
CÂND CITEŞTI,
TE-MBOGĂŢEŞTI...

de Constantin D. Pavel

CC
artea este un dar divin. Fără tea -
ma de a greşi, pot afirma că este
cea mai mare şi mai importantă

realizare a omenirii, după îm blânzirea focului.
Nici măcar inventarea roţii nu poate egala în im -
portanţă apariţia cărţii şi rolul acesteia în socie -
tatea umană. Pur şi simplu, omenirea din acest
moment al istoriei a fost plămădită de autorii
celor mai im portante cărţi apărute vreodată.

Lumea... reală, cea despre care ne place
să spunem că o cunoaştem, este, în esenţa ei,
o copie fidelă a unor pasaje din cărţi. Şi chiar
dacă noi, la nivel con ştient, nu avem habar din
ce cărţi anume, mintea nostră ştie, căci ea nu
uită niciodată nimic; stochează informaţiile şi le
foloseşte atunci când avem cea mai mare ne -
voie de ele, oferindu-ni-le sub formă de idei şi
inspiraţie. Iar cu ajutorul inspiraţiei şi a ideilor,
ne construim, pas cu pas, zi după zi, lumea mi -
nunată în care trăim.

Întrebat fiind (pe un ton ce conţinea o vi -
zibilă cantitate de sarcasm...), la un curs de in -
teligenţă financiară, de ce tot „bat atâta mone -
dă pe cărţi?“, m-am văzut pus în situaţia de a
da un exemplu „pe viu“, chiar acolo, în sală, des -
pre valoarea ho tărâtoare a cărţilor în viaţa oame -
nilor.

Cum am spus, era un curs la care oame -
nii veniseră pentru a afla cum să se descurce
cu banii, cum să se îm prietenească mai bine
cu ei, astfel încât aceştia să nu-i mai pă ră seas -
că niciodată. Aşa că i-am rugat pe cursanţi să
declare în pu blic, cu sinceritate, câţi bani fac
lunar. Au existat, în mod firesc, trei paliere prin-
cipale de venituri, trei zone distincte de câştig,
în funcţie de ele cursanţii împăr ţindu-se în:

– cei care o du -
ceau greu, de la o
lună la alta (majori-
tatea);

– cei
care izbuti -
seră, într-un
fel sau altul, să
pună nişte bă -
nuţi deoparte, ceea
ce le oferea, cât de
cât, o stare de siguranţă şi...

– cei care făcuseră avere prin propriile
forţe (număraţi pe degete... pe de ge tele de la o
mână... şi nu pe toate!).

După aceea i-am rugat să mărturi seas -
că, la fel de sincer, câte cărţi citesc fiecare din-
tre ei lunar – şi ce fel de cărţi.

Cei de pe primul palier... nu prea citeau,
fiindcă (chipurile...) nu aveau bani şi de cărţi;
iar dacă, totuşi, mai citeau câte ceva, ori erau
reviste de can-can şi ziare, ori cărţi aşa-zis „uşu -
rele“, din acelea care nu prea îţi pun mintea la
contribuţie, care nu prea te fac să gândeşti, să
îţi pui întrebări şi să cauţi răspunsuri privind
rostul tău pe acest pământ.

Cei de pe al doilea palier citeau cât de
cât regulat, măcar o carte pe lună, dar nici ei nu
studiau – în sensul real al cuvântului – vreun
domeniu vital pentru atingerea succesului, indi -
ferent în ce ramură a vieţii.

Ei bine, ultimii, cei câţiva număraţi pe de -
ge tele de la o mână (reamintesc, nu pe toate!),
citeau zilnic, cel puţin o oră. Da, au recunos-
cut că, din când în când, mai citeau şi cărţi „uşu -
rele“, pentru relaxare şi destindere, însă majo -
ritatea covârşitoare a cărţilor citite de ei erau
surse de autoperfecţionare, cărţi de dezvoltare
personală, alese cu grijă, cu scopul de a-i an -
trena pentru a deveni din ce în ce mai buni în
domeniul lor de activitate, cu scopul de a a-i
ajuta să ajungă profesionişti şi să-i menţină
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constant în topul celor mai buni dintre cei mai
buni.

Un alt lucru de remarcat: primii se plân -
geau că nu au timp deloc să ci tească, pentru
că erau nevoiţi să alerge permanent după banii
de supravieţuire, cei de pe palierul mijlociu îşi
doreau mai mult timp pentru a citi, iar ultimii
aveau tot timpul din lume pentru citit, fiindcă...
şi-l făceau!

Ei bine, acesta a fost cel mai elocvent şi
mişcător exemplu pe care oamenii aceia l-au
primit vreodată în ceea ce priveşte valoarea
indubitabilă a cărţilor! Practic, cu toţii au înţe-
les că atunci când citeşti, te îmbogăţeşti!
Fiindcă rezultatele financiare ale celor care
citeau zi de zi vorbeau de la sine.

Mulţi semeni de-ai noştri se învârt într-un
cerc vicios, crezând că nu citesc pentru că nu
au bani, când, de fapt, adevărul este pe dos:
nu au bani pentru că nu citesc!

Ia gândiţi-vă un moment la câţi bani aveţi,
apoi la câte ore citiţi zilnic şi faceţi o corelaţie
între aceste două elemente; da, e adevărat,
există unii care fac bani şi nu citesc mai deloc,
însă acestora le lipseşte înţelepciunea, singu-
rul in gredient care te poate face să te bucuri cu
adevărat de averea pe care o faci. Sunt mulţi
avuţi fără înţelep ciune şi tocmai de aceea ei
trăiesc permanent cu puternice sentimente de
inferioritate, fiindcă, în pofida faptului că au
bani, nu sunt primiţi în rândul bogaţilor. Iar dacă
sunt totuşi „pri miţi“, acest lucru se întâmplă
doar pentru ca transferul averii din curtea lor în
curtea bogaţilor să se facă mai uşor. Se ştie

prea bine că dacă pui un om cu înţelep ciune
lângă un om cu bani, în final omul cu în ţelep -
ciune va avea banii, iar omul cu bani va că păta
înţelepciune. Problema este că banii sunt o re -
sursă finită, pe când în ţelepciunea este infinită! 

Parafrazând genericul unei emisiuni de
te leviziune, pot spune că, de-a lungul ultimi lor
zece ani de când mă aflu pe tărâmul afa cerilor,
„am întâlnit şi bogaţi fericiţi“, oa meni împli niţi
din toate punctele de vedere, oameni care îşi
cunoşteau valoarea şi se de dicau, cu înţe lep -
ciune, ţelului principal al oricărui bogat: creşte -
rea personală a semenilor săi. Şi cu toţii re -
cunoşteau că ceea ce au devenit se da torează
în cea mai mare mă sură cărţilor citite, că ave -
rea pe care au realizat-o a venit ca o urmare fi -
rească a în ţelepciunii dobândite din cărţile pe
care le-au citit.

La un workshop susţinut de colegul meu
într-ale televiziunii, Răzvan Spiridon, un sportiv
deosebit, un om de o adâncime a gân dirii care
n-are cum să fie ob servată în numai câteva mi -
nute de apariţie pe ecran, un om mult citit şi,
tocmai de aceea, în ţelept, am aflat un lucru
foarte inte resant despre Ion Ţiriac, unul dintre
cei mai bogaţi şi în ţelepţi români: Ţiriac citeşte
foarte, foarte, foarte mult! Când pleacă în vreo
călătorie, cel puţin un sfert din bagajul pe care
îl ia cu sine este constituit din... cărţi! Da, Ion
Ţiriac chiar citeşte!

Aşa că, dacă mai aveaţi cumva dubii în
privinţa modului în care Ion Ţiriac a făcut avere,
sper că acestea au fost eliminate definitiv...
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LLIIFFEE--CCOOAACCHH  ––  AArrttaa  ddee  aa  TTrrăăii
"LIFE-COACH - Arta de a Trăi" e mâna

de ajutor care îţi este întinsă la nevoie. Apuc-o,
strânge-o bine şi ieşi la lumină! Trăieşte-ţi Viaţa şi
fă din acest lucru o Artă! Meriţi tot ce e mai bun
de la viaţă - învaţă din această carte cum să ceri,
cum să primeşti şi cum să plăteşti cu inima curată
darurile minunate ale vieţii...
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INTEGRALA

KIYOSAKI ÎN ROMÂNIA
13 cărţi + BONUSURI substanţiale, doar la http://integrala.weebly.com

„Integrala Kiyosaki“ în româneşte!
Citeşte aceste cărţi şi lumea ta se va schimba din
temelii, viaţa ta financiară se va îmbunătăţi peste

orice aşteptări, iar TU vei cunoaşte Libertatea!
Comandă „Integrala Kiyosaki“ chiar AICI!

Cărţi şi CD-uri cu REDUCERE!!!Cărţi şi CD-uri cu REDUCERE!!!

Managementul si valorile, (20% red.) 12 lei, – 3 buc.

Forta gandirii pozitive in afaceri, (20% red.) 16 lei, – 3 buc.

Ai atata putere cata iti asumi, (25% red.) 15 lei – 7 buc.

Bani online, (20% red.) 16 lei – 5 buc.

Curajul de a deveni bogat, (25% red.) 15 lei – 6 buc.

Simpleologie, (25% red.) 16 lei – 5 buc.

Dupa Dumneavoastra, (25% red.), 12 lei – 5 buc.

Fii propriul tau sef, (20% red.) 12 lei – 4 buc.

Cum sa devii popular, (20% red.) 16 lei – 5 buc.

Arta de a Trai, (40% red.) 15 lei – 173 buc.

Alti 3 Pasi spre Extraordinar!, (40% red.) 9 lei – 1201 buc.

9 minciuni care va infraneaza afacerea, (20% red.), 16 lei – 6 buc.

Pastreaza-ti visurile..., (20% red.) 13 lei – 11 buc.

Prima impresie, (20% red.) 20 lei – 8 buc.

Asa cum gandeste omul, (50% red.) 10 lei – 5 buc.

7 Mari Minciuni in Network Marketing, (50% red.) 10 lei – 4 buc.

Calea spre Prosperitate, (50% red.) 20 lei – 4 seturi.

Puterea Autocontrolului, (50% red.) 10 lei – 6 buc.

Puterea Calmului, (50% red.) 10 lei – 4 buc.

Puterea Emotiilor in viata si in afaceri, (50% red.) 10 lei – 11 buc.

Siguranta Financiara, (50% red.), 10 lei – 4 buc.

Stiinta Imbogatirii, (50% red.) 20 lei – 6 seturi.

Stiinta Maretiei, (50% red.) 20 lei – 8 seturi.

Traieste-ti Viata din Plin!, (50% red.) 10 lei – 7 buc.

Un mesaj pentru Garcia, (50% red.) 10 lei – 6 buc.

Iubirea, Viata si Munca, 40 lei (50% red.) 20 lei - 9 seturi.

Transforma esecurile in succes, (40% red.) 24 lei – 1 set.

Puterea gandului..., (40% red.), 12 lei – 4 buc.

Secolul gandirii, (40% red.) 12 lei – 3 buc.

Planul de zbor, (40% red.) 12 lei – 3 buc.

10 Pasi spre Performanta, (40% red.) 12 lei – 4 buc.

Marketing Magnetic, (40% red.) 12 lei – 6 buc.

Un strop de motivatie, (50% red.) 10 lei – 6 buc.

Trepte spre Succes, (50% red.) 10 lei – 4 buc.

Preţul afişat este cel redus. Trimite comanda prin e-mail la

comenzi@pavcon.ro, cu numele şi prenumele, adresa com-

pletă, telefon şi, evident, cărţile şi CD-urile dorite. Coletul

va fi expediat prin poştă, cu plata ramburs. Oferta este va -

labilă până la definitivarea stocurilor.

BANII BANII şişi VIAŢAVIAŢA

Ca abonat la Newsletterul PAVCON

eDucational, îţi oferim privilegiul de a

participa la Cursul PAVCON

„BANII „BANII şişi VIAŢA“VIAŢA“

la un preţ promoţional de numai 50 lei,

valabil pe toată perioada înscrierilor!

Mai mult decât atât, poţi veni cu un prieten,

care va beneficia de acelaşi preţ promoţional!

Detalii şi înscrieri aici:

BANII BANII şişi VIAŢAVIAŢA
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DĂ MAI DEPARTE
(dacă vrei să-ţi fie bine)

de Constantin D. Pavel

Avea 17 ani şi jumătate şi simţea că
viaţa i se aşterne de-a pu ruri înainte.
Vise măreţe îi umpleau fiinţa de ener -

gie, însă vii torul tot ca prin ceaţă i se arăta. Şi
cu fiecare zi care trecea, îşi dădea seama că
sunt multe, mult prea multe lucruri pe care nu
le ştia încă...

Voia să înveţe. Dar de unde? De la cine? La
liceu o învăţau numai prostii şi majoritatea co -
legilor ei mergeau la şcoală ca şi ea, doar pen-
tru că acolo era cool, doar pentru că acolo se
simţea bine alături de prieteni şi amici. Profe -
sorii, sărmanii, îşi dădeau uneori silinţa să îi în -
veţe câte ceva, însă informa ţiile alea nu mai
aveau nici un fel de substanţă, nu prea se mai
potriveau cu cerinţele lumii reale. Dacă cineva
dorea să înveţe ceva anume, intra pe Internet,
dădea un search pe Google şi tone de infor-
maţie despre subiect i se aşterneau în faţa ochi -
lor. Trebuia să fii tâmpit să nu poţi învăţa de pe
net. Şi dacă chiar simţeai nevoia de un perso -
nal coach pe domeniul ales de tine, pur şi sim-
plu scriai mai multor specialişti şi îi rugai să-ţi
acorde un pic din timpul lor, pentru a aprofun-
da subiectul. Era impo sibil să nu găseşti unul
sau mai mulţi dispuşi să te înveţe; ni meni nu re -
zistă să nu fie profesor.

Bunăoară, pe ea o interesa foarte mult cum
să-şi ajute mama să scape de problemele cu
banii. Devenise o chestiune de-a dreptul strin-
gentă în mintea ei. Chiar discutase cu Georgi -
ana, prietena ei cea mai bună şi, mai în glumă,
mai în serios, ajunseseră la concluzia că se fac
bani buni în cluburi, ca animatoare... Amân -
două arătau bine, le plăcea dansul, le plăceau
distracţiile, dar nu aveau încă 18 ani. Iar lumea
de acolo nu prea era dusă la biserică... Ştia şi
ea că dincolo de strălucirea şi opulenţa afişate
de toţi se găsea o viaţă plină de mizerie mo -
rală, de răutate şi de pericole. Şi că odată in -
trată pe acest făgaş, toate visurile ei cele mari

ar fi fost pierdute poate pentru totdeauna. Şi
chiar ea însăşi s-ar fi pierdut în cele din urmă...

Deschise ochii şi îi aţinti în tavanul alb. Ur -
mări încet linia şerpuită din tencuiala crăpată
de câţiva ani. Dacă tatăl ei ar mai fi trăit, casa
asta n-ar fi arătat aşa!... Şi nici viaţa lor n-ar fi
fost cum era acum! Fratele ei era încă un puş-
tan, la cei 12 ani ai săi şi, chiar dacă uneori
încerca el să facă pe bărbatul în casă, interven -
ţia mamei îl oprea de la aproape orice. Ţinea
prea mult la el şi tocmai de aceea îl proteja
prea mult! Ea îi spusese deseori că nu aşa tre-
buie, că o să ajungă un papă-lapte, mereu le -
gat de fusta mamei, fără iniţiativă şi fără viitor.
Dar mamă-sa îi sărea mereu în apărare şi îl fe -
rea de orice!...

— Diana, te-ai trezit?..., auzi şoapta som-
noroasă a lui Mihai, din celălalt pat.

— Da... Tu mai dormi. E încă devreme...
Băiatul nu răspunse. Dinspre patul lui se

auzi doar un foş net scurt, semn că se întor -
sese în aşternut. Apoi tăcere.

Îl iubea enorm pe Mihai. Era atât de neaju-
torat, atât de mic şi parcă prea dependent de
ele, de mama ei şi de ea. La şcoală chiar fu -
sese nevoită să se bată de câteva ori pentru
a-l apăra de băieţii mai răi. Spera, însă, că n-o
să fie nevoită să-l ducă în cârcă toată viaţa...

Dinspre bucătărie răzbătu deodată un zgo-
mot puternic de farfurie spartă. Şi imediat fu
urmat de drăcuielile maică-sii şi de explozia ei
nervoasă. Era din ce în ce mai irascibilă în ul ti -
mul timp. Parcă i se înecaseră toate corăbiile.
Se văita tot timpul de serviciu, de salariul mic,
de probleme, de viaţă şi de chinul pe care fu -
sese nevoită să-l îndure. Şi peste toate, mai
ve nise şi criza asta nenorocită, pe care nimeni
nu o înţelegea, dar toţi o luau de bună şi reac -
ţionau ca atare...

— Diana! Hai odată, mai scoală-te, că e 8
ceasul!!! se auzi glasul iritat al maică-sii.

Se mai întinse o dată şi, cu un gest scurt,
împinse pilota de pe ea cu picioarele. Apoi se
ridică în şezut pe marginea patului. Îl privi pe
Mihai. Stătea chircit, cu faţa la perete, cu per -
na strânsă în braţe şi spatele gol. Băiatul ăsta,
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pur şi simplu, nu sporta să stea învelit! Se ri -
dică şi trase pilota uşor pe el, aco perindu-l cu
un gest încărcat de dragoste. La urma urmelor,
în afară de mama, singura fiinţă de pe pămân-
tul ăsta care avea să-i fie alături în viaţă era
fratele ei...

Zâmbind drăgăstos către băieţelul din pat,
deschise încet uşa dulapului, cu precauţie ca
să nu scârţâie prea tare în balamalele neunse,
îşi luă hainele şi părăsi dormitorul.

Trecu prin dreptul bucătăriei şi merse mai de -
parte spre baie, aruncându-i mamei un „Bună
dimineaţa“ cu jumătate de gură, ca şi când ar fi
fost încă somnoroasă. Ştia că dacă s-ar fi oprit
acum, ar fi fost victima unui nou val de repro -
şuri şi amenin ţări. Aşa că îşi văzu de drum şi re -
veni în bucătărie după cinci minute, după ce-şi
făcuse toaleta de dimineaţă şi îşi schimbase
hainele. Mamă-sa se calmase suficient încât
să poată purta o discuţie pe un ton civilizat.
Ştia însă, din experienţă, că nu trebuia să ză -
bovească prea mult lângă ea, fiindcă se
aprindea din te miri ce şi începea scandalul.

— Bună dimineaţa, mamă! îi zise zâmbind
uşor.

— Bună dimineaţa. Hai, să te duci să iei pâine,
că mai aveam doar o jumătate...

— Mă duc... Să beau o gură de cafea întâi...
Luă o cană din bufet şi o umplu jumătate cu

cafea de la filtru. Apoi se aşeză pe scaunul în -
grămădit între masă şi chiuvetă. Sorbi o gură
din licoarea proaspătă şi parfumată. Îi plă cea
la nebunie cafeaua!

— Cum e cu şcoala? întrebă maică-sa fără
să se întoarcă, amestecând cu o lingură de lemn
în oala cu tocăniţă care fierbea pe aragaz.

— Cum să fie? E bine...
— Ai mai luat vreo notă?
— Nu.
Dacă i-ar fi spus de şasele de la geografie,

iar ar fi sărit în sus, aşa că mai bine...
— Cum dracu', într-o săptămână, tu nu iei

nici o notă?! răbufni femeia.
— Păi dacă nu m-a ascultat!
— O să merg eu la şcoală să văd ce hal de

pro fesori idioţi aveţi voi acolo, de nu vă ascultă
cu săptămânile! ameninţă mamă-sa. Nu ştiu ce
rahat de şcoală mai faceţi voi acolo, de nu vă
ascultă deloc, că pe vremea mea nu era zi să
nu ne scoată la tablă!...

Diana nu mai zise nimic. Un minut lung dură
tăcerea. Sorbi grăbită de câteva ori din cana
cu cafea, să termine mai repede şi să plece. Sim -
ţea cum în aer pluteşte o tensiune nefi rească,
o stare de nervi care o apăsa şi o făcea să res -
pire greu. Îi era milă de maică-sa, dar uneori o
ura pentru felul nenorocit în care se purta cu
ea.

— V-au mai cerut bani, ceva? întrebă fe me -
ia, aşezându-se la masă, pe scaunul de lângă
calorifer.

— Încă nu... Diriga zicea ceva de un specta-
col de teatru, că ar fi bine să mergem toată
clasa...

— Păi ce, de teatru ne arde nouă?! Ea şi-o
permite, că ia zeci de milioane pe meditaţii, dar
noi, cu un salariu, abia ne descurcăm. Dacă-ţi
plăteşte ea biletul, te duci, dacă nu, stai acasă,
că n-oi muri fără teatru!

— Da, mamă...
Sorbi şi ultima gură de cafea din cană şi se

ridică de la masă. Îşi spălă cana şi o puse pe
picurător, să se usuce. Apoi se în toarse să iasă
din bucătărie.
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— Câte pâini iau? o întrebă pe maică-sa.
— Păi, ia trei, să nu mai ieşi şi mâine, că e

du minică. Sau mai bine patru, dacă e proas -
pătă!...

— Bani?
— Ia şi tu din cutie...
— Bine, mamă. Mă întorc repede...
Se duse în sufragerie. În bibliotecă, pe raftul

de deasupra televizorului, era cutia cu bani. Ţi -
neau banii acolo de când avea ea 7 ani. Era o
cutie de lemn, pirogravată şi dată cu lac, luată
de tatăl ei de la Sinaia, din timpul ultimei lor ex -
cursii. Se sco rojise pe alocuri, iar la colţuri şi la
încuietoare lacul se tocise şi se vedea lemnul
alb-murdar. Luă din ea o bancnotă de 5 lei şi
închise capacul.

Reveni pe hol, se îmbrăcă cu geaca, îşi
trase adidaşii în pi cioare, îşi luă cheile şi tele-
fonul şi ieşi. Stăteau la etajul 3 şi de când era
mică îi plăcea să urce şi să coboare pe scări;
rareori folosise liftul. În „cutia aia umblătoare“,
cum îi plăcea tatălui ei să-i spună, se simţea pri -
zonieră. Nu se blocase niciodată între etaje,
însă doar gândul că se putea întâmpla asta era
suficient să o ţină departe de lift. Ştia că aşa
ceva se cheamă claustrofobie, însă nu i se în -
tâmpla decât în cazul liftului, nu şi a altor spaţii
închise. Chiar şi cu liftul, dacă era nevoită să
mear gă, mergea, dar nu îi plăcea prea tare.

Afară era călduţ, însă soarele mai avea ceva
de muncă pentru a încălzi suficient pământul,
încă îngheţat de temperaturile de peste iarnă.
Abia de începuse luna martie, luna ghiocei lor
şi a primăverii. Îi plăceau florile, dar nu prea
avea parte să pri mească, iar de cumpărat, rar
se întâmpla să cumpere, fiindcă nu stăteau de -
loc bine cu banii şi mama urla de fiecare dată
când vedea că „aruncă banii pe flori“. Acum,
dacă îi mai rămâneau ceva mărunţi şi dacă avea
să găsească la ţigănci, în piaţă, nişte ghiocei
de pădure, sigur avea să cumpere un buchet,
indiferent ce-avea să zică maică-sa!

Ufff! Chestia asta cu lipsa banilor o scoatea
din sărite! Cum poţi să nu ai suficienţi bani?
Adică de ce cei mai mulţi oameni se spetesc
muncind la serviciu şi nu le ajung niciodată

banii de la o lună la alta? Şi de ce alţii au des-
tui, de se scaldă în ei? Ceva era greşit în toată
chestia asta cu banii!... Dacă alţii aveau, iar
mama ei nu avea îndeajuns, însemna că acei
alţii făceau ceva bine, iar mama ei făcea ceva
greşit... Şi nu era vorba de bo gaţii ăia care fură,
aşa cum vorbea lumea. Era vorba de bogaţii
care făceau banii cinstit, fiindcă sigur existau şi
din ăştia! Şi dacă ei erau în stare să facă asta,
atunci şi ea era în stare să o facă! Şi avea s-o
facă! Da, avea să afle cum să ajungă bogată,
cum să scape odată de toată această presiune
care le apăsa vieţile şi o făcea pe mama ei să
fie rea, irascibilă şi mereu nervoasă! Avea să
ajungă bogată!!!

Se opri în mijlocul străzii şi se uită în sus, la
cerul pe care câţiva nori albicioşi fugeau mâ -
naţi de vânt. Şi în acel loc, în acel moment, îşi
jură că ea, Diana Bunescu, va dezlega miste -
rul îmbogăţirii, va ajunge milioanară şi o să-i în -
veţe pe toţi oamenii săraci să facă asta! Da,
acesta era ţelul vieţii ei! Şi indiferent câte greu -
tăţi avea să înfrunte, indiferent cât de dificil ar
fi fost drumul, îşi jură să meargă pe el până la
capăt şi să nu renunţe niciodată!...

Ea, Diana Bunescu, avea să fie milionară!

Notă:
Fragmentul de faţă face parte din volumul „Dă

mai departe (dacă vrei să-ţi fie bine)“, de Constantin
D. Pavel, lucrare în lucru. Vă puteţi înscrie pentru a o
primi cu autograful autorului şi 20% reducere, tri miţând
un email la comenzi@pavcon.ro, cu titlul „Do resc Dă
mai departe“.
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