastã carte ºi voi nu? Pentru
cã eu am luat o decizie!

Acum mã aflu la masa din bucãtãrie, scriu la
aceastã lucrare ºi... ascult – chiar ascult! –
pãsãrelele cântând afarã! O fi ceva neobiºnuit
la acest tablou? Ia sã vedem: ce e nefiresc
pentru societatea româneascã urbanã în ima-
ginea descrisã mai sus? Ai descoperit? Felici-
tãri! Da, asta era! Pãsãrelele nu îºi au locul
acolo – sunt desprinse din altã realitate! Ploaia
care picurã pe burlanul de tablã galvanizatã ce
coboarã de la streaºina casei vecinului... Aerul
tare, rece ºi curat, al acestei minunate zile de
început de varã... ªi miresmele adânci, sfinte,
ale „Mâinii Maicii Domnului“... Toate acestea
sunt lucruri obiºnuite, pe care mulþi dintre noi le
transformã în neobiºnuite în realitatea lor ime-
diatã de timp ºi spaþiu!

Câþi dintre noi îºi mai apleacã acum urechea
la râsul zglobiu al unui copil de prin vecini sau
la gânguritul superb al unui guguºtiuc aflat la
aproape douãzeci de metri înãlþime, pe margi-
nea acoperiºului? ªi de ce nu mai auzim ºi nu
mai vedem toate acestea? Pentru cã avem fac-
turi de plãtit, iar pe politicienii noºtri nu-i intere-
seazã de noi? Pentru cã avem rate de achitat
lunã de lunã, iar nivelul veniturilor pe cap de
locuitor în aceastã þarã e aproape o batjocurã?
Pentru cã avem probleme de sãnãtate, iar o
internare într-un spital din þara asta e menitã
sã te-mbolnãveascã de nervi? Pentru toate a-
ceste mãgãrii existenþiale – de care suntem
vinovaþi cu toþii! – sã refuzãm sã ne mai trãim
viaþa în bucurie ºi cu curaj?...

ªtii ceva? Realitatea e aºa cum mi-o constru-
iesc eu! ªi dacã stau sã mã plâng de calitatea
oamenilor pe care mi-i aleg drept servitori ad-
ministrativi, dacã mã plâng de salariile mici, de
spitalele în care te opereazã dr. ªpagã Con-
sistentã ºi te îngrijesc dom’ºoarele asistente
Mânã Întinsã ºi Buzunar Larg – unde voi ajun-
ge? Societatea în care trãiesc eu, mã reflectã
pe mine! Investesc asemeni unui bezmetic timp,
energie ºi acþiune în vãicãreli ºi plâns de milã,
care nu-mi ajutã la nimic! Aºa cã... e de luat o
decizie! O decizie privind viitorul meu, al fami-
liei mele ºi al neamului meu... omenesc! Pen-
tru cã, dragã cititorule, dacã vreau sã fie mai
bine mâine decât azi, trebuie ca azi sã-mi
asum responsabilitatea zilei de mâine – ºi sã
fac ceea ce trebuie fãcut! Aºa funcþioneazã!
Aºa a funcþionat pentru toþi cei care au ajuns la
succes!

S-ar putea ca ceea ce am afirmat mai sus
sã te fi enervat ºi sã te fi frustrat! Nu-mi cer
scuze! Mã bucur chiar! Ba tocmai aºa ceva am
intenþionat! Sã te ºochez un pic, sã te scot din
ale tale! Cãci abia atunci când vei simþi cã nu
mai poþi, cã nu mai reziºti, cã e vremea sã te
revolþi odatã pentru totdeauna împotriva sorþii
tale, abia atunci vei pune cu adevãrat osul la
treabã! Pânã atunci, aºteaptã sã-þi împlineas-
cã alþii visele ºi, eventual, ca sã le fie lor mai
uºor, micºoreazã-le cât poþi
de tare – la ce bun sã vi-
sezi aºa de sus dacã tu
nu reuºeºti nici mãcar cu
visurile mici pe care le ai
acum?

Toate acestea, citito-
rule bun, mi le-am zis
mie! Mi le-am zis cu
ºapte-opt ani în
urmã, sãtul de
„sclavia modernã“
pe care am îm-
b r ã þ i º a t - o
vreme de 14
ani! Da, 14 ani
din VIAÞA MEA
am muncit pen-
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tru visele altora! Sã nu mã înþelegi greºit acum,
mi-a plãcut ºi îmi place în continuare meseria
mea de pe cartea de muncã – dar, Dumne-
zeule!, urma sã o fac pânã la 65 de ani! Iar eu,
în strãfundul fiinþei mele, nu mã consider jurna-
list, ci scriitor...

Ori, un scriitor e plãmãdit din alt aluat decât
un jurnalist – cãci scriitorul trãieºte profund

ce i se întâmplã, ce vede ºi ce simte, pe
când jurnalistul este nevoit, prin na-

tura profesiei, sã trã-
iascã evenimentele la
un nivel superficial, fãrã

implicare emoþionalã
directã. Altfel, n-ar

rezista... În pre-
sã – ºi mai

ales în cea de
proastã calitate, cum e cea
din România – abundã
scoaterea la suprafaþã a

mizeriilor de tot felul, a mucegaiului
ºi împuþiciunii celei mai hâde vieþi – cãci ele
existã, indiferent cât de tare le-am nega noi; iar
un ziarist – care-i ºi el tot un biet om, la urma
urmei – e nevoit sã-ºi umple cugetul ºi inima zi
de zi cu astfel de informaþii, ceea ce-l transfor-
mã, în cele din urmã, într-un sclav al propriei
lui profesii. Am mulþi prieteni ºi foºti colegi în
presa româneascã, oameni pe care, în situaþii
normale, îi pui la ranã ca pe cel mai bun bal-
sam, însã sunt nevoiþi sã facã o mulþime de
concesii ca sã-ºi pãstreze „cariera“ ºi sunt con-
vins cã, dacã li s-ar ivi cu adevãrat prilejul, ar
fugi cu prima ocazie de le-ar sfârâi cãlcâiele,
fãrã sã mai priveascã vreodatã înapoi! Mi-e
milã acum de ei, dar – aºa cum multora le-am
spus-o în timpul discuþiilor noastre directe –
este decizia lor, nu a mea!

ªi iatã cã facem de facem ºi tot la decizie
ajungem! Întorc acest cuvânt pe toate feþele,
îmbrãcându-l în experienþe de viaþã dintre cele
mai diverse, tocmai pentru cã, din punctul meu
de vedere, el este prima cãrãmidã care trebuie
pusã la edificiul libertãþii unei vieþi. Fãrã o deci-
zie – dar o decizie adevãratã, adicã o promisi-
une fãcutã în faþa conºtiinþei tale ºi a lui Dum-

nezeu! – nimic nu poate fi dus la bun sfârºit!
Decizia mea ºi a soþiei mele de a ne lãsa de
fumat, este, de fapt, o decizie perpetuã, una
din acele promisiuni pe care trebuie sã o reîn-
noieºti în fiecare zi – pentru cã ºi acum, dupã
atâþia ani de la momentul deciziei, mai ducem
lupte grele cu organismele noastre supuse
atâta amar de vreme drogului.

Iar acum, dacã tot þi-am spus-o, bunule citi-
tor, o pot recunoaºte deschis: o decizie luatã o
datã – indiferent ce subiect ar avea ea! – tre-
buie reîmprospãtatã mereu ºi mereu, pânã la
atingerea þelului aflat în fruntea deciziei res-
pective! Pare uºor la prima vedere, dar te asi-
gur cã e groaznic de greu – ºi acesta, este, de
fapt, marele ºi durerosul preþ ce trebuie plãtit
pentru câºtigarea libertãþii: consecvenþa în
decizii!

Am ajuns, iatã, la un alt „punct fierbinte“ pe
care ar trebui sã-l cerceteze cu atenþie cei ce
tind spre libertate personalã pe toate planurile.
ªi, pentru cã am spus cã aceastã carte este
despre mine, mã întorc iar la propria-mi expe-
rienþã de viaþã, pentru a extrage de acolo ex-
emple pozitive ºi negative cu care sã ilustrez
principiul al cãrui enunþ l-am iniþiat în paragra-
ful anterior.

Ce-i drept e drept, în experienþa mea de via-
þã sunt foarte multe exemple negative – adicã
am dat dovadã mult mai des de inconsecvenþã
decât de consecvenþã. Atât cu mine, cât ºi cu
alte persoane. M-a constat ºi aceasta destul
de mult (ºi încã mã mai costã), dar muncesc la
propria-mi persoanã sã vindec ºi acest punct
nevralgic.

La urma urmelor, pentru cã aceastã carte e
despre mine ºi experienþele mele de-a lungul...
lungului drum al zilei de azi, ea poate fi un bun
îndrumar chiar ºi pentru mine, cãci deseori am
eu însumi nevoie de sfaturile ºi îndemnurile
acestea! Oricum, lucrarea de faþã este o incur-
siune în existenþa lui Cãtãlin – sau, cum stã
scris în buletinul de identitate: Constantin D.
Pavel –, din care tu, dragã cititorule, vei ex-
trage pânã la urmã doar ce vei crede de cuvi-
inþã. Dacã nu îþi place ce-ai citit pânã acum,
felicitãri! Citeºte mai departe! Sau aruncã
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naibii cartea cât colo ºi las-o sã zacã într-un
colþ prãfuit, pânã când sufletul ºi mintea ta vor
fi deschise suficient de mult ca sã poþi lua o...
decizie! Dacã deja ai luat aceastã decizie, te
felicit! Te mângâi pãrinteºte pe creºtet ºi te
anunþ cã vor mai urma ºi altele, mai impor-
tante! ªi atunci vei avea, într-adevãr, nevoie de
aceastã carte! ªi de cealaltã ºi poate de altele,
cãtre care mã voi apleca de-mi voi exercita
dreptul de a... decide!

Sã ne întoarcem, însã, la consecvenþã ºi la
roadele ei. Ce este consecvenþa? Dicþionarul
Explicativ al Limbii Române (DEX) spune, ci-
tez: „Consecvent = (Care acþioneazã) con-
form principiilor sale, credincios ideilor sale“.
Am subliniat cuvintele importante din definiþia
oficialã, cãci, dupã pãrerea mea, a fi consec-
vent în decizii înseamnã, de fapt, a acþiona
pentru punerea lor în practicã, iar a fi credin-
cios deciziilor pe care le iei înseamnã, în primul
rând, a le urma neabãtut, fãrã îndoieli ºi sin-
cope, indiferent de ceea ce se întâmplã în ex-
teriorul sau interiorul tãu. Nu poþi fi credincios
cu jumãtate de normã! Nici în religie, nici în
ceea ce priveºte propria-þi viaþã. Ori crezi în ea,
ori nu mai crezi! ªi dacã tot crezi – crezi tot tim-
pul la fel de puternic, cãci e viaþa ta! Din defi-
niþia DEX-ului se mai desprinde însã o defini-
þie, un pic ascunsã ºi, tocmai de aceea mai va-
loroasã, care tãlmãceºte astfel consecvenþa:
„= a acþiona cu credinþã, în spiritul deciziei pe
care ai luat-o tu însuþi“!

[...]
Cum fac, însã, faþã? Simplu: „echilibru, rãb-

dare“ ºi disciplinã. Nu sunt Napoleon sau Ior-
ga, nu m-a înzestrat Dumnezeu cu cine ºtie ce
talente speciale ºi nici nu cred cã am ajuns la
o curãþenie a scriiturii ºi exprimãrii ideilor atât
de evoluatã încât sã pot scrie, cum se zice, „cu
ochii închiºi“. Nu. În ceea ce mã priveºte, e ne-
voie de muncã, muncã ºi iar muncã. Multã
muncã. Asta e formula succesului! Cea mai
veche dintre toate! E-adevãrat, se nasc ºi oa-
meni talentaþi, cu daruri de la naturã, dar eu...
nu fac parte dintre ei. Însã asta nu mã opreºte
sã ajung acolo unde ajung ºi ei! ªi nu mã va
opri niciodatã!

Îmi aduc aminte cât m-am luptat sã debutez
în literatura science-fiction româneascã, pe la
începutul anilor ’90, mileniul trecut! (Uaaau,
am debutat în... mileniul trecut! Sunt un dino-
zaur!...) Am mers cu o povestire (de care acum
mi-e un pic ruºine, în forma ei veche...) la re-
dacþia revistei Anticipaþia – vreme de multe
decenii singura publicaþie de literaturã SF din
România; mai apare ºi astãzi din când în când,
dar beneficiazã de o calitate puþin peste exe-
crabil...; am stat de vorbã cu doamna Viorica
Podinã (pe care o stimez enorm ºi îi aduc oma-
giile mele, pentru tot ceea ce a format ºi a în-
curajat la mine!), pe atunci redactor responsa-
bil cu revista, care mi-a acceptat povestirea...
spre citire; la a doua întâlnire, rãspunsul a fost,
evident, negativ. Ce crezi cã am fãcut eu atunci?
M-am dat bãtut? La naiba, nu! Am sfârºit prin
a publica science-fiction în revista Colecþia de
Povestiri ªtiinþifico-Fantastice Anticipaþia,
în Almanahul Anticipaþia ºi în multe alte publi-
caþii, de gen sau nu! Ba mai mult decât atât –
am realizat Anticipaþia, din punct de vedere al
redactãrii tehnice, timp de 5 ani!!!, pânã când
„broºurica de 1 leu“ care mi-a fermecat copi-
lãria ºi adolescenþa a intrat din nou în comã. ªi
mai mult! – ca sã-þi dai seama, cititorule, ce în-
seamnã sã ai un VIS imens! –, cel dintâi pre-
miu european de profil câºtigat de Anticipaþia
la EuroCon (Consfãtuirea Europeanã a Profe-
sioniºtilor ºi Fanilor Science-Fiction), pe insula
Jersey (Marea Britanie), mi-a fost înmânat...
mie! Pentru cã eu, Constantin D. Pavel, eu am
reprezentat revista Anticipaþia la acea confe-
rinþã europeanã! Mã umflu-n pene? Poate...
Da’mi place grozav!...

(continuare în numãrul viitor)

Notã:
Fragmentul publicat în acest newsletter face parte din
volumul „Lungul drum al zilei de azi“, de Constantin
D. Pavel, lucrare de dezvoltare personalã aflatã încã în
lucru. Vã puteþi înscrie pe lista celor care vor primi a-
ceastã lucrare cu autograf ºi 40% reducere, trimiþând un
email la office@pavcon.ro, cu textul „Doresc Lungul
drum al zilei de azi“.
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