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Una dintre leciile pe care le-am învăţat de la bunica mea (pe lângă 
mesajul de bază al cărţii de faţă) a fost să spun „mulţumesc”, şi îmi 
exprim cu bucurie mulţumirea faţă de persoanele a căror contribuţie a 
făcut posibilă această carte. Fiica mea, Laura, a petrecut cea mai mare 
parte a unei veri făcând cercetări şi ajutând la închegarea acestei cărţi, 
şi a trecut prin fi ecare manuscris cu un pieptene des.

Deşi în general este înţelept să nu schimbi niciodată calul în 
mijlocul vadului, de data aceasta am avut ocazia să lucrez cu doi 
editori de o generozitate şi un ajutor neobişnuite. Jack Kuhatschek 
este un vechi prieten, iar John Sloan este un nou prieten, şi amândoi 
sunt editori alarmant de creativi. Îmi face mare plăcere să colaborez 
cu întreaga echipă de la Zondervan, din care o menţionez pe Trudi 
Barnes, care îşi are biroul lângă al meu.

De asemenea, îi sunt profund recunoscător bisericii din Menlo 
Park pe care o slujesc, pentru că mi-a acordat timpul necesar scrierii 
acestei cărţi. Le sunt recunoscător şi acelor bărbaţi integri care se 
adună duminica dimineaţa şi înalţă rugăciuni pentru mine.

Le sunt recunoscător tatălui meu, mamei mele, surorii mele şi 

MULŢUMIRI
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fratelui meu pentru că m-au învăţat atât de multe despre cum să joc şi 
cum să trăiesc. Prin urmare, această carte le este dedicată cu dragoste 
lui John, Kathy, Barbara şi Barton.

Şi bunicii mele.
Şi, ca întotdeauna, lui Nancy.
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Cineva spunea cu mult timp în urmă că viaţa este un joc, şi aceasta 
este principala imagine care se afl ă la baza acestei cărţi. Prin faptul 
că o folosesc, eu nu spun că nu trebuie să ne luăm viaţa în serios. 
G. K. Chesterton scria odată că, deşi adesea ne luăm pe noi înşine 
prea în serios, de cele mai multe ori nu ne luăm sufl etul în serios 
sufi cient de mult. Însă viaţa, asemenea unui joc, se îndreaptă către un 
ţel. Ea are un obiectiv; nu este doar un şir de activităţi aleatorii. Mai 
mult decât atât, viaţa are reguli ce trebuie urmate, şi fi ecare dintre 
noi îşi va dezvolta o strategie de joc. Jocul nu va continua la nesfârşit. 
După cum spune un străvechi proverb italian: „Fie el pion ori rege, tot 
’napoi în sac va merge.“ În mod inevitabil, jocul va avea un rezultat. 
(Îi sunt îndatorat lui James Dobson pentru această imagine din cartea 
sa, Straight Talk to Men [Multnomah, Sisters, 1984], p. 19-20.)

Această carte prezintă regulile jocului vieţii, iar instrucţiunile sunt 
enumerate în cuprinsul ei. Deşi ar fi  indicat să cunoşti şi să respecţi 
toate regulile, fi ecare capitol – fi ecare principiu al jocului – poate fi  
apreciat în mod individual şi aplicat la jocul vieţii. Aşa că simte-te 
liber să citeşti pe sărite.

INTRODUCERE
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Unul dintre cele mai citite manuscrise în Evul Mediu era o 
alegorie care compara viaţa cu un joc de şah. Autorul anonim scria: 
„Prin urmare, joacă jocul vieţii cu prudenţă, căci adversarul tău este 
plin de subtilitate; şi gândeşte-ţi foarte bine mutările, căci miza este 
sufl etul tău.“

Îţi urez un joc plăcut!

When the Game is Over.indd   10When the Game is Over.indd   10 17.09.2008   18:25:2717.09.2008   18:25:27



JOCUL
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Înva regula
nr. 

Iată impasul nostru:
Mereu şi mereu pierdem din vedere

ce este important şi ce nu este.
Epictet

Bunica mea tocmai ieşise din închisoare.
Mai avea doar o aruncătură de zaruri până la proprietăţile galbene. 

Şi pentru ea proprietăţile galbene însemnau probleme, întrucât erau 
ale mele. Şi acolo sunt hoteluri pentru care bunica nu avea bani. Ar 
fi  preferat să stea mai mult la închisoare pentru a evita să ajungă pe 
vreo proprietate de-a mea şi să trebuiască să scoată nişte parale pe 
care nu le avea. Dar a dat cu zarul o dublă, iar asta însemna că avea 
să dea de belea.

Eram un copil în vârstă de zece ani care juca Monopoly. Ajunsesem 
o persoană realizată – aveam bani şi proprietăţi, case şi hoteluri, 
deţineam Boardwalk şi Park Place.1 

Până acum pierdeam mereu la acest joc, însă de data aceasta era 
altfel, aşa cum ştiam că va fi . În ziua aceea eram Donald Trump, 
Bill Gates, Ivan cel Groaznic. În ziua aceea bunica mea se afl a la 
o aruncătură de zaruri de ruină. Iar eu mă afl am la o aruncătură de 
zaruri de învăţarea celei mai importante lecţii de viaţă: nevoia noastră 
absolută de a ne clădi viaţa pe lucrurile care sunt importante din 

1. Proprietăţile din jocul Monopoly care aduc cel mai mare profi t – n.tr. 

CAPITOLUL 1
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14 JOCUL

perspectiva veşniciei şi a faptului că suntem muritori. Este o lecţie pe 
care unii dintre cei mai inteligenţi oameni din lume o uită, dar pe care 
bunica o ştia extrem de bine.

Căci bunica era cea care m-a învăţat jocul...
Golda Hall, mama mamei mele, locuia în timpul copilăriei mele 

împreună cu noi, în dormitorul de pe colţ . Era o persoană cu inimă 
mare. O femeie durdulie de felul ei, aşa cum erau bunicile înainte 
de a se apuca de aerobic, bunica rămâne, cel puţin în amintirile din 
copilăria mea, cea mai agreabilă persoană pe care am cunoscut-o. 
Când părinţii noştri erau plecaţi, ne lăsa vinerea noaptea să stăm treji 
până mai târziu decât aveam voie. Ne curăţa mere, ne spunea poveşti 
cu fantome şi poezii vechi şi înfricoşătoare („Micuţa orfană Annie s-a 
mutat la noi...“1) care ne ţineau treji ore în şir. Făcea chec cu banane, 
care îţi lăsa impresia că primeşti desert la micul dejun, şi ne făcea de 
ziua noastră tort de ciocolată, umplut în mare parte cu unt.

Şi ea a fost cea care m-a învăţat jocul.
Bunicii îi plăceau jocurile, dar nu îi plăcea să piardă. Nu era rea 

şi nu se enerva, însă (ca să folosesc o expresie din lumea copilăriei 
sale) avea un pic de foc în inimă. Asta făcea parte din farmecul ei. Pe 
vremea când trăia şi bunicul, în fi ecare vineri seara, întreaga familie, 
inclusiv cei căsătoriţi, se adunau să joace un joc de cărţi numit Rook; 
şi dacă erai în echipă cu bunica, nu era prea înţelept să-ţi scape vreo 
grimasă pe care ţi-o făcea sau să nu punctezi. Caseta video preferată a 
familiei noastre era aceea în care bunica juca într-un meci de softball2, 
la un picnic de familie, pe vremea când fusese mai tânără. Bunica a 
prins mingea şi alerga de la o bază la alta cu atâta îndârjire – o femeie 
zdravănă venind spre tine cam ca Bronco Nagurski3 – încât nimeni 
nu îi putea stătea în cale. Şi marca.

Atunci când juca şah chinezesc cu nepoţii mai mici, ea nu se purta 
ca una din acele bunici uşor de învins, care pierd intenţionat pentru 
a-şi face nepoţii să se simtă bine. Convingerea ei era –  înainte ca 

1. Primul vers din poemul „Little Orphan Annie“ de James Witcomb Riley 
– n.tr.

2. Variantă de baseball, jucată pe un teren mai mic, cu o minge mai mare şi 
mai moale decât cea de baseball – n.tr.

3. Multiplu campion mondial de wrestling la categoria grea – n.tr.
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15Învaţă regula nr. 1

Max De Pree să fi  declarat public acest lucru – că prima sarcină a 
unui conducător este să defi nească realitatea. Ea era conducătorul, iar 
realitatea era că juca pentru a câştiga. Bosumfl area şi autocompătimirea, 
două dintre darurile mele spirituale, nu o înduioşau, deoarece chiar şi 
atunci când juca, ea era cu ochii-n patru, urmărind ce fel de persoană 
devii. Şi bunica a fost cea care m-a învăţat jocul.

Stăpânul Tablei de Joc

Bunica se aprindea cel mai tare când era vorba de Monopoly. Din 
când în când, conducători precum generalul Patton sau Attila Hunul 
ajung renumiţi pentru duritatea lor. Însă ei au fost nişte căţeluşi 
blânzi în comparaţie cu ea. Imaginează-ţi cum ar fi  fost dacă Vince 
Lombardi1 ar fi  avut un copil cu Lady Macbeth, şi îţi vei face o idee 
despre spiritul competitiv al bunicii mele. Ea era un sufl et blând şi 
bun, dar la tabla de Monopoly tot te lăsa cu buzunarele goale.

Când la începutul jocului 
primeam suma de 1.500$ de la 
bancher, voiam întotdeauna să ţin 
de bani cât de mult puteam. Nu se 
ştie niciodată când dai peste o carte 
cu inscripţia Noroc. Tabla de joc este 
un loc riscant. Eu sunt pe jumătate 
suedez (după tatăl meu), iar suedezii nu sunt mari amatori de jocuri 
de noroc.

Însă bunica ştia să joace Monopoly. Înţelegea că nu poţi câştiga 
dacă nu rişti, iar ea nu juca pentru a termina pe locul doi. Aşa că 
îşi cheltuia toţi dolarii. Cumpăra orice proprietate pe care ajungea. 
Ipoteca absolut toate proprietăţile pe care le avea pentru a le cumpăra 
pe toate celelalte.

Ea înţelegea ceva ce eu nu înţelegeam – că secretul jocului este 
să aduni cât mai mult, că scorul se calculează în bani, iar cursa este 
câştigată de alergătorul cel mai rapid. Bunica juca Monopoly cu 

1. Unul dintre cei mai renumiţi antrenori din istoria fotbalului american 
– n.tr. 

„Nu-ţi face griji, 
îmi spunea ea. 

Într-o zi vei învăţa 
cum se joacă.“
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16 JOCUL

îndemânare, pasiune şi înfl ăcărare. În cele din urmă, ea devenea în 
mod inevitabil Stăpânul Tablei de Joc. Când eşti Stăpânul Tablei de 
Joc, deţii atâtea proprietăţi încât nimeni nu-ţi mai poate face niciun 
rău. Când eşti Stăpânul Tablei de Joc, tu deţii controlul. Eşti privit 
de ceilalţi jucători cu teamă şi invidie, cu şoc şi stupefacţie. Din 
acel moment, câştigarea jocului e doar o chestiune de timp. Bunica 
mă putea vedea nimerind pe Boardwalk pentru ultima oară, 
predându-i apoi toţi banii care mi-au mai rămas şi scoţându-mi din 
joc maşinuţa de cursă, întrebându-mă în tot acest timp cum de am 
pierdut iarăşi. „Nu-ţi face griji, îmi spunea ea. Într-o zi vei învăţa cum 
se joacă.“

Nu suportam când îmi spunea asta.
Mai târziu, în vara în care am împlinit zece ani, jucam zilnic 

Monopoly cu Steve, un băiat care locuia vizavi de mine. Încetul cu 
încetul, mi-am dat seama că singurul mod de a câştiga la acest joc 
este să te dedici cu totul achiziţionării. Fără milă. Fără teamă. Ceea 
ce îmi arăta bunica de atâta vreme, a început în cele din urmă să se 
prindă de mine.

În toamna aceea, când ne-am aşezat la masa de Monopoly, 
eu eram deja mai necruţător decât bunica. Palmele îmi erau 
transpirate. Jucam fără blândeţe sau prudenţă. Eram gata să încalc 
regulile dacă trebuia. Încet-încet, cu viclenie, am dat în vileag 
vulnerabilitatea bunicii mele. În mod implacabil, inexorabil, am 
scos-o pe bunica de pe tabla de joc. ( Jocul poate avea efecte 
ciudate asupra ta.)

Îmi amintesc şi acum – s-a întâmplat pe proprietatea Marvin 
Gardens.

Mă uitam la bunica – ea mă învăţase să joc. Acum era o femeie 
în vârstă. Era văduvă. O crescuse pe mama. O iubea pe mama; şi pe 
mine deopotrivă. Iar eu i-am luat tot ce avea. Am distrus-o din punct 
de vedere fi nanciar şi psihologic. Am văzut-o cum renunţă la ultimul 
ei dolar şi cum se dă bătută, fi ind învinsă defi nitiv.

A fost cel mai extraordinar moment din viaţa mea.
Câştigasem. Eram mai deştept, mai puternic şi mai necruţător 

decât orice altă persoană de la masă. Eram Stăpânul Tablei de Joc.
Însă bunica a mai avut încă un lucru să mă înveţe. Lecţia cea mai 
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17Învaţă regula nr. 1

importantă vine la fi nalul jocului. Şi iată care este ea. Îl voi cita pe 
James Dobson, care descria această lecţie învăţată de la Monopoly pe 
vremea când juca acest joc împreună cu familia, cu mulţi ani în urmă: 
„Acum totul se întoarce în cutie.“

Toate casele şi hotelurile. Toate proprietăţile – Boardwalk şi Park 
Place, căile ferate şi companiile de servicii publice. Miile de dolari. 
Când se încheie jocul, totul se întoarce în cutie.

Eu nu voiam să se întoarcă nimic în cutie. Voiam să las totul 
la vedere, ca un memorial perpetuu al priceperii mele la acest joc 
– eventual să îmbrac în bronz jocul în poziţia aceea, pentru ca şi 
alţii să-mi poată admira tenacitatea şi succesul. Îmi doream să nu 
se sfârşească niciodată sentimentul acela de putere pe care-l încerci 
atunci când eşti Stăpânul Tablei de Joc. Îmi doream ca satisfacţia 
câştigului să-mi fi e tovarăş necontenit. Eram atât de ameţit de victorie 
după atâţia ani, încât preţ de câteva clipe am pierdut contactul cu 
realitatea. Nimic din toate acele lucruri nu era al meu – cel puţin, nu 
în realitate. Acum, pentru câteva clipe, era rândul meu să joc. Puteam 
să mă ambalez pentru un timp şi să mă comport ca şi cum jocul nu 
s-ar sfârşi niciodată. Însă nu avea să fi e aşa. Nu pentru mine. Nu va 
fi  aşa nici pentru tine. Platon spunea că întreaga sarcină a fi lozofi ei 
poate fi  rezumată prin cuvintele melete thanatou – „conştientizarea 
morţii“.

Eu sunt creştin şi încerc să scriu această carte din perspectiva 
credinţei. Convingerea mea este că eşti o fi inţă eternă, care are un destin 
veşnic în universul unui Dumnezeu de o bunătate inimaginabilă. Însă 
nu trebuie să crezi neapărat în Biblie pentru a înţelege lecţia cutiei. 
Actorul de comedie Jerry Seinfeld se exprima în felul următor:

Eu consider că dacă viaţa se reduce la un singur lucru 
esenţial, acela este mutarea. A trăi înseamnă a te muta dintr-un 
loc în altul. Din păcate, acest lucru înseamnă că pentru tot 
restul vieţii vom fi  în căutarea unor cutii.

Când te afl i într-o continuă mutare, întreaga ta lume se 
rezumă la nişte cutii. Numai la ele îţi stă gândul. „Cutii, unde 
sunt cutiile?“ Cutreieri străzile întruna, intrând şi ieşind din 
magazine: „Aveţi cutii aici? Nu aţi văzut cumva nişte cutii?“ 
Numai la cutii îţi stă gândul.
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18 JOCUL

Sau dacă te afl i la o înmormântare, toţi din jurul tău jelesc, 
plâng, iar tu te uiţi la sicriu. „Ce cutie frumoasă! Ştie cineva de 
unde şi-a luat tipul ăsta cutia? Când termină el cu ea, oare 
n-aş putea s-o iau eu? Ce mânere frumoase are! Combina 
mea ar intra numai bine acolo.“

Ceea ce vreau să spun e că asta înseamnă de fapt moartea 
– ultima mutare majoră din viaţa ta. Maşina mortuară este 
pe post de camionetă, cei care duc sicriul sunt prietenii tăi 
apropiaţi, singurele persoane cărora le poţi cere ajutorul în 
cazul unei asemenea mutări majore. Şi sicriul este acea cutie 
extraordinară şi perfectă pe care ai căutat-o toată viaţa.

Ce este cu adevărat important?

Nu este un lucru rău să joci. Nu este un lucru rău să fi i foarte bun 
la joc. Nu este un lucru rău să fi i Stăpânul Tablei de Joc. Bunica m-a 
învăţat să joc ca să câştig. Însă întotdeauna vor mai exista trepte de 
urcat, bani de câştigat, afaceri de încheiat. Şi pericolul este că uităm 
să ne punem întrebarea: ce este cu adevărat important? Parcurgem 
cu viteză tabla de joc, având relaţii superfi ciale, programe frenetice, 
sufl etele pline de frământări. Chiar dacă eşti inteligent sau puternic, 
nu eşti scutit de această soartă. În anumite privinţe, aceste lucruri 
fac jocul mai periculos, deoarece recompensele temporare dobândite 
în timpul jocului îţi pot crea falsa impresie că jocul nu se va încheia 
niciodată.

Dacă sunt elev, poate cred că voi câştiga jocul prin faptul că iau 
note mai bune sau devin cel mai bun jucător din echipă sau sunt ales 
şef de clasă. Apoi urmează absolvirea şi presiunea de a mă realiza 
în profesia mea, de a fi  promovat, de a avea sufi cienţi bani încât 
să mă simt în siguranţă şi de a mă putea considera o persoană de 
succes. Depăşesc pe cineva şi simt satisfacţie. Mă depăşeşte cineva şi 
simt un junghi. Aud mereu o voce lăuntrică: Oare e sufi cient? M-am 

descurcat bine? Şi câteodată, când e linişte în jurul meu: Are vreun 

rost totul?

Apoi urmează goana după siguranţa fi nanciară, după un plan de 
pensii avantajos savurat într-o comunitate activă de pensionari, unde 
Botoxul, vopselele de păr, tratamentele cu ginkgo biloba şi cu pastile 
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19Învaţă regula nr. 1

care reduc colesterolul şi Viagra aduc o nemurire temporară, obţinută 
prin mijloace chimice.

Apoi, într-o zi, jocul se sfârşeşte. Alţii joacă mai departe. Undeva 
pe tabla de joc, cineva începe chiar 
acum jocul. Însă pentru tine, jocul s-a 
încheiat. Ai jucat tu cu înţelepciune? 
Cu toţii ni-L dorim pe Dumnezeu, 
scrie Anne Lamott, însă dacă suntem 
lăsaţi de capul nostru, alergăm după 
toate lucrurile lumeşti – bogăţie, bani, 
frumuseţe şi putere – deoarece credem că ele ne vor aduce împlinire. 
„Dar asta nu-i de fapt decât o glumă, deoarece ele sunt doar obiecte 
de recuzită, iar când plecăm din viaţa aceasta, trebuie să le înapoiem 
pe toate marelui recuzitor din văzduh. Ele ne sunt doar împrumutate. 
Nu sunt ale noastre.“ Toate se întorc în cutie.

Trăieşte altfel – începând de acum

Fiinţele umane sunt singurele făpturi care au lobii frontali atât 
de dezvoltaţi încât sunt conştiente de faptul că jocul se va încheia. 
Aceasta este slava noastră, blestemul nostru, avertismentul nostru 
şi oportunitatea noastră. În Ierusalim, evreii din întreaga lume au 
construit sute de sinagogi. Una dintre ele a fost construită de către un 
grup din Budapesta şi, potrivit unui obicei din vechime, în peretele 
ei a fost zidit un sicriu. Sicriul este gol, li se explică vizitatorilor; el 
este aşezat acolo în calitate de martor tăcut, care să ne amintească de 
faptul că totul se va întoarce în cutie.

Talmudul afi rmă că orice om trebuie să se pocăiască pe deplin cu 
o zi înainte de a muri. Când un vizitator a întrebat: „Dar de unde pot 
să ştiu eu când va fi  acea zi?“, i s-a răspuns: „Tratează fi ecare zi ca şi 
cum ar fi  penultima zi din viaţa ta.“ Clădeşte-ţi viaţa pe lucrurile cele 
mai importante. Fă acest lucru începând de astăzi. Cutia va veni mai 
târziu.

Aşa m-a învăţat bunica să joc jocul vieţii mele, şi voi vorbi despre 
acest lucru în paginile care urmează. Bunica mea a dus o viaţă simplă 
în mai multe privinţe. Nu a mers niciodată la liceu, nu a condus 

Apoi, într-o zi jocul 
se sfârşeşte. Pentru tine, 

jocul s-a încheiat.
 Ai jucat tu

cu înţelepciune?
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20 JOCUL

niciodată o companie, nu a scris niciodată o carte, nu a călătorit 
niciodată în alte ţări. Şi-a întâlnit iubirea vieţii când era în clasa 
a VIII-a, în ultimul ei an de studii. A avut trei băieţi cu numele – nu 
inventez eu – Hack, Jack şi Mac (numele Huey, Dewey şi Louie fi ind 
deja luate de nepoţii răţoiului Donald), după care a avut trei fete, 
printre care şi mama. Bunica nu a trecut niciodată graniţele statului 
în care s-a născut. Singura slujbă plătită pe care a avut-o vreodată, din 
câte ştiu eu, a fost cea de vânzătoare într-o mică brutărie suedeză.

Era mulţumită de viaţa ei, deoarece avea convingerea că ştie ce 
este important. Pentru ea exista o delimitare foarte clară între ceea 
ce considera că este vremelnic şi ce este veşnic. Orice om trebuie 
să decidă ce înseamnă pentru el câştigul şi pierderea în viaţă. Unul 
dintre cei mai inteligenţi oameni care au trăit vreodată şi a relatat una 
dintre cele mai memorabile istorisiri tocmai despre această decizie. 
Voi vorbi despre ea în capitolul următor. Iar eu am avut la dispoziţie 
mult timp să mă gândesc la acest subiect.

Bunica m-a învăţat jocul.
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