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acela. Bob ș� i John au surprins esenț�a pură a ceea ce conduce
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Introducere

La câț�iva ani după ce cartea Go-giver* a apărut î�n librării,
ne-a venit o idee.
Până î�n acel moment, „scurta noastră poveste despre
o idee remarcabilă de afaceri“ făcuse î�nconjurul lumii
prin traduceri ș� i adunase mulț�i adepț�i î�n Statele Unite.
Companii mici ș� i mari foloseau ideile din carte pentru a
crea o cultură „Go-giver“** ș� i pentru a-ș� i extinde afacerea.
Î�ntre timp, noi lansaserăm o a doua carte – un volum de
nonficț�iune intitulat Go-Givers Sell More – care prezenta
o serie de experienț�e din viaț�a reală a mai multor oameni, cu scopul de a răspunde la î�ntrebarea: „Toate acestea sună grozav, dar lucrurile chiar funcț�ionează aș� a î�n
realitate?“ (Î� ntr-un cuvânt, răspunsul este „da“.) Bob
* Bob Burg și John David Mann, Go-giver: O scurtă poveste despre o idee
remarcabilă de afaceri, Editura ACT și Politon, 2016, București. (n.tr.)

** Termen intraductibil printr-un singur cuvânt; poate fi înțeles ca „persoană care dăruiește“. (n.tr.)
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instruia oameni de pe tot cuprinsul planetei, pentru a-i
ajuta să devină oratori certificaț� i „Go-giver“. Chiar ș� i
ș� colile î�ncepeau să folosească î�n clase ideile din cartea
noastră. Mai mult decât atât, î�ncepuserăm să lucrăm la
un ghid Go-giver pentru profesori.
Se î�ntâmplau multe lucruri noi.

Ș� i totuș� i, trăiam cu sentimentul că Pindar mai avea
multe de spus.

Pindar este, desigur, mentorul misterios din prima
noastră carte – acela care î�l introduce pe zbuciumatul
nostru erou î�n universul celor Cinci Legi ale Succesului
Stratosferic (ce gravitează, toate, î�n jurul ideii că o mentalitate orientată spre dăruire este cheia unei vieț� i bogate ș� i î�mplinite). Iar una dintre cele cinci este Legea
Influenț�ei, care spune că „influenț�a ta este determinată
de măsura î�n care plasezi pe primul loc interesele celorlalț�i oameni“. Eram convinș� i că Pindar ar fi dorit ca noi
să dezvoltăm subiectul; că el ș� i prietenii lui ar fi avut câte
ceva de spus ș� i despre leadership.
Totuș� i, cu atât de multe cărț�i ș� i recomandări despre
leadership existente deja î�n lume, ne-am pus î�ntrebarea:
„Există, oare, vreun motiv convingător pentru a mai adăuga ș� i noi o carte î�n grămada actuală?“

Ei bine, ce-ar spune Pindar despre asta? Cu siguranț�ă, ar susț� ine acele cărț� i grozave ș� i î�nvăț� ăturile lor. Totuș� i, fiindcă Pindar e... Pindar, el ar completa cu propria
perspectivă răspunsul la î�ntrebarea „Ce î�nseamnă un
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leadership remarcabil?“, fără î�ndoială dând peste cap
gândirea convenț�ională ș� i identificând î�n centrul acestui
concept ceva paradoxal. Aș� a cum spune el î�n Go-giver,
„î�n fiecare adevăr ș� i î�n fiecare aparenț�ă, se ascunde un
pic din opusul acestora... doar ca să facă lucrurile mai
interesante“.
Pe parcursul acelor ani, mulț�i cititori ne-au î�ntrebat:
„Cum funcț�ionează ideile din Go-giver î�n leadership? Cum
arată un lider cu spirit generos?“
Cartea de faț�ă reprezintă efortul nostru de a răspunde la respectiva î�ntrebare.

Noi am scris această poveste ș� i am publicat-o pentru
prima dată î�n 2011, sub titlul It’s Not About You (Nu-i
vorba despre tine). Un astfel de titlu părea să evoce
plăcut ideea esenț�ială din volumul Go-giver, ș� i anume:
mutarea accentului de pe „a primi“ pe „a dărui“ (de la
„focalizarea asupra mea“ la „focalizarea asupra celuilalt“)
aduce recompense mult mai mari ș� i, adesea, neaș� teptate. Era foarte logic. Sau, cel puț�in, aș� a credeam noi.
Î�nsă nu toț�i vedeau lucrurile aș� a. Mulț�i citeau titlul ș� i
se gândeau: „Ei bine, dacă nu-i vorba despre mine, presupun că... n-are niciun rost s-o citesc.“ Ne-am dat seama
î�n scurt timp că titlul nu explica foarte clar despre ce era
vorba cu adevărat î�n carte.

Aș� a că editorii noș� tri de la Portfolio/Penguin (niș� te
oameni care ne-au susț� inut fără rezerve) au fost de
acord ca noi să schimbăm titlul, iar ei să conceapă o
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nouă copertă, apărând astfel cartea pe care o ț�ii î�n mâinile tale acum.

Cititorii vigilenț�i vor observa că, odată cu schimbarea titlului, am făcut ș� i niș� te modificări î�n poveste, mai
ales î�n capitolele de final ș� i î�n cea de-a cincea (ș� i ultima)
„cheie a leadershipului legendar“, enunț�ată de Ben. Aceste modificări ne-au permis să surprindem mai clar ceea
ce Ben a reuș� it să î�nveț�e î�n cele din urmă: miezul secretului deț�inut de Pindar, î�n privinț�a leadershipului. Suntem î�ncântaț�i să aducem la lumină adevărata esenț�ă a
poveș� tii ș� i să ț�i-o î�mpărtăș� im ș� i ț�ie.

Fiindcă adevărul este că, de fapt, chiar e vorba despre tine. Despre tine ș� i ceea ce se î�ntâmplă, atunci când
te focalizezi asupra celorlalț�i. Ai î�n faț�a ochilor cea mai
bună cale de a-ț�i spori influenț�a: dăruieș� te-le-o altora.
Iată paradoxul lui Pindar.
Această poveste î�ț�i aduce î�n atenț�ie câteva concepte
măreț�e – viziune ș� i empatie, influenț�ă ș� i caracter, pierdere ș� i triumf. Î� nsă ele rămân doar simple abstractizări î�ntr-o carte, câtă vreme nu sunt aduse la viaț�ă prin
practică.
Aici intervii tu.

Poate că nu eș� ti CEO, prim-ministru sau preș� edinte.
Poate că nu te afli la cârma organizaț�iei î�n care lucrezi ș� i
nici nu ț�i-ai î�nființ�at propria companie. Î�nsă, chiar dacă
nu te afli î�ntr-o „poziț�ie de leadership“ tradiț�ională, asta
nu î�nseamnă că nu te afli î�ntr-o poziț�ie din care să-i poț�i
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influenț�a pe alț�ii. Î�i poț�i inspira ș� i susț�ine pe cei din jurul
tău. Poț�i fi un catalizator pentru excelenț�a de care sunt
capabili ceilalț�i. Luptă pentru succesul lor. Sprijină-i din
toată inima.

Cu alte cuvinte, arată-le ce î�nseamnă leadership. Astfel, vei da un imbold lumii, pentru ca ea să se î�ndrepte
î�ntr-o direcț�ie pozitivă.
Bob Burg și John David Mann

1. Rolul de lider

Ben avea reputaț�ia unei persoane care munceș� te din greu,
î�ș�i face treaba conș� tiincios ș� i, î�n mod clar, ș� tie cum să
î�ncheie contracte. Adusese î�n firmă zeci de clienț�i noi,
fără să apeleze la cei deja existenț�i. Erau unii care spuneau că are stofă de director. Că e un tip care ș� tie cum să
preia frâiele î�n circumstanț�e dificile.
Ș� i totuș� i, nu se mai confruntase niciodată cu o situaț�ie ca cea de acum.

Ben ieș� i din parcarea subterană, clipind î�n lumina
strălucitoare a soarelui de septembrie. „O să te descurci,
Ben“, murmură pentru sine, î�n timp ce mergea pe stradă.
„O să fie floare la ureche.“
Ajunse la adresa pe care o căuta ș� i văzu o clădire din
cărămidă – solidă, veche ș� i mare cât o jumătate de uzină. Miji ochii ș� i privi î�n sus. Iată ș� i inscripț�ia (gravată
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pe o placă mare de alamă, nituită î�n spaț�iul de deasupra
intrării):

Allen & Augustine
Producători și vânzători de scaune rafinate

„Floare la ureche“, repetă el î�n timp ce păș� ea printre
cele două uș� i imense de stejar ș� i pătrundea î�n hol. Î� l
î�ntâmpină un miros amestecat de lemn, piele ș� i lac de
mobilă.
Compania Allen & Augustine trecea printr-o perioadă grea. Pentru asta venise Ben aici.
Ajuns î�n sala de conferinț�e, văzu vreo douăzeci de oameni, care se foiau strânș� i î�n grupuri ș� i vorbeau î�n
ș� oaptă. Ben era singurul pe care nu-l cunoș� teau. Î�ș�i făcu
loc printre ei, strângând mâna câtorva. Făcu apoi cunoș� tinț�ă cu membrii echipei manageriale ș� i cu cei din consiliul de administraț�ie al companiei Allen & Augustine.
Î�n timp ce î�nainta către masa prezidiului, Ben văzu
două scaune libere, iar î�n apropiere, stând î�n picioare,
î�i zări pe cei doi copreș� edinț�i.

Î�i fu prezentat mai î�ntâi unui domn zvelt ș� i manierat
– Allen, cofondatorul companiei – care-l î�ntâmpină simplu ș� i fără zarvă. Făcu apoi cunoș� tinț� ă cu bărbatul î�ndesat care se afla alături. Acesta î�l î�mbrăț�iș� ă pe Ben cu
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multă căldură ș� i î�i strânse mâna cu putere. Se numea
Augustine ș� i era fratele lui Allen.

După asta, î�ș�i făcu o nouă cunoș� tinț�ă: un bărbat zdravăn, cu mâinile ca niș� te trunchiuri de copac. Era Frank,
vicepreș� edintele companiei ș� i persoana responsabilă
de activitatea Departamentului de Producț�ie. Omul nu
păru să scoată vreun cuvânt, mulț�umindu-se doar să dea
din cap î�n semn de salut.

Î�n cele din urmă, Ben ajunse faț�ă î�n faț�ă cu vicepreș� edintele responsabil de Departamentul Financiar ș� i de
Resurse Umane: Karen, o femeie minionă, cu ochi negri
ș� i ageri.
— Deci... acesta este Ben, rosti ea ca o concluzie.

Ben nu-ș� i dădu seama dacă femeia î�i era ostilă sau,
pur ș� i simplu, aș� a era ea, distantă.
Dar ș� tia că, dacă reuș� eș� te să-i convingă pe cei patru,
are să câș� tige î�ntreaga companie de partea lui. Trebuia,
prin urmare, să le facă o impresie bună. Să-i convingă
definitiv. Î�ntr-un cuvânt, să-i cucerească.

„Să nu ne păcălim singuri“, mormăise către reflexia
sa din oglindă, î�n acea dimineaț�ă, î�n timp ce se bărbierea.
„E ca pe câmpul de luptă.“

Î� n cei 12 ani de când lucra pentru Marden Group,
Ben avansase de la simplu agent de vânzări, la manager
zonal, apoi manager departamental. Acum, deș� i nu avea
mai mult de 34 de ani, fusese promovat (aflându-se
î�ncă î�n perioada de probă) î�ntr-o poziț� ie din cadrul
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Departamentului de Fuziuni & Achiziț�ii, care se dovedise î�n trecut extrem de competitiv.

Sarcina lui Ben era aceea de a coordona tranziț� ia
acestei companii (care avea să fie î�n curând achiziț�ionată) – „o tranziț�ie lină“, aș� a cum subliniase ș� eful său atunci
când î�i oferise noul post, cu doar trei zile î�n urmă. El trebuia să facă astfel î�ncât noua achiziț�ie să devină o divizie
rentabilă ș� i profitabilă a Marden Group. O mare familie
fericită.
Doar că respectiva companie... î�ncă nu fuzionase,
de fapt.
Iar aceasta era sarcina de căpătâi a lui Ben: să-i convingă pe proprietarii companiei Allen & Augustine că
fuziunea era î�n interesul lor. Ș� i, având î�n vedere că toț�i
cei aproape cinci sute de angajaț�i ai Allen & Augustine
primiseră de-a lungul timpului acț�iuni î�n cadrul companiei, toț�i erau proprietari. Ceea ce avea Ben de făcut era
să convingă cinci sute de oameni să depună armele, ca
să spunem aș� a, ș� i să adopte perspectiva lui.
Nu, nici măcar el nu se mai confruntase anterior cu
o situaț�ie ca aceasta.

Rumoarea din sală se stinse treptat, până ce deveni o
ș� oaptă. Se aș� ezară cu toț�ii la locurile lor. După o scurtă
introducere, Allen î�i dădu cuvântul lui Ben.
Ben afiș� ă un zâmbet hotărât, dar prietenos. Era momentul să preia conducerea.
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— „Producători ș� i vânzători“, î�ncepu el ferm, „de
scaune rafinate“. Toate sunt făcute din lemn de cea mai
bună calitate; toate sunt proiectate manual; toate arată
splendid. „Când stai pe un scaun Allen & Augustine“
(acum cita din reclamele lor), „nu te simț�i doar proptit,
te simț�i susț�inut“.

De fapt, exact aș� a suna sloganul companiei: „Noi te
susț�inem.“ Iar Ben nu se putea abț�ine să se gândească
la cât de siropos era acel motto.

— Scaune de bebeluș� i sau copii mici, pentru toate
ungherele din camera lor, continuă el. Scaune mari ș� i
impozante, pentru sala de ș� edinț�e. Scaune rustice pentru
bucătărie, scaune elegante cu spătarul drept pentru sufragerie, scaune cu perne moi pentru bunici, balansoare
confortabile pentru mamele care alăptează. Scaune care
susț�in fiecare generaț�ie.
Ben observă limbajul corporal al celor prezenț�i. Oamenii se foiau nemulț�umiț�i. Nu era semn bun.

— Din câte am auzit, jumătate din consiliul nostru
orăș� enesc a fost hrănit, legănat ș� i alinat î�n scaune Allen
& Augustine.
Făcu o pauză de o secundă, apoi adăugă:
— Iar toate acestea... parcă au fost ieri!

Ultima replică provocase câteva hohote de râs printre
cei din prezidiu. Semn bun.

— Toate proiectate manual, toate realizate excepț� ional, repetă el. Aș� a sunt descrise produsele voastre
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î�n diverse cataloage. Ș� i ș� tiț�i ceva? Tot asta e descrierea
potrivită ș� i pentru compania voastră. Î�n acest oraș� , voi
sunteț�i, aș� a cum ș� tiț�i, o legendă. Î�ntreaga comunitate de
afaceri consideră că sunteț�i o organizaț�ie foarte unită.
Mulț�i dintre angajaț�ii voș� tri lucrează aici î�ncă de la î�nceput sau măcar din primii ani; ș� i î�nț�eleg că aveț�i destui
angajaț�i ș� i din următoarele generaț�ii. Nu-i niciun secret
că Allen & Augustine reprezintă una dintre marile poveș� ti
de succes ale oraș� ului nostru.
Ben se opri din nou pentru o fracț�iune de secundă.
— Dar...

Ben î�nvăț�ase să rostească cuvântul „dar“ ca ș� i cum
ar fi mânuit un pumnal. Cu el, hăcuia cele mai credibile
premise ș� i afirmaț�ii ale oponenț�ilor săi. Uneori, î�l folosea cu o dibăcie mascată, ca ș� i cum ar fi dezvelit o trapă
ascunsă î�n podea. Alteori, avea delicateț�ea unei grenade
de mână.
Ca acum.

Aruncă iute o privire prin î�ncăpere, ca să vadă cum se
descurcase până aici.
— Dar... repetă el. Haideț� i să î�nfruntăm realitatea.
Trăim vremuri grele. Competiț�ia din afara ț�ării e dură,
costurile au crescut, vânzările scad î�ntruna. Profiturile se
micș� orează. Patronatul vostru a refuzat să concedieze
angajaț�i – ș� i admir asta. Chiar este lăudabilă strădania
lor. Î�n schimb, aț� i suportat reduceri de salarii la toate
nivelurile. Ș� tiu că nu v-a fost uș� or.
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— Sunt aici ca să vă ajut să opriț�i hemoragia.

Exersase această replică ore î�ntregi, pe parcursul
weekendului trecut. Nu dorea să pară condescendent.
Ș� i, pe deasupra, vorbea serios. Era dureros să vezi î�ngenuncheată această companie, odinioară măreaț�ă. Din
punctul lui de vedere, angajatorul său era exact salvatorul de care aceș� ti oameni aveau nevoie.
Dar cum să-i convingă ș� i pe ei?

— Aș� vrea ca voi să ș� tiț�i, continuă el, că Marden Group
ș� tie ce î�nseamnă o afacere de familie. Noi suntem o afacere de familie. Probabil, ș� tiț�i povestea noastră. Firma
a fost î�ntemeiată la New York î�n anii 1930 de Andrew
Marden, un imigrant devenit industriaș� ș� i negustor de
terenuri. Bătrânul Marden i-a lăsat moș� tenire afacerea
fiicei sale, Elizabeth, care s-a căsătorit cu un membru
al familiei Bushnell. Iar ea, după ce a condus cu succes
compania timp de mai mulț�i ani, i-a predat ș� tafeta fiului
său, nepotul fondatorului, adică preș� edintele ș� i directorul executiv actual, Thomas J. Bushnell.
Î�n treacăt fie spus, Ben î�l văzuse pe Thomas J. î�n carne
ș� i oase de numai două ori î�n viaț�a sa. Prima dată fusese
cu 12 ani î�n urmă, î�n primul an al lui Ben la Marden, când
ș� eful firmei î�ș�i făcuse apariț�ia la un team building organizat pentru Departamentul de Vânzări. A doua oară se
î�ntâmplase vinerea trecută (cu doar trei zile î�n urmă),
când î�l convocase pe Ben î�n biroul său.
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Î�n acea scurtă î�ntâlnire, domnul Bushnell î�i spusese
foarte limpede cât de mult dorea ca această fuziune să
aibă loc – ș� i cât de tenace trebuia Ben să se asigure că se
va ajunge la un acord. Competiț�ia din cadrul Departamentului de Fuziuni & Achiziț�ii era î�n mod cert aprigă,
iar dacă Ben nu finaliza afacerea, existau destui manageri
la fel de ambiț�ioș� i ca el, care abia aș� teptau să-i ia locul.
Slujba lui Ben ș� i, evident, viitorul său ș� i-al lui Melanie
se aflau î�n joc.

„Î� n acest moment“, declarase ș� eful său atunci, „la
Allen & Augustine lucrurile pot evolua î�n favoarea sau
î�n defavoarea noastră; iar dacă vrem să obț�inem un avantaj, totul depinde de un singur factor“. Se uitase direct î�n
ochii lui Ben ș� i î�ncheiase î�ntrevederea cu un ultim indiciu: „Tu.“
Ben trase adânc aer î�n piept. Venise clipa.

— După cum ș� tiț�i, î�ș�i reluă el discursul, domnul Bushnell ș� i Marden Group au î�naintat o ofertă de preluare a
companiei Allen & Augustine. De aceea, pe parcursul
următoarelor zile, mă voi î�ntâlni cu fondatorii firmei
voastre, cu ș� efii de departament ș� i cu o parte dintre angajaț�i. Pe urmă, lunea următoare, adică î�ntr-o săptămână de azi î�nainte, ne vom revedea î�ntr-o reuniune foarte
importantă – poate, cea mai importantă din î�ndelungatul ș� i faimosul trecut al companiei voastre. Iar î�n cadrul
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acelei î�ntruniri, tuturor li se va cere să răspundă la o singură î�ntrebare: „da“ sau „nu“.
Ben aruncă o privire către prezidiu.

Era destul de bun la descifrarea atmosferei dintr-o
î�ncăpere, iar î�n acest moment avea sentimentul că oamenii î�ncepeau să treacă de partea lui. Dacă reuș� ea să-ș� i
atragă măcar o treime dintre participanț� i, victoria lui
era garantată. Socoti că 8 voturi publice î�n favoarea fuziunii ar fi fost un număr suficient pentru a-i face pe ceilalț�i să se î�ndoiască de opoziț�ia lor. Hei, chiar ș� i 6 adepț�i
i-ar fi fost destul. Era un pariu riscant, dar el se simț�ea
î�ncrezător.
„Preia frâiele, Ben“, î�ș�i spuse î�n sinea lui. „Te descurci
bine.“
Se lăsă pe spătarul scaunului, adoptând o postură
ceva mai relaxată.

— Să vă spun cum facem, propuse el. Numai ca să vedem unde se poziț�ionează fiecare, haideț�i să organizăm
acum un vot preliminar, prin ridicarea mâinilor. Nimic
oficial, ci doar informal...
Î�n timp ce formula propunerea pentru ceilalț�i, Ben
î�ș�i ridică propria mână:
— Câț�i dintre noi ar fi î�nclinaț�i să voteze „da“ î�n acest
moment?
Nu se ridică nicio altă mână.
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Î�n următoarele zece minute, pe măsură ce ș� edinț�a se
apropia de sfârș� it, iar el socializa politicos î�nainte de a
părăsi sala de conferinț�e, lui Ben î�i răsună î�n minte un
singur gând. Intră î�n lift ș� i coborî� î�n stradă cu o concluzie
clară: „N-o să fie floare la ureche!“

2. Întrebarea

Lăsând î�n urmă vechea clădire de cărămidă, Ben se î�ndreptă către un mic restaurant aflat după colț� , despre
care î�i povestise o prietenă. Era localul ei preferat, declarase ea, ș� i – dacă el avea să se afle vreodată prin partea
aceea a oraș� ului – trebuia negreș� it să-l î�ncerce.
Intră î�n bistroul aglomerat ș� i, bineî�nț�eles, o văzu tocmai pe prietena lui stând la o masă dintr-un colț� . Î�ntr-un
fel, chiar sperase s-o găsească aici. De fapt, avea î�n plan
să-i vorbească.

Claire era expertă î�n marketing ș� i ajunsese foarte căutată de clienț�i. Colaborase cu Allen & Augustine î�n urmă
cu câț�iva ani, î�nainte să obț�ină actualul post de director
î�ntr-o importantă organizaț�ie nonprofit ș� i să se ocupe
de strângerea de fonduri. Î�ș�i avea biroul pe undeva, prin
apropiere. Ben se gândise că ar putea obț�ine de la Claire
niș� te informaț�ii preț�ioase despre companie. Ba poate
chiar avea să-i explice cum stătea treaba cu politicile
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interne – cine lua hotărârile importante, cine deț�inea
puterea.
Nu strică niciodată să ai niș� te informaț�ii din interior.

Ben era pe cale să-i facă semn lui Claire, când observă,
spre marea lui părere de rău, că nu era singură. De partea cealaltă a mesei, ș� edea o femeie mai î�n vârstă, care
manevra cu multă preocupare un ceainic fierbinte. El
tocmai î�ncerca să se hotărască dacă să rămână sau să
plece, când Claire se uită î�n jur ș� i-l văzu î�n dreptul uș� ii.
— Ben! strigă ea, făcându-i semn cu mâna. Ben, vino
să faci cunoș� tinț�ă cu mătuș� a Elle.
„Aha“ se lumină Ben, î�n timp ce strângea mâna femeii.
Figura ei i se părea vag familiară. Era evident: asemănare de familie.
Î�n acel moment, se ivi un ospătar cu o tăviț�ă: o cafea
pentru Claire ș� i un desert copios pentru mătuș� a ei.
— Stai cu noi, î�l î�ndemnă Claire. Trebuie să plecăm
î�n curând, î�nsă după-aceea tu poț� i să rămâi la masa
noastră.

Î�n timp ce î�nsoț�itoarea ei î�ncepu să se î�nfrupte din
desert, Claire se î�ntoarse către Ben.
— Ce te aduce î�n această zonă a oraș� ului?

Ben î�i relată pe scurt situaț�ia, schiț�ând-o î�n câteva
fraze. Nu pomeni deloc numele companiei pe care o vizitase, spunând doar că era o firmă de producț�ie foarte cunoscută, care trecea printr-o perioadă financiară dificilă
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ș� i căreia Marden Group î�i făcuse o ofertă. Î� ncă nu voia
să intre î�n prea multe detalii. La urma urmei, toț�i pereț�ii
au urechi.
Î�nsă mătuș� a Elle interveni abrupt:

— Deci tu eș� ti cel care a venit de la Marden Group?
— Eu sunt, recunoscu Ben. Î�i cunoaș� teț�i?

Mătuș� a Elle aprobă vag din cap, apoi î�ș�i î�ndreptă
din nou atenț�ia asupra ceaiului fierbinte ș� i a prăjiturii
tiramisu.

Ben î�i povesti pe scurt lui Claire cu ce anume se confrunta acolo, rezumând:
— Deci am la dispoziț�ie o săptămână pentru a convinge cinci sute de persoane să vadă lucrurile din punctul
meu de vedere.
Tăcu preț� de o clipă, apoi lansă î�ntrebarea:
— Î�mi poț�i da vreo idee?

Claire se î�ncruntă pentru o clipă reflectând profund,
apoi – spre surprinderea lui Ben – se î�ntoarse către î�nsoț�itoarea ei ș� i spuse:
— Nu ș� tiu. Mătuș� ă Elle? Tu ce i-ai sugera?
Uluit de iniț�iativa ei, Ben suspină î�n gând.
Mătuș� a Elle î�ș�i ridică privirea spre Ben:

— Oamenii aceș� tia, pe care trebuie să-i convingi...
Cinci, ai spus?
— De fapt, sunt cinci sute, o corectă Ben cu indulgenț�ă.
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— Desigur. Zici că ei nu sunt de acord cu modul î�n
care vezi tu lucrurile?
— Î�ncă nu, replică Ben. Tocmai de aceea trebuie să-i
conving.
Femeia î�ș�i ț�uguie buzele, apoi zise:
— Păi...

Se aplecă spre el, parcă pentru a da mai multă forț�ă
următoarelor cuvinte:
— Cu cât spui mai puț�in, cu atât vei avea mai multă
influenț�ă.

Ben î�ncuviinț� ă din cap, î�ntr-un efort de a părea
politicos.
— Ș� tii de ce? adăugă ea.

— Nu, nu ș� tiu, recunoscu Ben. De ce?

— Fiindcă, cu cât cedezi mai mult, cu atât vei avea
mai multă putere.
Ben î�i aruncă o privire lui Claire, sperând s-o implice
iarăș� i î�n conversaț�ie. Î�nsă ea părea concentrată asupra
cafelei ș� i, din câte vedea Ben, î�ncerca să-ș� i î�năbuș� e râsul.

Ben simț�ea că trebuie să spună ceva, altfel risca să
pară nepoliticos.
— Asta sună foarte... zen.

Claire chicoti zgomotos ș� i comentă amuzată:

— Are dreptate. O să î�ncep să-ț�i spun „mătuș� a Zen“!
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Mătuș� a Elle ridică o sprânceană către amândoi, după
care î�ș�i î�ndreptă din nou atenț�ia asupra prăjiturii aflate
î�n faț�a ei.
— Deci, Claire... ezită Ben. Pot să-ț�i cer o favoare?
— Cu ce te pot ajuta? î�ntrebă Claire.

— Mâine dimineaț�ă ș� i apoi î�n tot restul săptămânii,
urmează să mă î�ntâlnesc cu oamenii importanț�i de acolo.
Dacă ai ceva timp la dispoziț�ie, aș� vrea să aflu părerea
ta despre astfel de î�ntruniri cu ei. Ș� tii, cam ca un fel de...
raport. Informaț� ii. Î� mi trebuie niș� te informaț� ii din
interior.

Claire puse ceaș� ca pe masă, î�i aruncă o privire mătuș� ii Elle, apoi se uită din nou î�nspre ceaș� că ș� i din nou
la Ben. Părea să cântărească î�n gând niș� te argumente
contradictorii. Î�n cele din urmă, î�ncuviinț�ă din cap.

— Î�n regulă. Nu promit că-ț�i voi oferi niș� te perspective excepț�ionale din interior. Dar să î�ncercăm, totuș� i.
Ce-ar fi să ne î�ntâlnim aici, mâine la prânz?
Ospătarul aduse nota de plată a doamnelor. Î�n timp
ce Claire o achita, mătuș� a Elle interveni din nou:
— Pot să te î�ntreb ceva?
— Desigur.

— Acestor cinci oameni... Tu spui că le-ai făcut o
ofertă?
— Cinci sute, o corectă Ben.

— Mda, cum zici tu... cinci sute.
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Ș� i, dintr-odată, se uită drept î�n ochii lui, priponindu-l
cu privirea. Ben realiză cu surprindere că nu observase până atunci cât de limpezi erau ochii ei albaș� tri.
— Ce anume le poț�i oferi tu cu adevărat?

Mătuș� a Elle rostise î�ntrebarea cu fermitatea ș� optită
a unei bibliotecare. Ben î�ș�i imagină că aș� a redusese la
tăcere mii de elevi obraznici, de-a lungul deceniilor:
„Tu, cel de colo – nu mai vorbi!“ Pentru un moment, Ben
fu intimidat.
— Păi... se bâlbâi el, noi chiar putem veni cu niș� te
resurse semnificative.

Ș� i î�ncepu să explice avantajele: costuri mai mici, datorită producț�iei mai mari; canale de distribuț�ie mai vaste;
buna reputaț�ie de pe piaț�ă... ș� i aș� a mai departe. Î�ș�i î�ncheie argumentaț�ia cu sentimentul că, dintr-un motiv sau
altul, totul sunase găunos. Prin minte î�i trecu un gând
bizar: „De ce simt că mă apăr, î�ncercând să mă justific î�n
faț�a unei persoane pe care nici măcar n-o cunosc?!“
Mătuș� a Elle aș� teptă până când el termină de vorbit,
apoi dădu din cap ș� i spuse:
— Î�hî�...

Ben fusese transportat din nou î�n ș� coala generală.
Tocmai avusese parte de un mic extemporal neaș� teptat.
Ș� i nu luase notă de trecere.

Întrebarea

35

Î�n seara aceea, pe când Ben î�i povestea lui Melanie cum
decursese ziua ș� i ce discutase cu Claire, se apucă să comenteze cum o î�ntâlnise pe mătuș� a ei – fosta bibliotecară.

— ...iar apoi î�mi pune cea mai nebunească î�ntrebare:
„Ce anume le poț�i oferi tu cu adevărat?“ Scurt ș� i la obiect.
Nu mi-a venit să cred!
Melanie se uită gânditoare la Ben. Apoi î�i spuse:
— Aș� teaptă o clipă.

Părăsi camera ș� i reveni cu un mic pachet frumos ambalat, pe care i-l î�ntinse:
— Ț� i-am luat ceva. E un cadou. Vreau să te felicit, dragul meu, pentru promovarea ta î�n cadrul Departamentului
de Fuziuni & Achiziț�ii.

Ben luă cadoul din mâna ei ș� i î�l despachetă cu grijă.
Era o agendă frumos legată. Pe copertă, Melanie scrisese
cu litere de mână: „Manifestul lui Ben“.
— Hai, deschide-o, î�l î�ndemnă ea.

Ben î�ncepu s-o răsfoiască. Deș� i toată agenda era
complet goală, Melanie scrisese sus, pe prima pagină,
un titlul format din cinci cuvinte:

Cheile lui Ben pentru un leadership legendar

— Chiar aș� a, î�ntrebă el neî�ncrezător, „leadership legendar“? Nu ț�i se pare că exagerezi un pic, Mel? Mă aflu
î�ncă î�n perioada de probă, la Fuziuni & Achiziț�ii. Nu sunt
tocmai ș� eful statului major...
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Ea zâmbi ș� i î�l bătu uș� or pe umăr.
— Oui, mon général!

Apoi făcu un semn cu capul spre agendă ș� i zise:

— Citeș� te dedicaț�ia.

Ascultător, dădu prima pagină ș� i citi:

Pentru Ben:

Eu cred în tine.
Î� ș�i privi lung soț�ia. Cum de fusese atât de norocos,
î�ncât s-o î�ntâlnească? Ș� i cum reuș� ise el, î�n urmă cu atât
de mulț�i ani, s-o convingă să spună „da“?
— Ei bine, să ș� tii că este adevărat ce-am scris acolo,
î�l asigură ea.

Ben î�ș�i vârî� mâinile î�n buzunare ș� i le î�ntoarse pe dos:

— Î�mi pare rău că trebuie să-ț�i spulber iluziile, dar
se pare că nu am alte chei, î�n afară de cele de la maș� ină.
— Vei avea.

Apoi, ea se cufundă î�n tăcere, părând să reflecteze la
ceva anume.
— Mel? o î�ntrerupse Ben.

— Hmm? Oh, nu-i nimic. Doar mă gândeam...

— Ș� i? La ce concluzie ai ajuns? î�ncercă el s-o facă să
vorbească.

