
BESTIA

de Constantin D. Pavel

CC
ea mai rea bestie care îþi guver-
neazã viaþa este ego-ul! Te face
sã te simþi mare, important, supe-

rior, sã-þi doreºti o mulþime de nimicuri ºi sã
pierzi ce e esenþial în viaþã: iubirea celor dragi!

Da, eºti mare, eºti important, dar nu eºti
în nici un caz superior cuiva! ªi fii atent aici:
mare ºi important eºti doar în ochii celor care
te iubesc, nu în comparaþie cu alþii!

În spatele casei vecinilor s-au aciu-
at, acum doi ani, pe toamnã, câþi-
va „boschetari“. Erau
doi bãrbaþi ºi o fe-
meie, la în-

ceput.
De-a 
lungul iernii au
mai apãrut câþiva,
astfel cã, la un moment
dat, le-am pierdut ºirul. Se tot pe-

rindau prin faþa ferestrei mele de la baie. Un ºir
nesfârºit de „homeless“, bãrbaþi, femei ºi copii.
Veneau ºi plecau aproape tot timpul.

Cu câþiva ani în urmã, un hoþ pe care nu
l-am prins niciodatã a intrat pe fereastra de la
baie (care e una mare, dublã, nu una din ace-
lea mici, obiºnuite, cum sunt la bloc) ºi mi-a fu-
rat o pereche de blugi puºi la uscat, banii din
portmoneul aflat în haina pusã la aerisit (cu o
searã înainte fusesem într-un loc unde se fu-
mase mult ºi intrase mirosul de tutun în hainã),
o periuþã de dinþi (a mea, nu a soþiei sau a fiu-
lui meu) ºi o pastã de dinþi obiºnuitã (deºi pe
etajera oglinzii se mai gãsea un tub de pastã
de dinþi cu aloe vera, de la Forever Living Pro-

ducts, mult
mai

scumpã).

www.profesordefericire.ro www.pavcon.ro

N e w s l e t t e rN e w s l e t t e r

1515

Anul II,
Vol. I,
Nr. 5,

Pag. 15-18

EGOUL TÃU



Pe atunci nu erau „boschetari“ prin împrejurimi,
ci numai muncitori ºi niºte salahori ceva mai
„bruneþi“ care lucrau la o clãdire de pe stradã,
aflatã în reconstrucþie. Mereu am bãnuit cã ho-
þul provenea de acolo...

Sentimentul de insecuritate a rãmas de
atunci în conºtiinþa mea, iar când am vãzut cã
„boschetarii“ de alãturi se înmulþesc peste mã-
surã, s-a accentuat ºi m-a împins spre ac-
þiune. Am discutat cu vecinul care le
permisese amãrâþilor sã îºi facã
un culcuº la ghena din spatele
casei sale, exprimându-mi pe
faþã îngrijorarea. El a încer-
cat sã mã liniºteascã, spu-
nându-mi cã îl ºtie „pe ºeful
lor“ ºi cã „garanteazã
pentru ei“. ªi mi-a suge-
rat sã discut ºi eu cu el,
înainte de a-mi pune pla-
nul în aplicare – intenþi-
onam sã chem sectoristul
sã rezolve situaþia, fiindcã
îmi era teamã sã mai las gea-
mul de la baie deshis ºi nesu-
pravegheat.

Mi-am luat inima în dinþi ºi
într-o dimineaþã l-am abordat pe bãr-
bat. Era un individ la vreo 50 de ani, cu o
barbã mare, înspicatã, cu ochii roºii ºi buzele
crãpate de frig. Avea palmele mari, murdare,
cu unghiile negre, roase cu dinþii. La prima pri-
vire era de-a dreptul înfricoºãtor...

În numai douã minute mi-am schimbat
însã total pãrerea pe care mi-o formasem des-
pre el! Am aflat cã fusese profesor suplinitor de
limba românã ºi cã ajunsese aºa din cauza du-
rerilor sufleteºti înecate în bãuturã. Îi murise
soþia la naºtere, împreunã cu copilul pe care
amândoi ºi-l doriserã atât de mult, în 1991. Era
conºtient cã e un alcoolic incurabil ºi cã e bol-
nav de cirozã – atunci am remarcat ce abdo-
men umflat are! –, dar luase deja decizia cã
viaþa nu mai are nici un rost fãrã „iubirea vieþii
lui“ ºi alesese strada.

Era lucid, calm ºi cumva împãcat cu el
ºi cu ceea ce devenise. Dar mi-a mãrturisit cã

asta se întâmplã de obicei dimineaþa, înainte
sã se apuce de bãut. ªi m-a asigurat sã stau
fãrã griji, fiindcã regulile impuse de el nu vor fi
niciodatã încãlcate!

„Ce fel de reguli?“, l-am întrebat curios.
„Noi nu furãm niciodatã!“, a spus bãþos. „Noi
doar cerºim, vindem ce gãsim ºi, câteodatã, mai

muncim pe ici pe colo, pe la cine
ne acceptã. Dar de furat,

nu furãm niciodatã!“
Au rãmas în

spatele
casei

vecinului
pânã
pe la

sfârºitul
lui aprilie, anul

trecut. ªi nu mi-am mai
fãcut griji de atunci. 

Prin noiembrie au venit alþii. Probabil
aduºi de vreunul care fusese cu un an în urmã
în grup. Cu copii, cu femei, cu adolescenþi care
trag pe nas aurolac, pentru a vedea viaþa mai
în roz...

Mi-am învins bestia din interior ºi am în-
ceput sã vãd cã acolo sunt oameni, nu doar
„boschetari“. ªi de ceva vreme, când cumpãr
pâine pentru mine, cumpãr ºi pentru ei una sau
douã. Le-o las într-o pungã, pe marginea gar-
dului de ciment care ne desparte curþile. S-au
învãþat ºi o iau mereu de acolo... Nu mi-au
mulþumit niciodatã, dar eu mã simt mulþumit! Am
ales sã înving bestia din mine ºi sunt mult mai
împãcat ºi mai fericit acum!... 
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HAINA ªI ATITUDINEA
CHIAR ÎL FAC PE OM!

de Constantin D. Pavel

DD
uminicã, de ziua femeii, foarte de
dimineaþã, l-am dus de urgenþã
pe tatãl meu la spital. Dupã nici

o orã, medicii ºi personalul medical îl bãgaserã
în sala de operaþie ºi se apucaserã de treabã.
Dupã aproape patru ore, i-au scos din bila in-
flamatã patru calculi, doi din ei incredibil de
mari! Acum e în regulã, se simte mai bine...
Trebuie sã se refacã, aºa cã va mai sta în spi-
tal o sãptãmânã...

Povestea pe care doresc însã sã v-o
spun þine de altceva petrecut în timpul acestei
întâmplãri... Ceva care mi-a arãtat încã o datã
cât de importantã este imaginea per-
sonalã ºi cât de adevãratã este afir-
maþia din titlul acestui articol.

Mama m-a sunat pe la
5 dimineaþa, duminicã; era
disperatã, speriatã ºi plân-
gea; aºa cã vã daþi seama
în ce vitezã am plecat de
acasã! Am luat la repezea-
lã niºte haine pe mine, nici
mãcar pe faþã ºi pe dinþi nu
am apucat sã mã spãl, în cap
mi-am pus o ºapcã neagrã ºi,
cu ochii roºii de nesomn (fiind-
cã mã culcasem pe la ora 2 din
noapte, datoritã obiceiului meu
de a scrie când ceilalþi din casã
dorm...) am condus ca nebunul
pânã la ai mei, pe ºoselele in-
credibil de goale ale capitalei...

L-am luat pe tata, care
mã aºtepta pregãtit, l-am ur-
cat rapid în maºinã ºi, urmã-
toarea oprire, spitalul.

Arãtam ca naiba, mã
simþeam ca naiba ºi... m-au

tratat ca naiba, cu superioritate ºi dispreþ, de la
brancardierul care se comparta ca ºi cum ar fi
fost cel puþin directorul spitalului, pânã la me-
dicul pe mâna cãruia l-am lãsat pe tata...

Am bântuit pe holurile spitalului pânã pe
la ora 2 dupã-amiazã, îngrijorat ºi cu inima cât
un purice. Într-un final, am reuºit sã discut cu
medicul ºi sã aflu cã totul e în regulã, operaþia
reuºise, îi scoseserã „pietrele“ ºi avea sã se
facã bine...

Abia atunci mi-am permis, în sfârºit, sã
mã duc acasã... Unde m-am bãrbierit, am mân-
cat ceva, mi-am schimbat hainele, mi-am dat
ºapca jos, mi-am aranjat frizura, ba chiar am ºi
reuºit sã mã odihnesc vreo orã... Într-un cu-
vânt, am redevenit eu, cel de toate zilele. ªi pe
la ora 17 m-am înfãþiºat din nou la spital, sã
aflu cum se simte tatãl meu.

ªi acum... miezul poveºtii: am ciocãnit în
tocul uºii de la cabinetul asistentelor:

— Bunã seara, am zis. Fiþi amabilã, cum
se mai simte dl. Pavel?

Asistenta ºefã scria ceva într-un regis-
tru. S-a întors un pic ºi m-a privit dintr-o parte.

— Pãi nu v-a zis fratele dumneavoastrã?
m-a întrebat ea.

Eu ºtiam cã fratele meu nu fusese deloc
la spital, fiindcã îl sunasem ºi îl rugasem sã
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meargã la mama, sã stea cu ea. Ceea ce el ºi
fãcuse, de altfel, toatã ziua...

— Pãi, am zis, fratele meu n-a fost aici!
— Cum sã nu fie?! a exclamat ea, întor-

cându-se de tot spre mine. El l-a adus pe tatãl
dumneavoastrã. Fratele geamãn!

Atunci mi-am dat seama! Ea, pur ºi sim-
plu, vedea cã eram cam la fel, dar schimbarea
era prea mare pentru a recunoaºte cã sunt ace-
laºi personaj!

— Tot eu am fost ºi de dimineaþã, i-am
zis. Eu l-am adus pe tata la spital...

— Incredibil, domnule!!! a exclamat ea
uluitã. Ce schimbare! Cum se poate aºa ceva?

Am zâmbit ºi am continuat discuþia, expli-
cându-i de ce mã considerase un altul... ªi în
timp ce vorbeam cu ea, mi-am dat seama cât

de importantã e imaginea ºi... cât de mult se
adapteazã reacþia celorlalþi la imaginea noas-
trã! Pur ºi simplu, atitudinea ei se schimbase
cu totul. De la superioritatea ºi dispreþul cu care
mã întâmpinase de dimineaþã, la politeþea ºi
admiraþia de acum, distanþa era ca de la cer la
pãmânt.

În plus, am mai remarcat un lucru im-
portant: atitudinea mea se schimbase, odatã
cu schimbarea hainelor. O simplã bluzã grena,
luatã la repezealã dimineaþã, peste care îmi
trãsesem în fugã o geacã maronie, nici nu se
compara cu cãmaºa bleu, cãlcatã ºi apretatã,
asortatã cu sacoul închis la culoare, din lânã
finã ºi moale, pe care le purtam acum. Starea
mea devenise alta, postura mea devenise alta
ºi, deºi la secþia de terapie intensivã, unde se

afla pãrintele meu, nu sunt
primiþi vizitatori, cererea
mea de a-mi vedea tatãl,
pentru un minut, a fost ac-
ceptatã destul de uºor.

Nu am ºtiut nicioda-
tã cã am un frate geamãn,
însã acum am aflat! ªi am
mai aflat ceva important,
pe care cu drag, iatã, îl îm-
pãrtãºesc cu tine: fiecare
dintre noi are un frate (sau
o sorã, dupã caz) geamã-
n(ã). Unul e mai impunã-
tor ºi rãzbeºte în viaþã, al-
tul mai umil ºi mai slab în
atitudine, care încã îºi
cautã drumul... Depinde
numai ºi numai de noi pe
care dintre ei îl încurajãm
sã iasã la ivealã!
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PAVCON  eDucational îþi oferã ºi în luna martie deosebita ºansã de a câºtiga un
ABONAMENT GRATUIT PE VIAÞÃ

la cea dintâi revistã motivaþionalã ºi de dezvoltare personalã din România,
Profesor de... Fericire!

Tot ce trebuie sã faci este sã recomanzi la cinci prieteni sã se înscrie, timp un an,
pe Programul pentru Succes!

Detalii la http://www.pavcon.ro/program.php


