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Managerul pescåru¿

DE CÂND SE ªTIA, Charlie fusese un zburåtor îndråzne¡ când
venea vorba de slujba sa. Atunci când le spunea ¿i altora acest
lucru, mul¡i iertau jocul de cuvinte nu numai pentru cå Charlie
era pescåru¿, ci ¿i pentru cå era un pescåru¿ care î¿i iubea
mult slujba. ªi, pânå de curând, era o slujbå u¿or de îndrågit.
Ca pescåru¿-¿ef al unui stol a cårui singurå ac¡iune era
pråduirea zonei de restaurante dintr-un parc cu profil mari-
nåresc din sudul Californiei, sim¡ea într-adevår cå munca este
o adevåratå plåcere.

Cu mul¡i ani înainte, stolul condus de Charlie locuia alåturi
de cei asemenea lor pe malul mårii. Charlie era bine-cunoscut
printre pescåru¿i, deoarece era curajos ¿i pasionat, dar ¿i pentru
cå avea mereu o groazå de idei. Într-o zi, le-a împårtå¿it tutu-
ror viziunea sa despre un loc în care, cu un pic de ingeniozitate,
¿i-ar fi asigurat o via¡å plinå de prosperitate. Charlie våzuse
primul acest loc ¿i mul¡i pescåru¿i veneau zi de zi så-l audå

1
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vorbind despre el. În timp, acest lider sigur pe el a convins o
parte dintre pescåru¿i så se desprindå de corvoada ciugulitului
de mårun¡i¿uri de la malul mårii ¿i så-l urmeze pentru a forma
un nou stol într-un loc care nu era altul decât zona de resta-
urante a parcului.

Atunci când noul stol a ajuns în parc, to¡i au descoperit cå
zona restaurantelor era chiar mai bunå decât ¿i-ar fi imaginat-o
ei. Mâncarea de acolo era consistentå ¿i u¿or de gåsit; oamenii
naivi nici nu se puteau pune cu zborurile îndråzne¡e ale pescå-
ru¿ilor. Timp de mul¡i ani, pescåru¿ii au dus o via¡å de îndes-
tulare, furând mâncare de la turi¿ti ¿i adåpostindu-se pe tim-
pul nop¡ii pe un deal stâncos. În timp ce alte stoluri se båteau
pe malul mårii cu pelicanii ¿i cu oamenii pe rezerva de pe¿te a
oceanului în continuå scådere, stolul lui Charlie se bucura de
mâncarea puså la dispozi¡ia lor zilnic în zona restaurantelor.

ªi nici un alt pescåru¿ nu ¿tia mai bine decât Charlie unde,
când ¿i cum poate un semen de-al såu så înha¡e o maså îm-
bel¿ugatå. Charlie era a¿a de priceput la procurarea hranei,
încât stolul l-a numit conducåtor. Nu cå ar fi fost multe de
condus pentru el. Era atât de multå mâncare în jur, încât era
extrem de u¿or så îi facå pe to¡i så fie mul¡umi¡i ¿i cu bur¡ile
pline. Pentru mult timp, Charlie nu a trebuit så-¿i facå nici o
problemå legatå de cum så asigure fericirea tuturor.

Acum, înså, lucrurile începuserå så fie în mod categoric
diferite. Ini¡ial a apårut ici ¿i colo câte un puiu¡ care ciugulea
câte ceva, dar copiii cresc repede. În curând, chiar ¿i cei mai
noi membri ai stolului aveau pui la rândul lor. Într-un timp ce
pårea extrem de scurt, stolul ¿i-a triplat numårul de membri.
Din påcate înså, zona restaurantelor a råmas la fel.

Parcul a continuat så fie o destina¡ie frecventatå, dar numai
un numår limitat de turi¿ti bronza¡i puteau så încapå la mese la
un moment dat. Ini¡ial, noile guri de hrånit au fost întâmpinate



19

Cele 3 calitå¡i ale unui lider de succes

cu aripile deschise, deoarece era mâncare din bel¿ug pentru
to¡i, dar a fost doar o chestiune de timp pânå când a apårut
prima ceartå legatå de cine så fie primul care så ciuguleascå o
por¡ie abandonatå de nachos.

În vremurile de altå datå, o gâlceavå între membrii stolului
nu dura mult – o parte dintre ei se duceau cåtre urmåtoarea
surså de hranå ivitå în cale. Înså, pe måsurå ce timpul ¿i
schimbårile transformau mâncarea într-un lucru greu de
ob¡inut, certurile deveneau din ce în ce mai frecvente ¿i mai
dramatice. Cu fiecare lunå care trecea, mâncarea devenea din
ce în ce mai insuficientå, iar foamea pescåru¿ilor distrugea
din ce în ce mai mult unitatea ¿i prietenia echipei.

Chiar ¿i când ultimii pui ajunseserå la maturitate, Charlie
încå mai credea cå face o treabå extraordinarå în munca sa de
conducåtor. Î¿i ocupa zilele cu acelea¿i activitå¡i ca întotdeauna –
negocierea hotarelor parcului cu alte påsåri, rezolvarea con-
flictelor dintre membrii stolului, întreprinderea misiunilor
de gherilå asupra copiilor naivi cårora le fura dulciurile ¿i
(pentru îndepårtarea stresului) lansa „proiectile“ extrem de
precis pe umerii dezgoli¡i ai turi¿tilor. Acelea¿i treburi ca de
obicei, iar Charlie iubea så facå aceste lucruri.

Asta pânå într-o searå furtunoaså, când se întoarse la
adåpost ¿i gåsi stolul în mijlocul unei discu¡ii aprinse. Charlie
prinse câteva frânturi de conversa¡ie – ceva legat de proviziile
de hranå – ¿i crezu imediat cå este vorba de o ciorovåialå. A¿a
cum era obi¿nuit så facå, începu så cârâie ni¿te ordine chiar
înainte de a atinge påmântul. Aterizå în mijlocul stolului, î¿i
fluturå aripile ca nebunul pentru a-i îndepårta ¿i terminå cu
o tiradå ce se presupunea cå include cea mai bunå cale de urmat.

De obicei, atunci când Charlie termina de „rezolvat“ o
problemå, zbura cåtre urmåtoarea problemå, nelåsând loc de
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discu¡ie. Dar în noaptea aceea, to¡i pescåru¿ii erau strân¿i în
adåpost, astfel cå el nu avea unde så se ducå în altå parte. A¿a
cå, pânå så-¿i dea el seama de acest fapt, se a¿ternu o tåcere
stânjenitoare. Se plimbå ¡an¡o¿ împrejur cu pieptul umflat ¿i
cu aripile strânse la spate, cu mult înainte de a nu mai avea ce
spune. Se uitå la fe¡ele din jurul såu ¿i î¿i dådu seama cå acestea
nu erau chipurile ame¡ite cu care era el obi¿nuit. Dimpotrivå,
pescåru¿ii påreau extrem de hotårâ¡i, ca ¿i cum s-ar fi a¿teptat
la reac¡ia lui.

Scott på¿i în fa¡å. Era unul dintre cei mai de seamå membri
ai stolului, iar penajul såu strålucitor ¿i structura viguroaså
erau în contrast puternic cu pescåru¿ii slåbånogi din spatele
såu. Scott fåcea parte din stol încå de la începuturi ¿i nu era
genul care så umble cu månu¿i:

– Charlie, avem o problemå serioaså.
– Serios? Ce s-a întâmplat? întrebå Charlie, presupunând

cå avusese loc vreun accident.
– Ne este foame, Charlie. Nu mai avem hranå, råspunse

Scott, aruncând o privire cåtre påsårile sfrijite înghesuite de
fiecare parte a sa.

Charlie scrutå stolul de pescåru¿i sfriji¡i:
– Of, prieteni, uita¡i-vå la voi! Nenorocitele alea de vråbii

vå furå toatå mâncarea? întrebå el.
Stolul råspunse printr-o tåcere adâncå.
– Må asculta¡i? întrebå Charlie. Nu vå îngrijora¡i, nu tre-

buie så vå face¡i probleme, pur ¿i simplu rezolva¡i-o. Voi,
båie¡i, pute¡i påcåli orice pasåre care încearcå så vå lase fårå
hranå. ªtiu asta.

– Charlie, nu pricepi, spuse Maya, ¿i-¿i fåcu loc în fa¡å. Pa-
sårea care ne laså fårå hranå e¿ti chiar tu.

Ca ¿i Scott, Maya fusese alåturi de stol de la începuturi, iar
în¡elepciunea ¿i contribu¡ia ei erau foarte apreciate. Spre
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deosebire de Scott, ea spunea lucrurilor pe nume, iar afirma¡ia
ei usturåtoare trezi un murmur general printre membrii
stolului.

– Cum? Ce? Eu? îngåimå Charlie consternat. Nu sunt eu
cel ce vå consumå mâncarea. Abia dacå vå våd în majoritatea
timpului.

– Ei bine, asta este o parte a problemei pe care o avem,
Charlie, spuse Maya.

– Ce vrei så spui mai exact? Cum pot eu så fiu cel ce vå
månâncå hrana dacå nici måcar nu sunt aici? spuse Charlie
scårpinându-se în cap cu vârful aripii.

Scott interveni din nou:
– Nu ne consumi literalmente hrana, Charlie. Problema este

cå nu avem destulå mâncare ca så supravie¡uim ¿i sub con-
ducerea ta lucrurile nu se îmbunåtå¡esc.

– ªi cum presupui cå a¿ putea eu så må asigur cå toatå lumea
månâncå îndeajuns, când nici måcar nu-mi spune¡i dacå mai este
suficientå hranå ca så ne descurcåm? întrebå Charlie indignat.

– Încercåm så-¡i spunem de ceva timp, dar pur ¿i simplu nu
ne ascul¡i. A¿a cum s-a întâmplat în seara asta – î¡i imaginezi
cå ¿tii ce se petrece. De aceea ne-am ¿i adunat aici, ca så putem
så-¡i vorbim despre asta.

– Ei bine, dacå a¿a stau lucrurile, haide så auzim ce nu fac
bine, continuå Charlie. Vreau så ¿tiu cum de sunt eu respon-
sabil pentru cå voi nu mânca¡i suficient.

Yufan, o achizi¡ie nouå din Taiwan, care se alåturase stolului
(råmåsese prins într-un container de marfå care din fericire
pentru el era plin cu conserve de ton, de¿i ciocul såu era încå
bont în urma cålåtoriei), på¿i în fa¡å ¿i întrebå dacå poate îm-
pårtå¿i problemele pe care le avea stolul lui Charlie. Capetele
celor prezen¡i se înclinarå afirmativ. În timp ce Yufan se
pregåtea så vorbeascå, Charlie sim¡ea cum i se pune un nod în
gât. „To¡i sunt implica¡i în treaba asta“, gândea el.

– Charlie, tu nu în¡elegi problemele pe care le avem noi cu
procurarea hranei, deoarece majoritatea timpului nu te afli
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printre noi. Dispari pânå când ne vezi ciorovåindu-ne sau pânå
când î¡i cerem ajutorul ¿i apoi vii ¿i te nåpuste¿ti asupra
noastrå de niciunde ¿i...

– Ei bine, sunt ocupat. A¡i prefera så må ¡in dupå voi ¿i så
vå hrånesc chiar eu? întrebå Charlie sarcastic.

A fost un moment de scurtå ezitare pânå când Scott s-a
aventurat din nou.

– Haide, Charlie, nu este cinstit ¿i nici måcar nu are vreo
legåturå. Te rog, då-i voie lui Yufan så termine ce are de spus.

Charlie apropie vârfurile aripilor de grup, se dådu câ¡iva
pa¿i înapoi, î¿i coborî capul ¿i î¿i încle¿tå ciocul pentru a le
aråta tuturor cå va tåcea ¿i îi va asculta.

– Atunci când dai nåvalå peste noi din cauzå cå avem o
problemå legatå de ceva anume, continuå Yufan, nu afli
întreaga poveste, pentru cå nici måcar nu încerci. E¿ti prea
ocupat så cârâi în loc så ascul¡i.

Scott se alåturå din nou discu¡iei.
– Exact ca în seara asta. Te apuci imediat så ne spui ce så

facem, ca ¿i cum totul ar fi extrem de simplu, iar noi suntem
prea pro¿ti ca så ¿tim ce så facem.

– Stai a¿a! izbucni Charlie. Eu n-am fåcut niciodatå pe
nimeni prost.

De¿i o parte a stolului începuse så batå în retragere, Scott
nu era descurajat. Îl cuno¿tea bine pe Charlie ¿i se gândise cå
se va ajunge la asta.

– A¿a ¿i este, Charlie, nu ai fåcut asta, dar pare cå ne crezi
pro¿ti atunci când te nåpuste¿ti de niciunde ¿i ne dai ordine
ca ¿i cum am fi ni¿te pui ce nu pot veni cu idei viabile de capul
lor. ªi ceea ce e ¿i mai råu este cå î¡i iei zborul ¿i ne la¿i pe noi
så-¡i rezolvåm problemele.

Scott se sim¡ea pe val ¿i credea cå ar putea så îl facå pe
managerul såu pescåru¿ så în¡eleagå ce se întâmpla:

– Este ca atunci când…
– Ca atunci când ce? Charlie se såturase så asculte ¿i se

apucase din nou så-i întrerupå.
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– În regulå, Charlie, interveni Yufan, ¿tiu ce vrea så spunå.
Vorbe¿te despre joia trecutå. Toatå lumea î¿i aduce aminte de
individul åla gras ¿i påros, în maieu portocaliu, care a cum-
pårat o por¡ie super mare de nachos cu jalapenos pentru so¡ia
sa chiar înainte de ora închiderii? Cei doi oameni au început
så se certe – ceva legat de faptul cå ea este alergicå la jalapenos
¿i cå el ar fi trebuit så ¿tie bine acest lucru – ¿i apoi cei doi au
plecat val-vârtej ¿i au låsat-o pe maså.

– ªi? Ca majoritatea celor care sunt obliga¡i så îndure o
dozå de criticå, Charlie devenea din ce în ce mai neråbdåtor pe
måsurå ce timpul trecea.

– ªi am zburat cu to¡ii acolo pentru ospå¡. Dar chiar ¿i cu
farfuria asta imenså de nachos, nu era nici måcar îndeajuns
de mult loc ca fiecare pescåru¿ så-¿i bage ciocul. A¿a cå a
trebuit så ne oprim din mâncat ¿i så ne gândim ce putem face.

– A¿a, ¿i... Charlie dådu din cap, båtând din picior.
– ªi nu ¿tiam ce så facem. Nu era îndeajuns pentru to¡i ¿i

nici nu mai era altå mâncare disponibilå, a¿a cå nu puteam
trimite o parte din stol la altå maså. Plus cå nici unul dintre
noi nu avea prioritate, pentru cå acel cuplu pur ¿i simplu o
låsase acolo.

În sfâr¿it, Yufan captase aten¡ia lui Charlie.
– Ne trezim în asemenea situa¡ii în fiecare zi în ultima

vreme. De aceea mul¡i dintre noi sunt înfometa¡i.
Charlie se calmase considerabil.
– OK, în¡eleg ce vre¡i så spune¡i. Aceastå întâmplare ridicå

o problemå interesantå. Dar tot nu våd ce legåturå are cu ma-
nagementul meu.

– Chiar nu vezi? îi scåpå Mayei întrebarea sincer uimitå.
– Nu. Existå vreo legåturå între mine ¿i problema pe care

a¡i avut-o joia trecutå? întrebå Charlie.
Yufan î¿i clåtinå capul dezamågit. În spatele såu, pescåru¿ii

irita¡i î¿i dådurå ochii peste cap.
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Bineîn¡eles, Scott preluå discu¡ia.
– Ei bine, Charlie, Maya te-a chemat ca så ne aju¡i så vedem

cum så procedåm cu por¡ia aceea de nachos. Ai nåvålit, ai
aterizat în mijlocul mesei ¿i ai dat ni¿te ordine care nu ne-au
ajutat cu nimic. Ai spus ceva abil, cum ar fi faptul cå cine a
furat acele nachos le va ¿i mânca, iar restul trebuie så î¿i
procure propria mâncare. Nu era îndeajuns pentru to¡i. Apoi
ai luat câteva ¿i ai plecat. Ar fi trebuit så fie o problemå re-
zolvatå, în schimb, ne-ai låsat în acela¿i punct în care eram
înainte så vii tu ¿i cu ni¿te nachos în minus.

– În plus, m-ai fåcut så må simt ca un pui prostu¡ – ¿i så
par a¿a ¿i fa¡å de ceilal¡i – atunci când le-ai spus tuturor cå
nu ar fi trebuit så vin så te chem ¿i cå ar trebui så rezolvåm
singuri astfel de probleme, spuse Maya. Am evaluat op¡iunile
avute mult timp înainte så apari tu acolo ¿i plånuiam så-¡i
împårtå¿im ideile noastre ¿i strategiile posibile. Dar când ai
venit, nici måcar nu te-au interesat toate acestea. Ne-ai låsat
într-o stare mai proastå decât eram înainte så sose¿ti.

– Da, în loc så ne aju¡i så rezolvåm problema, a fost ca ¿i
cum… ei bine, ca ¿i cum… spuse unul dintre pescåru¿ii din
spate cu vocea tremurându-i nervos.

– Ca ¿i cum ce? låtrå Charlie.
– Ca ¿i cum ¡i-ai fi fåcut nevoile pe tot, ¿uierå Scott cu

pårere de råu.
O lini¿te cumplitå se a¿ternu peste stol.
Înghi¡ind cu dificultate, Maya decise så-l sus¡inå pe Scott

¿i så-¿i impunå punctul de vedere.
– Nu ¡i-a påsat de noi ¿i de problemele noastre – de ideile

noastre, de munca noastrå, ¿i apoi ¡i-ai luat zborul ¿i ne-ai
låsat så strângem mizeria pe care ai låsat-o. Så strângem
mizeria pe care tu  ai fåcut-o.

Charlie se sim¡ea ca ¿i cum ar fi primit o loviturå zdro-
bitoare. Pe¿cåru¿ii î¿i fåceau nevoile pe oameni în mod inten¡ionat,
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ca så-¿i demonstreze superioritatea. Era de neconceput ca un
pescåru¿ så îi facå a¿a ceva unui alt pescåru¿.

Charlie î¿i sim¡ea corpul greu, stând acolo nemi¿cat, în
mijlocul acelei tåceri mormântale. În¡epåtura datå de pårerea
stolului såu îl împiedica så mai gândeascå cum trebuie. Îi de-
zamågise ¿i nu ¿tia ce så facå. Într-un final, cu ochii tuturor
încå a¡inti¡i asupra sa, Charlie vorbi:

– În regulå. Våd cum stau lucrurile. V-a¡i spus punctul de
vedere clar ¿i råspicat. Eu am plecat.

ªi, spunând acestea, Charlie î¿i luå zborul.




