
Fac parte din noi insine 

Simplul si complexul 

Cele trei personaje imaginare descrise in aceasta povestire, soriceii <<Mirosila>>  

si  <<Gonila>> si omuletii <<d.l Iepure>>  si  <<dl.Hohot>> -au impresia sa 

reprezinte parti simple si complexe din noi insine, indiferent de varsta, gen, rasa 

su nationalitate. 

Uneori, s-ar putea sa actionam ca 

Mirosila, 

care adulmeca o schimbare  de la distanta, sau ca 

Gonila, 

care alearga si se antreneaza imediat in actiune, sau ca 

dl.Hohot, 

care invata sa se adapteze in timp ce vede ca 

schimbarile il conduc spre ceva mai bun! 

  

 

Orice parte din noi am alege sa folosim, 

cu totii avem ceva in comun: 

nevoia de a ne gasi drumul spre labirint 

si de a obtine succesul atunci cand vine vremea 

schimbarii. 

 

 

 



 

 

Povestea din spatele povestii 

Faptul ca va voi relata “poveste din spatele povestii, numite  Cine mi-a luat Cascavalul? ma 

emotioneaza. Deoarece asta inseamna ca deja cartea a fost scrisa si este acum la dispozitia 

noastra, a tuturor –sa o citim, sa ne bucuram de ea si sa o impartasim si altora. 

Doream ca acest lucru sa se intample de cand l-am auzit pentru prima oara pe Spencer Johnson, 

povestind minunata lor povete, Cascavalul, cu ani in urma, inainte de a fi scris impreuna cartea 

noastra The One Minute Manager (Manager la Minut). 

Imi amintesc ca mi-am zis cat de buna este aceasta poveste si de cat ajutor imi va fi mereu. 

Cine mi-a luat Cascavalul? este o poveste despre schimbarea ce are loc in “Labirint”, acolo 

unde patru personae amuzante cauta “Cascavalul”-metafora pentru tot ceea ce dorim sa 

avem in viata, fie vorba de o slujba, de o relatie cu cineva, de bani, de o casa mare, de 

libertate, de sanatate, de recunoastere din partea celorlalti, de pace spirituala,  sau chiar de 

activitati precum  jogging-ul, sau golful. 

Fiecare dintre noi are o idee proprie despre cum arata Cascavalul, si il cautam deoarece 

credem ca ne va face fericiti. Daca-l obtinem, deseori devenim atasati de el, iar daca il 

pierdem sau ni-l ia cineva, acest lucru ne poate traumatiza. 

“Labirintul” din poveste, reprezinta locul unde iti petreci timpul, cautand acel lucru pe care    

ti-l doresti. Poate fi vorba de locul in care lucrezi, de comunitatea in care traiesti, sau de 

relatiile pe care le ai in viata. 

Povstea Cascavalului, aceasta pe care sunteti gata sa o cititi, o relatez in conferintele pe care 

le tin in toata lumea, si mai apoi, aud deseori de la oameni ce  schimbare a produs in ei. 

Credeti sau nu, aceasta mica povestire a salvat cariere, casatorii si vieti! 

Unul dintre multele exemple din viata reala, este cel a lui Charlie Jones, un respectat 

commentator de la postul de televiziune NBC, care a descoperit ca povestirea, Cine mi-a luat 

Cascavalul? i-a salvat cariera. Slujba sa, aceea de commentator, este una foarte clara, dar 

principiile pe care le-a invatat, pot fi folosite de oricine. 

 

 



 

 

Iata ce s-a intamplat: Charlie muncea din greu si facea o treaba foarte buna, fusese 

comentatorul probelor de atletism de la ultimele Jocuri Olimpice, asa ca a ramas surprins si    

s-a suparat, cand seful i-a aspus ca pana la urmatoarea Olimpiada, fusese mutat de la 

prezentarea acestui gen de evenimente sportive, la inot si sarituri in apa. 

Nestiind prea multe despre aceste sporturi, s-a simtit frustrat. S-a simtit neapreciat, si a 

devenit furios. A spus ca el nu crede ca e corect. Furia, incepuse sa afecteze tot ceea ce 

facea. 

Apoi, a auzit povestea despre Cine mi-a luat Cascavalul? 

Dupa aceea, a marturisit ca a ras de sine, si si-a schimbat atitudinea. Si-a dat seama ca seful 

“ii luase Cascavalul”. Asa ca s-a adaptat.  A invatat despre doua noi sporturi, si prin acest 

process, facand  ceva nou, s-a simtit mai tanar. 

Nu a durat mult, pana cand  seful i-a apreciat noua atitudine si energie, iar curand a obtinut 

o functie mai inalta. A mers mai departe si s-a bucurat de mai mult success ca oricand, iar 

mai apoi a fost trecut in galeria de onoare a Pro-Football-Broadcaster’s Alley. 

Aceasta nu este decat una dintre multele povestiri din viata reala, pe care le-am auzit, 

despre impactul acestei parabole asupra oamenilor, asupra muncii lor, si asupra vietii lor 

afective. 

Cred atat de mult in puterea povestirii Cine mi-a luat Cascavalul? incat, inainte de a fi 

publicata in volum, am dat cate o copie ai ei fiecarui angajat al companiei noastre –mai mult 

de 200 de oameni. De ce? 

Pentru ca asemeni orcarei companii care doreste nu doar sa supravietuiasca, ci sa ramana 

competitive, si compania Ken Blanchard, este supusa constant schimbarilor. Cascavalul se 

tot muta.  In timp ce inainte doream angajati loiali, astazi avem nevoie de oameni flexibili, 

care nu iau ca pe un lucru stabilit  “felul in care merg lucrurile aici”. 

Si totusi, asa cum stim, traind  in ape mereu curgatoare, la slujba sau in viata pot aparea 

intotdeauna schimbari nelinistitoare. Nu prea multi oamneni au un mod de a le privi, care 

sa-I  ajute sa le si inteleaga. Incepeti sa cititi povestea  Cascavalului. 

Cand le spun oamenilor despre aceasta poveste, iar ei incep sa citeasca Cine mi-a luat 

Cascavalul?, aproape  ca simt cum energia negative incepe sa-I paraseasca. 

 



 

 

 

Unul dupa altul, oamenii din fiecare department veneau sa-mi multumeasca, fiecare in felul 

lui, pentru aceasta carte si-mi spuneau, cat de mult i-a  ajutat sa vada intr-o alta lumina, 

schimbarile din compania noastra.  Credeti-ma, citirea acestei scurte naratiuni ia putin 

timp, dar impactul ei poate fi profund. 

Rasfoind paginile, veti afla trei sectiuni in aceasta carte. In prima dintre acestea, intitulata 

“O adunare”, un grup de fosti colegi de la scoala, intalnindu-se dupa multi ani, vorbesc 

despre felul in care au incercat sa se descurce, cu schimbarile aparute in vietile lor. Cea de-a 

doua  sectiune este “Povestea despre Cine mi-a luat Cascavalul? si ea reprezinta inima 

acestei carti. 

In “Poveste” veti vedea cum doi soricei actioneaza mai bine atunci cand sunt confruntati cu 

schimbarea, pentru ca iau lucrurile asa cum sunt, simple, in vreme ce doi omuleti, cu 

creiere complexe si emotii umane, complica lucrurile.  Asta nu inseamna ca soriceii  sunt 

mai inteligenti. Cu totii cunoastem oameni care sunt mai inteligenti decat soriceii. 

Oricum, pe masura ce veti  urmari cum actioneaza cele patru personaje, si va veti da seama 

ca atat  soriceii, cat si omuletii, fac parte din noi insine-simplul  si complexul,- veti putea 

intelege, ca atunci cand apar,  schimbarile pot fi in avantajul nostrum, in sensul ca putem 

face lucruri simple, care sa functioneze.  

In cea de-a treia sectiune “O discutie”, oamenii vorbesc despre ce inseamna aceasta poveste 

pentru ei, si cum o pot folosi in munca si in viata lor. 

Unii cititori ai manuscrisului cartii, au preferat sa se opreasca pana la sfarsitul Povestii, fara 

sa citeasca mai departe, si  sa  interpreteze semnificatia ei pentru vietile  lor. 

Altii, s-au bucurat cand au citit “O discutie”, sectiunea urmatoare, pentru ca i-a stimulat sa 

se gandeasca la felul in care ar putea aplica ceea ce au invatat la propria lor situatie. 

In orice caz, sper ca de fiecare data cand veti reciti  povestirea Cine mi-a luat Cascavalul? sa 

gasiti ceva nou si folositor in ea, asa cum mi se  intampla si mie, si ca ea va va fi de ajutor in 

a va descurca cu schimbarile, si ca va va adduce success, indiferent  de ce veti decide ca 

inseamna pentru dumneavoastra succesul. 

 

 



 

 

 

Sper ca va veti  bucura de ceea ce veti descoperi in carte, si va doresc numai bine. Tineti 

minte: mutati-va odata cu cascavalul! 

         Ken Blanchard 

    San Diego, California 

 

O adunare  

Chicago 

 

Intr-o duminica insorita, in Chicago, mai multi fosti colegi de clasa, ce fusesera buni prieteni 

in timpul scolii, s-au adunat sa ia pranzul impreuna, dupa ce cu o noapte inainte 

participasera la reuniunea absolventilor liceului lor. Voiau sa auda mai multe despre ceea 

ce se intamplase in vietile celorlalti. Dup ace au glumit si au luat o masa buna, s-au antrenat 

intr-o interesanta conversatie. 

Angela, care fusesera odinioara cea mai populara fata din clasa, spuse: 

-Cu siguranta, viata a luat o alta intorsatura decat ma asteptam cand eram la scoala. S-au 

schimbat o multime de lucruri 

-Fara indoiala ca s-au schimbat, se auzi ca un ecou vocea lui Nathan. 

Toti stiau ca Nathan intrase in afacerile familiei lui, care mersesera aproape pe aceiasi linie 

tot  timpul si erau parte a vietii comunitatii locale de mai multa vreme decat isi puteau ei 

aminti. Asa ca au fost surprinsi  cand el paru ingrijorat. 

-Dar ati observat ca noi nu dorim sa ne schimbam cand lucrurile se schimba? intreaba el. 

Cred ca noi ne opunem schimbarii pentru ca ne e frica de ea, spuse Carlos. 

 

 



 

 

 

Carlos, tu erai capitanul echipei de fotbal, zise Jessica. Nu m-am gandit niciodata ca o sa te 

aud vorbind despre frica. 

Toti au ras, pentru ca isi dadeau seama ca desi plecasera in directii diferite, de la cei ce 

munceau acasa, pana la cei ce conduceau  companii, experimentasera aceleasi trairi. 

Fiecare increase sa faca fata schimbarilor neasteptate , intervenite in ultimii ani, si multi 

dintre ei , admiteau, ca nu cunosteau o cale eficienta, de a le depasi cu bine. 

Apoi Michael spuse: 

-De obicei, imi era frica de schimbare. Cand afacerea noastra s-a confruntat cu o mare 

schimbare, nu am stiut ce sa facem. Nu am modificat ceea ce trebuia, si am fost pe punctul 

de a pierde. Asa s-a intamplat, pana cand am auzit o mica poveste distractiva, care a 

schimbat totul. 

-Cum asa?  Intreaba Nathan 

-Ei bine, povestea a schimbat felul in care vedeam schimbarea, ideea ca pierdeam ceva, in 

ideea ca astfel castigam ceva, si mi-a aratat cum sa procedez. Dupa asta, lucrurile s-au 

inbunatatit repede, atat la munca, cat si in viata mea. La inceput, am fost intrigat de 

simplitatea acestei povesti, pentru ca suna oarecum ca la scoala. Apoi, mi-am dat seama ca 

de fapt, eram intrigat de mine insumi, pentru ca nu vedeam ceea ce era evident, si nu 

faceam, atunci cand se schimba ceva, acele lucruri care trebuiau  facute. Cand  mi-am dat 

seama ca acele patru personaje din poveste, reprezentau diferite parti din mine, am decis 

asemeni cui doream sa actionez, ??? si m-am schimbat. 

Mai tarziu, am dat povestea si altor oameni din compania noastra, iar eu au dat-o altora, si 

curand, afacerea noastra a mers mult mai bine, pentru ca majoritatea s-au adaptat mai bine 

la schimbari. Si, ca si mine, multi oameni au spus ca povestea, i-a ajutat si in viata lor 

personala. 

Cu toate acestea, au fost si cativa care au spus ca nu castigasera nimic. Unii spuneau ca stiau 

acele lucruri, si ca deja le traisera. Dar multi gandeau ca stiu totul, si nu mai voiau sa mai 

invete. Nu puteau sa-si inchipuie cum altora le aducea atatea beneficii. 

 

 



 

Cand unul dintre membrii consilliului de administratie, care avea dificultati de adaptare, a 

spus ca povestea aceasta este o pierdere de timp, ceilalti au glumit pe seama lui, spunand ca 

stiau care dintre personaje este el in poveste, unul care nu invata nimic nou, si nu se 

schimba. 

-Cum se numeste povestea? Intreaba Angela 

-I se spune Cine mi-a luat Cascavalul?   Toti rasera. 

Cred ca imi place deja, spuse Carlos. Nu vrei sa ne spui si noua povestea? Poate ca vom 

putea trage si noi invataminte din ea. 

-Bineinteles, raspunse Michael. Sunt fericit sa o spun, si nu dureaza mult. 

Asa ca incepu: 

. 

Povestea despre 

Cine mi-a luat Cascavalul? 

Odata, de mult, intr-un tinut indepartat, traiau cei patru mici eroi  ai povestii noastre, ce 

alergau intr-un labirint cautand cascavalul, care-I hranea si-I facea fericiti. 

E  vorba despre doi soricei numiti Mirosila si Gonila, si despre doi omuleti, care erau tot atat 

de mici ca si soriceiii, dar aratau si actionau, aproape la fel ca oamenii de astazi. Numele lor 

era dl Iepure si dl Hohot. 

Pentru ca erau atat de mici, era lesne sa nu observe ce faceau. Dar daca ai fi privit mai mult 

de aproape, ai fi observant cele mai uimitoare lucruri. 

Soriceii, Mirosila si Gonila, aveau doar mintea lor de rozatoare, dar instinctele le erau bune 

atunci cand isi cautau mica portie de cascaval de ros, asa cum deseori se intampla cu 

soriceiii. 

Cei doi omuleti, dl Iepure si dl Hohot, isi foloseau creierele, pline de tot felul de convingeri si 

emotii, cautand un alt fel de cascaval, Cascaval cu C mare, care credeau ei, ii va face sa se 

simta fericiti si plini de success. 

 

 



 

 

Oricat de diferiti ar fi fost,  soriceii si omuletii aveau totusi ceva in comun: in fiecare 

dimineata, fiecare dintre ei isi imbraca costumul de jogging, si isi lua incaltarile de alergat, 

isi parasea casuta si pornea prin labirint, dupa cascavalul  favorit. 

Labirintul era alcatuit dintr-o multime de coridoare si camera, in unele dintre ele, gasindu-

se delicioasa branza.  Dar existau, de asemenea, si colturi intunecate, si alei neluminate, 

care nu duceau nicaieri.  Oricine putea sa se rataceasca cu usurinta acolo.  

Cu toate astea, pentru cei ce isi gasisera o cale a lor, labirintul nu avea secrete care-I facea 

sa se bucure de o viata mai buna. 

Soriceiii, Mirosila si Gonila, foloseau metoda simpla, incearca-toate-posibilitatile, pentru a 

gasi cascavalul.   Alergau de-alungul unui coridor, si daca nu gaseau  nimic, se intorceau si 

alergau pe un altul.  Tineau minte coridoarele in care nu gasisera cascaval, si intrau repede 

in zone noi. 

Mirosila, adulmeca locul pe und ear putea fi cascavalul, folosindu-se de nasul sau mare, iar 

Gonila alerga repede inainte. Asa cum era de asteptat, ei se rataceau de multe ori, mergand 

in directii gresite, si de multe ori se izbeau in ziduri.  Dar, dupa un timp, reuseau sa-si 

gaseasca drumul.  Asemeni soriceilor, cei doi omuleti, dl Iepure si dl  Hohot, isi foloseau si ei 

capacitatea de a gandi, si invatau din  experienta trecuta. Astfel, ei se straduiau cu mintile 

lor complexe, sa dezvolte metode din ce in ce mai sofisticate pentru a gasi  Cascavalul. 

Uneori, treaba merge bine, dar alteori, puternicele lor convingeri omenesti, si emotiile, 

preluau controlul, si intunecau felul de a privi lucrurile.  Acest lucru, facea ca viata in 

labirint sa fie mai complicate si mai incitanta. Cu toate acestea, Mirosila, Gonila, dl. Iepure si 

dl Hohot, au descoperit cu totii, fiecare in felul sau, ceea ce cautau.  Fiecare dintre ei a gasit 

felul de branza pe care-l dorea, la capatul unuia dintre coridoare, in Statia de Cascaval C. 

In fiecare dimineata,  dupa aceea, soriceii si omuletii, isi imbraca echipamentul de alergare, 

si se indreptau  spre Statia de Cascaval C.  Nu a durat mult pana cand si-au facut din asta o 

obisnuinta. 

Mirosila si Gonila, continuau sa se trezeasca devreme in fiecare dimineata, si sa alerge prin 

labirint, urmand totdeauna acelasi drum. 

 

 



 

 

Cand ajungeau la destinatie, cei doi soricei  isi scoteau pantofii de alergare, ii legau de 

sireturi unul de altul, si si-I atarnau de gat, astfel incat sa ii aiba la indemana, in caz de 

nevoie. Apoi isi savurau cascavalul. 

La inceput, dl Iepurila dl Hohot, alergau si ei spre Statia de Cascaval C,  in fiecare dimineata, 

pentru a savura gustul noilor bucati de cascaval ce-I asteptau acolo. 

Dar dupa o vreme, omuletii si-au stabilit o alta obisnuinta. 

Dl Iepure si dl Hohot, se trezeu in fiecare dimineata mai tarziu, se imbracau ceva mai incet, 

si apoi mergeau spre Statia de Cascaval C.  Acum stiau unde se gaseste Cascavalul, si cum se 

ajunge acolo. 

Nu aveau nici o idee despre locul din care vine Cascavalul, sau despre cine il pune acolo. Ei 

doar presupuneau de fiecare data, ca el va fi acolo. 

In fiecare dimineata, imediat ce ajungeau la Cascaval, dl Iepure si dl Hohot, se asezau si se 

simteau ca acasa. Isi scoteau costumele de jogging, se descotoroseau de incaltarile de 

alergat, si isi puneau papuci. Devenisera foarte comozi acum, ca gasisera Cascavalul. 

-E foarte bine, spunea dl Iepure. E destul Cascaval aici sa ne ajunga pentru totdeauna. 

Cei doi omuleti, se simteau fericiti si plini de success, si credeau ca acum sunt in 

siguranta.  

Nu trecu mult timp, ca dl Iepure si dl Hohot, priveau Cascavalul pe care-l gasisera la 

Statia de Cascaval C, ca fiind cascavalul lor. Era acolo o cantitate atat de mare de  

Cascaval, ca pana la urma, si-au mutat casele, pentru a fi mai aproape de el, si si-au 

construit viata sociala in functie de el. 

Pentru a se simti si mai acasa, dl Iepure si dl Hohot, si-au decorat peretii cu lozinci, si 

chiar au desenat cateva imagini cu Cascavalul, care le starnea zambetul. Pe un perete 

scria:  

“Daca ai cascaval,  

esti fericit” 
 

 

 



 

 

 

Uneori, dl Iepure si dl Hohot, isi aduceau aici prietenii apropiati, pentru a le arata 

gramada de Cascaval de la Statia de Cascaval C, si aratau cu degetul spre ea, spunand 

cu mandrie: 

-Cam frumos Cascavalul asta, nu? 

Uneori il imparteau cu prietenii lor, alteori nu. 

 -Meritam acest Cascaval, spunea dl Iepure. A trebuit, bineinteles sa muncim mult din greu 

pana sa-l gasim. Apoi rupe o bucata buna si proaspata de cascaval, si o manca. Dupa aceea, 

dl Iepure, deseori, adormea. In fiecare noapte omuletii ajungeau acasa lasandu-se, plini de 

Cascaval, si in fiecare dimineata se duceau iarasi increzatori, ca  sa mai ia. 

Lucrurile au  mers asa, ceva timp. Dupa o vreme, increderea celor doi omuleti a crescut, si 

s-a transformat in aroganta succesului. Curand, au devenit atat de comozi, incat nici macar 

n-au observant ce se intampla. 

Intre timp, Mirosila si Gonila, si-au continuat obiceiul. Ajungeau dimineata devreme, si se 

apucau sa adulmece, sa racaie si sa alerge in jurul statiei de Cascaval C, inspectand zona 

pentru a vedea daca se schimbase ceva fata de ziua trecuta. Apoi se asezau si se apucau sa 

roada la cascaval. 

Intr-o dimineata, ajunsesera la Statia de Cascaval C, si descoperira ca nu mai era cascaval. 

N-au fost surprinsi.  Observand ca rezerva de cascaval scadea in fiecare zi, erau pregatiti sa 

infrunte inevitabilul, si stiau instinctive ce trebuie sa faca. 

S-au privit unul pe altul, si-au luat incaltarile  de alergare, pe care le aveau atarnate de dupa 

gat, punandusi-le in picioare si si-au strans sireturile. 

Soriceii, nu au stat sa analizeze in amanunt lucrurile. Pentru ei, problema si raspunsul le 

era amandoua simple. Situatia de la Statia de Cascaval C, se schimbase. Asa ca Mirosila si 

Gonila, au hotarat sa se schimbe si ei. 

Au inceput amandoi sa caute cu privirea prin labirint. Apoi, Mirosila si-a ridicat nasul, a 

inceput sa adulmece si cu capul, i-a indicat o directie lui Gonila, care a luat-o la goanna prin 

labirint, in timp ce Mirosila il urma cat putea de redepe. Rapid, se apucasera sa caute un 

Cascaval Nou. 

 

 



 

 

Mai tarziu, in aceeasi zi, dl Iepure  si dl Hohot, ajunsera la Statia de Cascaval C.  Ei nu 

dadusera atentie micilor schimbari ce se petrecusera zilnic, asa ca erau absolut siguri, ca 

vor afla Cascavalul acolo. 

Nu erau pregatiti pentru ceea ce au gasit. 

-Cum? Nu e Cascaval? Tipa dl Iepure. Continua apoi sa tipe: 

-Nu e Cascaval? Nu e Cascaval? De parca ar fi urlat mai tare, cineva ar fi venit si I l-ar fi pus 

la loc. 

-Cine mi-a luat Cascavalul?  Hohoti el disperat. In cele din urma, isi puse manile in sold, fata 

ii deveini rosie, si tipa cu cea mai stridenta voce de care era in stare. 

-Nu e corect! 

Dl Hohot, doar isi scutura capul neincrezator.  Si el cont pe faptul ca va gasi Cascaval la 

Statia de Cascaval C. Ramase acolo mult timp, inmarmurit din cauza socului. Pur si simplu 

nu era pregatit pentru asta.  

Dl Iepure tipa ceva, dar dl Hohot nu voia sa stie ce. El nu voia sa aiba de-a face cu ceea ce I se 

intampla, asa ca il deranja orice. 

Comportamentul omuletilor, nu era prea agreabil si nici prea productiv, dar era de inteles. 

Sa gasesti cascaval, nu era prea usor, si pentru omuleti insemna mult mai multa bataie de 

cap decat ar fi avut pur si simplu destul ca sa manance in fiecare zi. 

A gasi Cascaval, reprezenta felul in care omuletii obtineau ceea ce credeau ei ca ii va face 

fericiti.  Aveau propriile conceptii, despre ceea ce inseamna pentru ei Cascavalul, in functie 

de gusturile fiecaruia. Pentru unii, a gasi Cascavalul inseamna a avea  lucruri  materiale.  

Pentru altii, inseamna sa se bucure de o sanatate buna, sau sa aiba o viata buna in sens 

spiritual. 

   Pentru dl Hohot, Cascavalul insemna sa se simta in siguranta, a avea intr-o buna zi o 

familie iubitoare, si a trai intr-o casa intima si confortabila, pe Aleea Urdei. 

 

 

 



 

 

Pentru dl Iepure, Cascavalul devenire Marea Branza in intrecerea cu altii, si insemna sa aiba 

o casa mare in varful Dealului Camembert. Deoarece Cascavalul  era important pentru ei, 

cei doi omuleti au petrecut mult timp, incercand sa decida ce sa faca.  Singurul lucru la care 

i-a dus mintea, a fost sa se invarta in jurul  Statiei de Cascaval C, pentru a vedea intr-adevar, 

Cascavalul disparuse? 

In timp ce Mirosila si Gonila se miscau dintr-un loc in altul, dl Iepure si dl Hohot, continuau 

sa sovaie si sa pregete. 

Ei vorbeau cu ingamfare, tunau si fulgerau despre toata injustitia din lume. Dl Hohot 

incepuse sa fie depresiv. Ce se intampla in conditiile in care nici maine Cascavalul nu va fi 

aici? Planurile lui de viitor, se bazau pe acel Cascaval. 

Omuletilor nu le venea sa creada. Cum se putuse intampla asa ceva? Nu-I avertizase nimeni.  

Nu e drept. Lucrurile nu mersesera asa cum presupusera ei.  Dl Hohot si dl Iepure, ajunsera 

seara acasa, flamanzi si descurajati. Dar inainte de a pleca, dl Hohot a scris pe zid:  “Cu cat 

Cascavalul e mai important pentru tine, cu atat mai mult vrei sa-l pastrezi” 

“Cu cat Cascavalul e mai 

Important pentru tine, cu 

atat mai mult vrei sa-l  

pastrezi.” 

Ziua urmatoare, dl Iepure si  dl  Hohot, au plecat de acasa si s-au reintors la Statia de 

Cascaval C, asteptandu-se cumva sa-si regaseasca Cascavalul lor. 

Situatia nu se schimbase, Cascavalul nu se mai afla acolo. Omuletii nu mai stiau ce sa faca. 

Dl Iepure si dl Hohot, ramasesera acolo, imobilizati ca doua statui. 

Dl Hohot isi tinea ochii cat putea se de inchisi, si isi astupase urechile cu manile. Nu voia 

decat sa nu mai stie nimic din ce se intamplase in afara lui.  Nu voia sa stie nici ca portile se 

Cascaval devenisera din ce in ce mai mici.  Credeau ca ele i-au fost luate brusc. 

 



 

 

 

Apoi isi folosi imaginatia pentru a realiza o imagine cat se putea de adevarata – cu cele mai 

realiste detalii – cu el gasind Noul Cascaval, si bucurandu-se de gustul lui. 

Se vazu pe sine mancand svaiter cu gauri, branza portocalie, stralucitoare de Cheddar si 

branza  americana, mozzarella italiana, si minunata branza moale franceza Camembert 

si…Apoi il auzi pe dl Iepure spunand ceva, si isi dadu seama ca se afla tot la Statia de 

Cascaval C. 

Dl Hohot spuse: 

-Uneori, dle Iepure, lucrurile se schimba si nu mai sunt niciodata cum au fost. Acum 

pare ca a venit un astfel de timp. Asa e viata!  Viata merge inainte. Asa ar trebui sa 

facem si noi. 

Dl Hohot, privi catre tovarasul sau vlaguit, si incerca sa-I vorbeasca, dar frica dlui Iepure se 

transformase in furie si nu-l mai auzea. Dl Hohot nu voia sa fie necioplit cu prietenul sau, 

dar ii venea sa rada de cat de prosti aratau ei amandoi. Pentru ca se pregatea sa plece, dl 

Hohot incepu sa se simta mai vioi, dandu-si seama ca era, in sfarsit, capabil sa rada de el 

insusi, sa porneasca la drum. 

    -Este  vremea LABIRINTULUI, anunta el si rase. 

Dl Hohot lua o bucata mica si ascutita de piatra, si scrise pe zid un gand serios la care sa se 

gandeasca dl Iepure.  Pentru ca asa era obiceiul lui, dl Hohot, facu chiar si un desen al 

Cascavalului, sperand ca asta il va ajuta pe dl Iepure sa zambeasca, sa se lumineze la fata, si 

sa mearga dupa Noul Cascaval.  Dar dl Iepure nu voi sa-l auda. 

Pe perete se putea citi: “ Daca nu te schimbi, se poate intampla sa te stingi” 

“Daca nu te schimbi, se  

poate intampla sa te  

stingi.” 

 



 

 

Apoi dl Hohot isi scoase capul afara, si privi  temator in labirint.  Cugeta la felul in care 

ajunsese in situatia asta, in care nu mai avea Cascaval. 

Se gandi ca poate nu mai era Cascaval in labirint, sau ca nu va fi in stare sa-l gaseasca. 

Aceste temeri ii imobilizau si aproape il ucideau. 

Zambi.  Isi dadu seama ca dl Iepure  se intreba:  “Cine mi-a luat Cascavalul?”, in timp ce el se 

intreba: “De ce nu m-am sculat sa plec dupa cascaval mai demult?” 

Asa cum era gata sa porneasca prin labirint, dl Hohot privi inapoi, spre acel teritoriu 

familiar – chiar daca acolo nu mai exzista Cascaval de mai mult timp. 

Deveni si mai temator si se intreba daca voia cu adevarat sa iasa din labirint. Scrise o fraza 

pe zidul din fata lui si o privi mai mult: “Ce ai face daca nu ti-ar fi frica?” 

“Ce ai face daca nu ti-ar  

fi frica?” 

Se gandi la ea. 

Stia ca uneori putina frica poate fi buna.  Cand ti-e frica, lucrurile merg din ce in ce mai rau, 

si daca nu faci nimic, tocmai frica e cea care te imboldeste la actiune. Dar ea nu e buna 

atunci cand esti prea speriat, pentru ca din aceasta cauza nu mai poti face nimic. 

Privi in dreapta sa, spre acea parte a labirintului unde nu mai fusese niciodata, si simti frica. 

Lua apoi o gura mare de aer, se intoarse spre dreapta si incepu sa alerge prin labirint, spre 

necunoscut. 

Incercand sa-si gaseasca un drum, dl Hohot se ingrijora la inceput ca a asteptat prea mult in 

Statia de Cascaval C. Nu mai avusese Cascaval  de mult timp si se simtea slabit. Ii lua acum 

mai  mult timp si I se parea mai dureros sa traverseze labirintul.  Decise ca, daca va mai 

avea vreodata noroc, nu va mai fi atat de comod si se va adapta rapid la schimbari.  Asta va 

face lucrurile mai simple. 

 

 



 

 

“Mai bine mai tarziu decat 

niciodata.” 

Apoi,  dl Hohot zambi gales si gandi: “Mai bine mai tarziu decat niciodata”. 

In urmatoarele zile, dl Hohot gasi cate o bucatica de cascaval, pe ici, pe colo, dar nimic care 

sa dureze prea mult. Spera sa gaseasca mai mult cascaval pentru a-I duce si dlui Iepure, ca 

sa il indemne sa iasa afara, in labirint. 

Dar dl Hohot, nu se simtea inca indeajuns de increzator in sine. Era nevoit sa recunoasca  

faptul ca se simtea  confuz in labirint. Lucrurile pareau sa se fi schimbat de cand fusese 

ultima oara aici. 

Chiar atunci cand credea ca inainteaza, se pierdea prin vreun coridor.  Parca mergea doi 

pasi inainte si doi inapoi. Era o provocare, dar trebuia sa recunoasca faptul ca aflandu-se 

inapoi in labirint si vanand Cascavalul, nu era chiar atat de rau cum se temea ca va fi. 

Pe masura ce timpul trecea, incepu sa se intrebe daca este realist sa se astepte sa gaseasca 

Noul Cascaval. Se intreba daca putea sa inghita mai mult  decat putea mesteca. Apoi rade, 

dandu-si seama ca deocamdata nu avea ce sa mestece. 

In loc sa se descurajeze, isi amintea de ceea ce  facea inainte  si  ca oricat de inconfortabil se 

simtea acum, in realitate era mult mai bine decat sa fi ramas in acea situatie.. Incepuse sa 

preia el controlul, in loc sa lase lucrurile sa se intample pur si simplu. 

Apoi se gandea ca daca Mirosila si Gonila au putut sa faca ceva, atunci va putea si el. 

Mai tarziu, privind inapoi la ce se intamplase, dl Hohot isi dadu seama ca la Statia de 

Cascaval C, Cascavalul nu disparuse peste noapte, asa cum crezuse.  Portia de cascaval 

aflata acolo, se facea de la o vreme din ce in ce mai mica, si era din ce in ce mai veche. Nu 

mai avea un gust atat de bun. 

 

 

 



 

 

Mucegai sa fi inceput sa creasca peste acel cascaval vechi, ca n-ar fi observant. A fost nevoit 

sa recunoasca faptul ca daca ar fi vrut, probabil si-ar fi putut da seama ce va urma. Dar nu a 

vrut.  

Dl Hohot realiza  acum ca schimbarea nu l-ar fi luat prin surprindere, daca ar fi urmarit tot 

timpul ce se intampla, si ar fi anticipat-o. Poate ca asta facusera Mirosila si Gonila. 

Decise ca de acum va fi mult mai atent. Se va astepta la schimbari, si isi va da seama de ele. 

Se va increde in instinctele sale pentru a sesiza cand apare schimbarea si va fi gata sa se 

adapteze. 

Se opri sa se odihneasca si scrise pe zidul Labirintului: “Miroase Cascavalul cat de des ca sa-

ti dai seama cand se invecheste.” 

“Miroase Cascavalul  

cat de des ca sa-ti dai  

seama cand se invecheste.” 

Ceva mai tarziu,  dupa  ce gasise Cascavalul de un timp ce parea foarte lung, dl Hohot, 

ajunse in sfarsit la o imensa Statie de Cascaval, ce parea promitatoare.  Cand intra insa, fu 

foarte dezamagit sa descopere ca statia de cascaval era goala. 

“Mi s-a intamplat sa simt prea des acest sentiment de gol”, isi spuse el. Se gandi atunci sa 

renunte. 

Dl Hohot isi pierdea puterea fizica. Stia ca s-a ratacit si ii fu teama ca nu va supravietui. Se 

gandi sa se intoarca la Statia de Cascaval C. Cel putin, daca s-ar fi intors, iar dl Iepure ar mai 

fi fost acolo, n-ar mai fi fost singur. Apoi isi puse aceeasi intrebare: ‘’Ce ai face daca nu ti-ar 

fi frica?” 

 

 

 



 

 

 

Dl Hohot crezuse ca a depasit frica, dar ii era frica mai des decat ar fi vrut sa recunoasca, 

chiar si fata de el insusi. Nu stia intotdeauna sigur de ce ii era frica, dar, fiind slabit, isi dadu 

seama ca acum pur si simplu, ii era frica sa mearga singur. Dl Hohot nu stia, dar mergea cu 

poticneli pentru ca era inca ingreunat de convingerile sale pline de teama. 

Se intreba  daca dl Iepure plecase sau mai era inca paralizat de frica. Apoi isi aminti de 

timpurile cand se simtea foarte bine in labirint. Era pe vremea cand se misca deseori dintr-

un loc intr-altul. 

Scrise pe zid, atat pentru sine, sa-si aminteasca. Cat si ca sa-I slujeasca dlui Iepure ca semn, 

daca el, din fericire, il va urma: “Mersul intr-o noua directive te ajuta sa gasesti Cascavalul.” 

“Mersul intr-o  

noua directie 

te ajuta sa gasesti 

Cascavalul.” 

Dl Hohot privi spre capatul intunecatului tunel, si deveni constient de frica sa. Ce il astepta 

inainte?  Era gol oare? Sau mai rau, oare pericolele erau ascunse? Incepu sa-si imagineze tot 

felul de lucruri inspaimantatore ce I s-ar fi putut intampla.  Se sperie de moarte. 

Apoi rase de sine. Isi dadu seama ca teama sa fusese cea care inrautatise lucrurile.  Asa ca 

se gandi ce ar face  daca nu i-ar fi frica. Merse intr-o noua directie. 

Porni sa alerge spre capatul intunecatului tunel si incepu sa zambeasca. Nu isi dadea inca 

seama, dar descoperise ceva ce hranea sufletul. Pornise si era incezator in ceea ce il astepta, 

chiar daca nu stia cu exactitate ce. 

 

 

 



 

Spre surprinderea lui, dl Hohot incepu sa se inveseleasca din ce in ce mai mult. “De ce ma 

simt atat de bine?” intreaba el. Nu am nici un pic de cascaval si nu stiu incotro sa ma 

indrept.” 

Nu trecu mult si intelese de ce se simtea bine.  Se opri si scrise din nou pe zid : “Cand mergi 

impotriva fricii tale, te simti liber.” 

“Cand mergi 

 impotriva fricii tale, 

te simti liber.” 

Dl  Hohot, isi dadu seama ca fusese tinut captive de propria-I frica. Faptul de a  merge intr-o 

noua directive il inghetase. 

Acum simtea o briza racoroasa batand dintr-o parte a labirintului, care il inviora.  Trase de 

cateva ori aer adanc in piept si se simti mai proaspat. Odata ce reusi sa-si depaseasca frica, 

devein mai vesel decat crezuse vreodata ca va fi. 

D l Hohot, nu se mai simtea astfel de multa vreme.  Aproape ca uitase cat de distractiv este 

sa mergi cu un scop. Pentru ca lucrurile sa merga inca si  mai bine,  dl Hohot inceput din 

nou sa-si deseneze in minte o imagine. Se vazu pe sine intr-o lumina foarte reala, in mijlocul 

unei gramezi cu tot felul de branzeturi – de cascaval de branza de Brie. Se vazu mancand 

cata branza dorea, si acest lucru il inveseli. 

Apoi isi imagina cat de mult s-ar bucura de gustul minunatelor branzeturi. 

Cu cat se vedea mai clar pe sine  bucurandu-se de Cascavalul Nou, cu atat mai reala si mai 

credibila I se parea imaginea.  Isi dadu seama ca lucrul cel mai bun pe care-l putea face, era 

sa mearga sa o gaseasca. 

Scrise: “ Imaginandu-mi cum ma bucur de Cascavalul cel Nou chiar inainte de-al fi gasit, sunt 

condus spre el ” 

 

 

 



 

 

“Imaginandu-mi cum 

ma bucur de  

Cascavalul nou chiar 

inainte de-al fi gasit,  

sunt condus spre el.” 

Dl  Hohot, se tot gandea la ceea ce ar fi putut castiga in schimbul a ceea ce a pirtdut. 

Se intreba de ce a crezut tot timpul ca o schimbare duce la ceva rau. Acum isi dadea seama 

ca schimbarea il poate conduce la ceva bun. 

“De ce n-am inteles asta mai inainte?”, se intreba singur. 

Apoi alearga spre labirint, cu mai multa forta si agilitate. Nu trecu mult si aparu o Statie de 

Cascaval si imediat devein interesant, cand observa bucati dintr-un Cascaval Nou la intrare. 

Erau o multime de feluri de Cascaval, care, desi nu le mai vazuse niciodata pana atunci, 

aratau nemaipomenit. Le incearca si le gasi delicioase. Manca multe din bucatile de 

Cascaval Nou pe care le gasi, si-si puse cateva si in buzunar ca sa aiba si mai tarziu si sa le 

imparta poate cu dl Iepure. Fortele incepusera sa-i revina. 

Intra in Statia de Cascaval plin de incitare. Dar, spre dezamagirea lui, o gasi goala.  Cineva 

fusese deja acolo, si nu mai lasase decat cateva bucatele de Cascaval Nou. 

Isi dadu seama ca daca s-ar fi miscat mai repede, probabil ar fi gasit o multime de Cascaval 

Nou aici. 

Dl  Hohot decise sa se intoarca si sa vada daca dl Iepure e gata sa I se alature. 

Cum se inapoia  pe unde venise, se opri si scrise pe zid: “ Cu cat mai repede lasi in urma 

Cascavalul Vechi, cu atat mai repede  gasesti Cascavalul Nou.” 

 



 

 

“Cu cat mai repede lasi 

in urma 

Cascavalul Vechi, cu atat 

mai repede gasesti 

Cascavalul Nou.” 

Dupa un timp, dl Hohot, ajunse la Statia de Cascaval C, si il gasi aici pe dl Iepure.  Ii oferi 

cateva bucati de Cascaval Nou, dar fu refuzat. 

Dl Iepure,  apreciase gestul prietenului sau, dar ii spuse: 

-Nu cred ca  o sa-mi placa Noul Cascaval. Nu este ceea ce mancam eu.  Eu vreau inapoi 

cascavalul meu si nu vreau sa ma schimb pana nu obtin ceea ce vreau. 

Dl Hohot, isi scutura capul in semn de dezaprobare, si fara tragere de inima, pleca intr-ale 

lui. Se intoarse la cel mai indepartat punct al labirintului, in care ajunsese pana atunci, si isi 

dadu seama ca, desi isi pierduse prietenul, decoperise ceva ce ii placea. Chiar inainte de a 

gasi ceea ce sperase a fi un mare deposit de Cascaval  Nou, daca fusese vreodata, a stiut ca 

lucrul care il facea fericit, nu era doar Cascavalul.  Era fericit cand nu-I mai era frica. Ii 

placea ce facea acum. 

Intelegand asta, dl  Hohot, nu se mai simti atat de slab ca atunci cand statea in Statia de 

Cascaval C. fara Cascaval.  Isi dadea acum seama ca nu lasase frica sa-l opreasca si, stiind 

asta, o luase pe un alt drum care sa-I hraneasca sufletul si  sa-I dea putere. 

Acum simtea ca e doar o chestiune de timp pana sa gaseasca ce avea nevoie. In realitate, 

simtea ca daduse deja peste ceea ce cauta. 

Zambi cand isi dadu seama ca : “E mai sigur sa cauti in labirint decat sa stai fara Cascaval.” 

 

 



 

 

“E mai sigur sa cauti 

in labirint, 

decat sa stai fara 

Cascaval.” 

Dl Hohot isi dadu din nou seama, cum I se intamplase odata, ca lucrul de care iti este frica 

nu este niciodata atat de rau pe cat iti inchipui ca este. Frica pe care o lasi sa te conduca, 

este mai rea decat situatia rea in care te gasesti. 

Fusese atat de speriat de faptul ca nu o sa gaseasca niciodata Noul Cascaval, incat nu 

incercase nici macar sa inceapa sa-l caute.  Dar de cand isi incepuse calatoria, gasise pe 

coridoare indeajuns de mult cascaval ca sa-l tina pe picioare. Acum privea inainte pentru a 

gasi mai mult.  Iar faptul ca privea inainte, era de ajuns pentru a-l imboldi. Felul cum 

gandea inainte, era innegurat de ingrijorari si temeri.  Se obisnuise sa se gandeasca doar la 

faptul ca nu avea indeajuns de mult Cascaval, sau ca nu avea atat cat voia. Se obisnuise sa se 

gandeasca mai mult  la ce mergea rau, decat la ceea ce ar fi putut sa mearga bine. Dar aceste 

lucruri  se  schimbasera in aceste zile de cand parasisera Statia de Cascaval C. 

Se obisnuise sa creada despre Cascaval ca nu ii poate fi luat, si ca schimbarea nu fusese 

dreapta.  Acum isi dadea seama ca e firesc ca schimbarile sa tot apara, indiferent daca te 

astepti sau nu la ele.  Schimbarea nu te poate surprinde, numai daca nu o astepti si nu o 

cauti. 

Cand si-a dat seama ca isi schimbase convingerile, a facut o pauza si a scris pe perete: 

“Convingerile vechi, nu te conduc la Cascavalul Nou.” 

 

 

 

 



 

 

“Convingerile  vechi  

nu te conduc  

la Cascavalul Nou.” 

Dl Hohot inca nu gasise Cascavalul, dar, asa cum alerga el de-alungul labirintului, a cugetat 

la ceea ce invatase pana acum. 

Isi dadu seama ca noile sale convingeri ii incurajau noi comportamente.  Se comporta 

diferit fata de vremea cand se tot intorcea la statia fara cascaval. 

Stia ca atunci cand iti schimbi convingerile, te schimbi si tu. 

Atunci cand crezi ca o schimbare te va rani, ii opui rezistenta.  Iar atunci cand crezi ca 

gasirea unui Nou Cascaval te va ajuta, atunci imbratisezi schimbarea. 

Totul depinde de ceea ce alegi sa crezi. 

 Scrise pe zid: “Cand intelegi ca poti gasi si ca te poti bucura de un Cascaval Nou, iti schimbi 

comportamentul.” 

          “Cand intelegi 

ca poti gasi 

si ca te poti bucura 

de un Cascaval Nou, 

iti schimbi 

comportamentul.” 

 



 

 

Dl  Hohot, stia ca acum ar fi fost intr-o forma si mai buna daca ar fi imbratisat schimbarea 

mai devreme, si daca ar fi pasasit mai demult Statia de Cascaval C.  S-ar fi simtit mai 

puternic cu trupul si cu sufletul, si ar fi putut sa infrunte mai bine incercarea de a gasi Noul 

Cascaval. De fapt, probabil ca l-ar fi si gasit pana acum, daca s-ar si asteptat la schimbare, 

mai degraba decat sa piarda timpul, negand ca schimbarea a avut deja loc.  Isi folosea din 

nou imaginatia si se vedea gasind si savurand Noul Cascaval.  A decis sa nu intre in zone si 

mai necunoscute ale Labirintului, si a gasit pe ici, pe colo, cateva bucatele de Cascaval. 

Dl Hohot, spera sa o fi luat in directia cea buna. Se gandea la posibilitatea ca dl Iepure sa 

citeasca Inscrisurile de pe Ziduri si sa-l urmeze. 

Scrise pe zid, lucrul la care se gandea de mai mult timp: “ Daca observi din vreme micile 

schimbari, acest lucru te va ajuta sa te adaptezi la marile schimbari ce vor veni.” 

Dl Hohot, lasase la o parte deja trecutul, si se adaptase la prezent. 

“ Daca observi din vreme 

micile schimbari, acest  

lucru te va ajuta sa te 

adaptezi la marile 

schimbari ce vor veni.” 

Continua sa alerge spre labirint cu mai multa forta si viteza. Nu trecu mult si se intampla 

ceva. 

Cand I se paru ca se afla in labirint dintotdeauna, calatoria sa, sau cel putin o parte a ei, se 

curma brusc si fericit. 

 

 

 



 

 

 

Dl Hohot, intra pe un coridor nou pentru el, dadu un colt, si gasi Noul Cascaval, la Statia de 

Cascaval N! 

Cand intra, fu uluit de ceea ce vazu.  Gramezi inalte, pretutindeni, formau cel mai mare 

deposit de cascaval, pe care-l vazuse vreodata. Nu recunostea tot ce vedea, pentru ca unele 

soiuri erau noi pentru el. 

Se intreba apoi pentru un moment, daca tot ceea ce avea in fata ochilor era real, sau ce 

gasea doar in imaginatia lui, pan ace ii vazu pe vechii lui prieteni Mirosila si Gonila. 

Mirosila, ii ura bun venit dand din cap, iar Gonila ii facu semn cu labuta.  Burtile lor mici si 

grasute, aratau ca erau acolo de mai mult timp. 

Dl Hohot, ii saluta  grabit si imediat incepu sa culeaga bucati din felurile de Cascaval 

favorite. 

Isi scoase pantofii, ii lega unul de altul cu sireturile, si ii lega de gat, in caz ca ar avea din nou 

nevoie de ei. Mirosila si Gonila rasera. Clatinara din cap in semn de admiratie.  Apoi dl 

Hohot, se arunca in multimea de Cascaval Nou.  Dupa ce manca pe saturate, lua o bucata 

proaspata, o ridica in aer si facu un toast: “Ura pentru schimbare!” 

In timp ce savura Noul Cascaval, dl Hohot, reflecta la ceea ce invatase. 

Isi dadu seama ca atunci cand ii fusese teama sa se schimbe, fusese tinut in loc de iluzia 

vechiului cascaval, care nu mai era de mult acolo. 

Oare ce il facuse sa se schimbe? A fost teama ca o sa moara de foame? Dl Hohot, zambi la 

gandul ca, de fapt, aceasta teama i-a fost de ajutor. 

Apoi a ras, si si-a dat seama ca incepuse sa se schimbe imediat dupa ce invatase sa rada de 

sine insusi, si de greselile facute. Si-a dat seama ca cea mai rapida cale de schimbare, este sa 

razi de propria prostie, apoi poti sa termini cu ea si sa pornesti rapid la drum. 

 

 

 

 



 

 

 

Stia ca a invatat ceva despre cum sa te muti dintr-un loc intr-altul de la prietenii lui, soriceii 

Mirosila si Gonila. Ei duc o viata simpla. Nu stau sa analizeze la nesfarsit si sa  complice 

peste noapte lucrurile.  Cand situatia s-a schimbat si Cascavalul le-a fost luat, s-au schimbat 

si ei si s-au mutat dupa Cascaval. O sa tina minte asta. 

Dl Hohot si-a folosit, de asemenea, mintea sa minunata pentru a face ceea ce omuletii fac 

mai bine decat soriceii. S-a vizualuzat pe sine, in detalii cat mai realiste, cum  gasea ceva 

mai  bun, mult mai mult decat avea.  A reflectat la greselile pe care le facuse in trecut si le-a 

folosit pentru planurile de viitor. A inteles ca poti invata cum sa te descurci cu schimbarile: 

Poti fi mult mai constient de necesitatea de a pastra lucrurile simple, de a fi flexibil si de a te 

misca repede. Nu ai nevoie sa complici lucrurile peste masura, ori sa le incurci cu 

convingeri provenite din frica. 

Poti observa cand incep sa apara micile schimbari, astfel incat sa fii mai bine pregatit 

pentru schimbarea cea mare care ar putea veni. 

El intelesese ca era necesar sa se adapteze  mai repede, pentru ca daca nu te adaptezi la 

timp, s-ar putea sa nu te mai poti adapta deloc. 

A trebuit sa admita ca obstacolul cel mai mare in calea schimbarii de sine este el insusi, si 

ca de la un moment dat, nimic nu mai merge bine pana nu te schimbi. 

Poate ca cel mai important lucru de care si-a dat seama a fost ca exista intotdeauna un 

Cascaval Nou afara, fie ca recunosti acest lucru la timp, fie ca nu.  Atunci cand iti depasesti 

temerile si te bucuri de aventura esti recompensat. 

Intelegerea ca unele temeri se cuvine sa fie respectate, si anume cele care tin departe de 

pericolele adevarate. Dar si-a dat seama ca majoritatea temerilor sunt irationale si ca ele l-

au oprit sa se schimbe atunci cand avea nevoie de asta. Mai demult, nu-I placuse 

schimbarea, dar a inteles ca ea s-a preschimbat intr-o binecuvantare deghizata in altceva, 

pentru ca ea fusese cea care l-a condus spre aflarea unui Cascaval mai bun. 

 

 

 



 

 

In plus, si-a descoperit o parte mai buna din sine. 

In vreme ce dl Hohot isi amintea ce a invatat, s-a gandit si la prietenul sau dl Iepure. Se 

intreba daca dl Iepure o fi citit vreunul dintre inscrisurile de pe zidul de la Statia de 

CascavalC, si de prin labirint. 

S-a decis oare dl Iepure sa plece de acolo? A intrat oare in Labirint, descoperind ceea ce i-ar 

face viata mai buna? 

Sau dl Iepure inca sovaie, pentru ca nu s-a schimbat? 

Dl Hohot, s-a gandit sa se intoarca la Statia de Cascaval C, pentru a vedea daca il putea gasi 

pe dl Iepure, atat presupunand ca dl Hohot va mai gasi calea inapoi.l 

In cazul in care l-ar fi gasit pe dl Iepure, credea ca putea fi in stare sa-I arate cum sa iasa din 

acea situatie proasta. Dar dl Hohot, isi dadu seama ca incecase deja sa-si faca prietenul sa se 

schimbe. 

Dl Iepure trebuia sa-si gaseasca propria cale, dincolo de comoditatea lui si depasindu-si 

frica. 

Nimeni nu putea sa faca acest lucru in locul lui, sau sa-l convinga de asta. El insusi trebuia 

sa vada cumva avantajul de a se schimba pe sine. 

Dl Hohot stia ca lasase un traseu marcat pentru dl Iepure, cu ajutorul caruia sa-si poata gasi 

calea, doar citind inscrisurile de pe zid. 

Se duse si scrise un rezumat a ceea ce invatase el pe cel mai mare zid al Statiei de Cascaval 

N. 

Desena o bucata mare de cascaval care incadra toate aceste invataturi de care devenise 

constient si zambi cand privi la tot ceea ce invatase: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schimbarile se intampla 

Ele fac Cascavalul sa se mute dintr-un loc 

intr-altul 

Anticipeaza schimbarile 

Fii gata cand Cascavalul se va muta din loc 

Supravegheaza schimbarile 

Miroase Cascavalul  cat mai des ca sa iti dao 

Seama cand se invecheste 

Adapteaza-te repede schimbarilor 

Cu cat pleci mai repede de langa 

Cascavalul Vechi, cu atat te poti bucura mai 

curand de Cascavalul Nou 

Schimba-te! 

Du-te dupa Cascaval! 

Bucura-te de schimbare! 

Savureaza aventura si bucura-te de gustul 

Noului Cascaval 



 

Fii gata sa te bucuri rapid si sa te  

schimbi iarasi si iarasi 

Cascavalul se muta din loc tot timpul 

 

Dl Hohot isi dadu seama cat de repede ajunsese de cand fusese cu dl Iepure in Statia de 

Cascaval C,  dar stia ca nu i-ar fi fost usor sa se urneasca  din loc daca ramanea prea comod. 

Asa ca in fiecare zi inspecta Statia de Cascaval N, pentru a vedea in ce stare era Cascavalul. 

Facea tot ceea ce putea ca sa nu fie surprins de vreo schimbare neasteptata. 

Desi dl Hohot avea inca o mare rezerva de Cascaval, iesea deseori in labirint si explora zone 

noi, pentru a sti ce se intampla in jurul lui. Stia ca e mai sigur sa fie constient de optiunile 

reale pe care le are, decat sa de izoleze intr-o zona confortabila. 

Apoi, dl Hohot, auzi ceea ce I se paru a fi o miscare in labirint. Cum zgomotul crestea, isi 

dadu seama ca venea aici. 

Sa fie oare dl Iepure cel ce venea? Se afla el oare imediat dupa colt? 

Dl Hohot, spuse o mica rugaciune si spera, asa cum spera de multe ori, ca poate, in sfarsit 

prietenul sau va fi in stare sa …”te muti odata cu Cascavalul si sa te bucuri de el!” 

“Sa te muti odata 

cu Cascavalul 

si sa te bucuri de  el!” 

 

Sfarsit… 

Sau este un nou inceput? 

 



 

O discutie 

Mai tarziu, in aceeasi zi 

Cand Michael sfarsi povestea, privi imprejurul camerei si-si vazu fostii colegi zambindu-i. 

Mai multi dintre ei ii multumira si ii  spusesera ca invataseara lucruri bune din aceasta 

poveste.  

Nathan intreaba: 

-Ce spuneti de ideea de a ne intalni un pic mai incolo si poate sa discutam despre asta? 

Cei mai multi dintre ei spusera ca le-ar place sa vorbeasca despre acest lucru, si aranjeaza 

sa se intalneasca mai tarziu, pentru a bea ceva inainte de cina. 

Searase stranseara in holul hotelului, si incepusera sa glumeasca unul pe seama altuia 

despre cum isi gasesc “cascavalul” si cum se vad pe ei insisi in labirint. 

Apoi Angela intreaba grupul cu bunatate: 

  -Ei , cine esti tu in povetse, Mirosila, Gonila, dl Iepure sau dl Hohot? 

   Carlos raspunse primul: 

   -M-am gandit la asta dupa amiaza. Imi amintesc ca in perioada in care aveam o afacere cu 

produse sportive, am avut o intalnire dura cu schimbarea. 

Nu am fost Mirosila, n-am mirosit situatia pentru a sesiza schimbarea din vreme. Si, fara 

indoiala, n-am fost nici Gonila, n-am intrat imediat in actiune. 

Am fost mai mult ca dl Iepure, care voia sa stea in teritoriul ce-I era familiar. Adevarul e ca 

n-am vrut sa cooperez cu schimbarea. N-am vrut nici macar sa o vad. 

Michael, care simtea ca nu s-a schimbat nimic de pe vremea cand el si Carlos erau buni 

prieteni in scoala, intreaba: 

-Despre ce tot vorbim aici, amice? 

-Despre o neasteptata schimare de slujba, spuse Carlos. Michael rase: 

 

 



 

-Ai fost concediat? 

-Sa spunem doar ca n-am vrut sa ies afara sa caut Cascaval Nou.  Am crezut ca am un motiv 

bun pentru care schimbarea sa nu mi se intample mie. Asa ca am fost cam suparat un timp. 

Cativa dintre fostii colegi de scoala care fusesera tacuti la inceput, se simteau in largul lor 

acum, si incepura sa vorbeasca, inclusive Frank, care intrase in Armata. 

-Dl Iepure, imi aminteste de un prieten de-al meu, spuse Frank.  Departamentul lui se 

prabusea, dar el nu voia sa vada. Oamenii lui tot erau mutate in alte parti. Cu totii am 

incercat sa vorbim cu el despre alte oportunitati existente in cadrul companiei pentru cei ce 

voiau sa fie mai flexibili, dar el nu voia sa se schimbe. A fost singurul surprins cand 

departamentul lui a fost inchis. Acum trece printr-o perioada grea, adaptandu-se la 

schimbarea despre care habar n-a avut ca o sa se intample. 

-Nici eu n-am crezut ca mi se cuvine sa mi se intample tocmai mie, dar Cascavalul mi-a fost 

luat nu numai odata, mai ales in viata personala, dar despre asta putem vorbi mai tarziu, 

spuse Jessica. 

Multi din grup rasera, cu exceptia lui Nathan. 

-Poate ca asta este tot rostul, spuse Nathan. De schimbare avem parte cu totii. Apoi adauga: 

-As fi vrut ca familia mea sa fi auzit povestea Cascavalului mai demult. Din pacate, nu voiau 

sa vedem schimbarile ce aveau loc in afacerile vietii noastre, iar acum este prea tarziu. 

Trebuie sa ne inchidem multe dintre magazine. 

Acest lucru i-a surprins pe multi din grup, deoarece credeau ca Nathan e un norocos ca are 

o afacere sigura, din care se poate trai multi ani. 

-Ce s-a intamplat, dori Jessica sa stie? 

Lantul nostru de magazine mici a devenit brusc invechit, atunci cand in oras au aparut 

supermagazinele, cu cantitatea lor uriasa de marfuri si cu preturi mici. Pur si simplu n-am 

putut concura cu ele. Inteleg acum de ce in loc sa fim ca Mirosila si Gonila, suntem ca dl 

Iepure.  Stam acolo unde ne aflam si nu ne schimbam. Am incercat sa ignoram ceea ce se 

intampla si acum suntem in incurcatura. 

 

 

 



 

 

 Am putea lua vreo cateva lectii de la dl Hohot, pentru ca noi, cu siguranta nu putem rade de 

noi insine si sa schimbam ceea ce facem. 

Laura, care devenise o femeie de afaceri de success, ascultase, dar spusese foarte putine 

pana atunci: 

-M-am gandit si eu la poveste in dupa-amiaza asta, spuse ea. M-am inttebat cum as putea fi 

mai mult ca dl Hohot, si sa vad ceea ce am facut gresit, sa rad de mine, sa ma schimb si sa 

fac lucrurile mai bine. Sunt curioasa cati dintre cei de aici sunt speriati de schimbare? 

Nimeni nu raspunse, asa ca ea sugera: 

-Hai sa ridicam mana! 

Se ridica o singura mana. 

-Ei bine, se pare ca avem totusi o persoana sincera in grup, spuse Laura. Poate va va place 

mai mult o alta intrebare.  Cati dintre voi cred ca altor oameni le e frica de schimbare? 

-Hai sa ridicam mana! 

Aproape toata lumea ridica mana. 

-Ce ne spune noua asta? 

-Ca negam, raspunse Nathan. 

-Bineninteles, admise Michael, uneori nici macar nu constientizam ca ne e frica. Cu mine 

asa s-a intamplat. Cand am auzit prima oara povestea, mi-a placut foarte tare intrebarea: “ 

Ce ai face daca nu ti-ar fi frica?” 

-Ei bine, mie mi-a placut din poveste ideea ca pretutindeni au loc schimbari, si ca as face 

lucrurile mult mai bine dac m-as adapta rapid la ele, adauga Jessica.  

Imi amintesc ca acum cativa ani, compania noastra vindea enciclopedii intr-un set de 

douazeci de volume. Cineva a incercat sa ne spuna atunci ca ar trebui sa punem intreaga 

enciclopedie pe un CD (compact disc) pentru calcaulator, si sa o vindem la un pret mult mai 

mic.  

 

 



 

 

Ar fi fost mult mai usor sa o actualizam, ne-ar fi costat mult mai putin sa o fabricam, si 

astfel, tot mai multi oameni si-ar fi putut-o permite. Dar ne-am opus cu totii. 

-De ce v-ati opus? Intteaba Nathan 

-Pentru ca am crezut ca temelia afacereii noastre statea in marea noastra forta de 

desfacere, constand din oameni care bateau din usa-n usa. Pastrarea acestei forte depindea 

de  comisioanele mari pe care le castigau acesti oameni, parte in pretul ridicat al produsului 

nostru. Desfasuram aceasta actiune cu success de multa vreme, si credeam ca va merge asa 

totdeauna. 

-Poate  ca asta vrea sa spuna si povestea atunci cand vorbeste despre aroganta succesului, 

pe care o capatasera dl Iepure si dl Hohot, spuse Laura. Ei nu au observat ca trebuiau sa 

schimbe ceea ce candva mergea bine. 

-Asa ca ati crezut ca Vechiul vostru Cascaval era singurul Cascaval, remarca Nathan. 

-Da, si am vrut sa-l pastram. Cand imi amintesc ce ni s-a intamplat, inteleg ca nu e vorba 

doar de faptul ca “ni s-a luat Cascavalul”, ci de faptul ca acest Cascaval are o viata a lui, si in 

cele din urma, se duce. In orice caz, noi nu ne-am schimbat atunci. Dar un concurent a facut-

o si vanzarile noastre au mers prost.  Am trecut atunci printr-o perioada grea. Acum, o alta 

mare schimbare tehnologica are loc in acest domeniu, si nimeni din companie nu pare sa 

vrea sa aiba de-aface cu ea . Lucrurile nu arata prea bine.  Cred ca o sa-mi pierd slujba in 

curand. 

-E timpul LABIRINTULUI, striga Carlos. 

Toata lumea rase, inclusive Jessica. 

Carlos se intoarse spre aceasta si ii spuse: 

-E  bine ca poti rade de tine insati. 

-Iata ce invataminte am tras eu din povetse, incepu Frank. Am tendinta de a la lua prea in 

serios. Am observat cum s-a schimbat dl Hohot cand a reusit, in cele din urma, sa rada de 

sine insusi  se de ceea ce a facea. Nu e mirare ca il cheama dl Hohot. 

 

 



 

 

Grupul murmura auzind jocul clar de cuvinte. 

-Credeti ca dl Iepure s-a schimbat si a  gasit Noul Cascaval? Intreaba Angela. 

-Cred ca da, spuse Elaine. 

-Eu nu cred, zise Cory. Unii oamenii nu se schimba niciodata si platesc pentru asta. Am 

vazut oameni ca dl Iepure in practica mea de medic. Ei se simt indreptatiti la “Cascavalul” 

lor. Se simt victime atunci cand acesta le este luat si dau vina pe toata lumea. Ajung mult 

mai dezgustati decat cei ce pornesc  la drum si se muta dintr-un loc intr-altul. 

Apoi Nathan spuse incet, de parca ar fi vorbit cu sine insusi: 

-Socotesc ca intrebarea este: “De ce avem nevoie sa lasam la o parte vechiul si de ce avem 

nevoie sa ne mutam in alt loc?” 

Nimeni nu mai spuse  nimic un timp. 

-Trebuie sa recunosc, zise Nathan, ca vazusem ce se intamplase cu magazine ca ale noastre 

in alte parti ale tarii, dar am sperat ca pe noi nu ne va afecta. Socotesc ca este mult mai bine 

sa initiezi schimbarile atunci cand poti, decat sa incerci sa reactionezi la ele si sa te adaptezi 

lor. Poate ca ar trebui sa ne mutam propriul nostru Cascaval. 

-Ce vrei sa spui? Intreba Frank 

-Nu e de nici un ajutor, dar ma intreb unde ne-am afla astazi, daca am fi vandut 

proprietatile noastre imobiliare, vechile noastre magazine, si am fi construit un magazin 

mare, care sa concureze cu cele mai bune astfel de magazine? Se intreaba Nathan. 

Poate ca asta a vrut sa spuna dl Hohot cand a scris pe zid: “Savureaza aventura si muta-te 

odata cu Cascavalul”, spuse Laura.  

-Cred ca unele lucruri trebuie sa se schimbe, zise Frank. De exemplu, vreau sa bizui 

pe valorile mele de baza. Dar imi dau seama acum ca ar fi fost mai bine daca m-as fi 

mutat dupa “Cascaval”ceva mai devreme in viata mea. 

-Ei bine, Michaela fost o mica poveste interesanta spuse si Richard, scepticul clasei, 

dar cum ai aplicat-o  la compania ta? 

 

 



 

 

Grupul nu stia inca, dar Richard traise el insusi unele schimbari. Divortase de curand de 

sotia sa, si incerca acum sa gaseasca un echilibru intre cariera si cresterea copiilor sai, 

adolescenti. 

Michael raspunse: 

-Stii am crezut ca sujba mea presupunea doar sa ma ocup de problemele zilnice, asa cum 

apareau ele, cand de fapt ceea ce trebuia sa fac era sa privesc inainte si sa fiu atent pe ce 

drum mergem. Si Doamne! Am stat si m-am ocupat de problem douazeci si patru de ore pe 

zi. Nu era prea distractive sa fii in preajma mea. Eram ca intr-o cursa de soareci  si nu mai 

puteam iesi. 

-Asa ca te ocupi de ele cand, de fapt, trebuia sa le conduci, zise Laura. 

-Exact, spuse Michael. Apoi, cand am auzit povestea  Cine mi-a luat Cascavalul? mi-am dat 

seama ca slujba mea era de a trasa imaginea “ Cascavalului Nou”, pe care toti ar trebui sa 

vrem sa-l urmarim, pentru ca astfel sa ne bucuram de schimbari, si de ceea ce urmeaza. Fie 

ca e vorba de munca sau de viata personala. 

-Ce ai facut la munca? Intreba Nathan. 

-Ei bine, cand i-am intrebat pe oamenii din companie noastra cu cine semanau ei din 

poveste, am vazut ca aveam in organizatia noastra, din toate cele patru tipuri de personaje. 

Am vazut si din cei ca Mirosila si ca Gonila, si ca dl Hohot, si ca dl Iepure, fiecare avand 

nevoie sa fie tratati in mod diferit. 

Mirosila ai nostrii puteau mirosi schimbarea pe piata, asa ca ei ne-au ajutat sa actualizam 

viziunea corporatiei noastre. Ei au fost incurajati sa identifice modul in care schimbarile ne 

pot conduce la produse si servicii noi dorite de clientii nostril. Celor de tipul Mirosila, le-au 

placut acest lucru si ne-au spus ca sunt bucurosi sa lucreze intr-un loc unde sunt 

recunoscute schimbarile, si exista disponibilitate de adaptare la vremuri. Celor de tipul 

Gonila le place sa duca lucrurile la bun sfarsit si ei au fost incurajati sa actineze pe baza noii 

viziuni a corporatiei. Ei aveau nevoie doar sa fie supravegheati, sa nu goneasca intr-o 

directive gresita. Apoi erau rasplatiti pentru actiunile lor, care ne aduceau Cascavalul Nou. 

Asa ca le-a placut sa lucreze intr-o companie care pune pret pe actiune si pe rezultate. 

 

 



 

 

-Dar cei ca dl Iepure sau dl Hohoht, cum procedati? 

-Din pacate, cei ca dl Iepure reprezentau greutatile care ne incetineau mersul, raspunse 

Michael. Ei erau ori prea comozi, ori le era prea frica de schimbare. Unii dintre domnii 

Iepure ai nostrii  s-au schimbat doar cand a u vazut imaginile graitoare pe care le 

conturaseram pentru a le arata ca schimbarea este si in avantajul lor. 

Domnii Iepure ai nostrii, ne-a spus ca vor sa lucreze intr-un loc sigur, astfel ca pentru ei 

schimbarile trebuiau sa fie gandite si sa le mareasca sentimentul de siguranta. Cand si-au 

dat seama ca pericolul real era acela de a nu se schimba, unii dintre ei s-au schimbat, si au 

facut-o bine. 

Faptul ca am avut o viziune asupra lucrurilor, i-a ajutat pe multi dintre cei ca dl Iepure, sa se 

transforme in dl Hohot. 

-Ce ati facut cu aceia ca dl Iepure care nu s-au schimbat? Vru sa stie frank 

-A trebuit sa-I lasam sa plece, spuse Michael cu tristete. Doream sa ne tinem toti angajatii, 

dar stiam ca daca afacerea nostra nu se schimba suficient de repede, vom da de necaz cu 

totii. 

Apoi continua: 

-Vestea buna este ca aceia precum dl Hohot, desi la inceput erau ezitanti, aveau mintea 

indeajuns de deschisa pentru a invata ceva nou, pentru a actiona in mod diferit si pentru a 

se adapta in timp util astfel incat sa ne ajute sa reusim. 

Au ajuns apoi sa se astepte la schimbare si sa o caute in mod activ. Pentru ca intelesesera 

natura umana, ei au fost cei care au zugravit  o viziune realista asupra Cascavalului, care a 

reprezentat, practic, un rationament pentru toata lumea. 

Ei ne-au spus ca vor sa lucreze intr-o organizatie care le acorda oamenilor incredere si  

mijloacele de a se schimba.  Si tot ei au fost cei care ne-au ajutat sa ne pastram simtul 

umorului, ca sa putem merge in cautarea Cascavalului Nou. 

-Si ai invatat toate astea dintr-o mica povestire? Comenta Richard.Michael zambi. 

 

 



 

 

-Nu e vorba de poveste,  ci de ceea ce am facut intr-un  mod  diferit, bazandu-ne pe ce 

invataseram de acolo. 

Eu sunt putin ca dl  Iepure, asa am fost cel mai puternic impresionat de poveste atunci cand 

dl Hohot a ras de frica lui si a inceput sa-si zugraveasca in minte imaginea cu sine 

bucurandu-se de “ Cascavalul cel  Nou”. Acest lucru l-a facut sa intre in Labirint cu mai 

putina frica si cu mai multa voiosie.  Si in cele din urma, a facut o treaba buna.  Iata ce vreau 

si eu sa fac mai des. 

-Deci, pana si cei ca dl Iepure pot vedea uneori avantajele schimbarii, zambi Frank. 

-Si avantajul de a-si pastra slujba, rase Carlos. 

Angela mai adauga: 

-Sau pe cel ce obtine o marire de salariu. 

Richard, care statuse  incruntat  tot timpul cat a durat discutia, spuse si el: 

-Directoarea mea, imi spusese ca e nevoie de o schimbare in compania noastra. Cred ca 

lucrul pe care il spusese ea de fapt era ca eu aveam nevoie de o scimbare, dar n-am vrut sa 

o aud. Socotesc ca nu voi sti niciodata ce era “Cascavalul cel Nou” spre care se indrepta ea. 

Sau ce as putea eu castiga cu el. 

Un zambet usor traversa fata lui Richard cand spuse: 

-Trebuiue sa recunosc ca imi place ideea de a vedea “ Cascavalul cel Nou” si de a te vedea 

savurandu-l. Lumineaza totul. Cand vezi cum ai putea face lucrurile mai bine, iti dai  mai 

mult interesul pentru ca schimbarile sa se produca. Poate ca as putea folosi acest lucru si in 

viata mea personala, adauga el. Copiii mei par sa gandeasca ca nimic nu se va schimba in 

viata lor. Cred ca actioneaza ca dl Iepure, sunt furioasi.  Le este probabil frica de ce ii 

asteapta in viitor. Poate ca nu am reusit sa le dau o imagine realista a “Noului Cascaval”. 

Poate si pentru ca nici eu nu-l vad. 

Grupul ramase tacut, in timp ce mai multi se gandeau la vietile lor personale. 

 

 

 

 

 



 

 

 

-Ei bine, spuse Jessica, multa lume de aici s-a gandit la slujba, da eu, ascultand 

povestea, m-am gandit la viata mea personala. Cred ca relatia mea de acum este 

“Cascavalul cel Vechi” care are cam prea mult mucegai pe el. 

Cory rase in semn de aprobare: 

-Si mie mi se pare la fel. Probabil am nevoie sa parasesc relatia rea pe care o am. 

Angela se opuse: 

-Sau poate ca Vechiul Cascaval este doar vechiul comportament. Lucrul de care avem cu 

adevarat nevoie, este sa parasim comportamentul care face ca relatia noastra sa fie rea. Si 

atunci ne mutam la un alt fel de a gandi si a actiona. 

-Ah, reactiona Cory, punct lovit.  Noul Cascaval inseamna o noua relatie cu aceiasi persoana. 

-Incep sa cred ca Noul Cascaval aduce mai mult cu acest din urma lucru, nu ma gandisem, 

zise Richard. Imi place idea de a parasi vechiul comportament, in loc de a parasi relatia. 

Repetand acelas comportament, vei avea exact aceleasi rezultate. 

Si cand ma gandesc la munca, poate ca in loc sa-mi schimb slujba, ar trebui sa-mi schimb 

felul in care imi fac treaba. Probabil ca as fi avut o pozitie mai buna acum, daca as fi 

procedat astfel. 

Apoi, Becky, care locuia in alt oras, dar se reintoarse aici pentru reuniune, spuse: 

-In timp ce ascultam povestea, si comentariile tuturor celor de aici, a trebuit sa rad de mine 

insumi.  Am fost ca dl Iepure pentru multa vreme, sovaind si pregetand, si fiindu-mi frica de 

schimbare. Nu mi-am dat seama cat de multi oameni fac exact la fel. Ma tem  ca am transmis 

acest fel de a fi si copilului meu, fara sa-mi dau seama. 

Cand ma gandesc la acest lucru, realizez ca schimbarea te poate conduce intr-adevar spre 

un loc nou si bun, desi iti e teama ca nu o sa se intample asa. 

Imi amintesc de vremea cand fiul nostrum era in al doilea an de liceu. Slujba sotului meu ne 

cerea sa ne mutam in Ilionis in Vermont, iar fiul nostru era suparat pentru ca trebuia sa-si 

paraseasca prietenii. Era o vedeta la inot, iar in Vermont nu exista echipament de inot.  Asa 

ca era furios pe noi, pentru ca il faceam sa se mute. 

 



 

 

Dupa ce am ajuns acolo, s-a indragostit de muntii din Vermont, s-a apucat sa schieze, a 

intrat in echipa de schi a colegiului, iar acum traieste fericit in Colorado. 

Daca ne-am fi bucurat de povestea Cascavalului cu totii, la o ceasca cu ciocolata fierbinte, 

am fi scutit mult stress in familia noastra. 

-Ma duc acasa sa spun si familiei mele povestea. Am sa-I intreb pe copiii mei cine cred ei ca 

sunt eu: Mirosila, Gonila, dl Iepure sau dl Hohot, si cine simt ei ca e fiecare. Am putea vorbi 

despre cum simteam Cascavalul Vechi din familia noastra si ce ar putea fi  Cascavalul Nou. 

-Asta e o idee buna, zise Richard, surprinzand pe toata lumea, chiar si pe sine. 

-Cred ca am sa fiu mai mult ca dl Hohot, ma voi muta dupa Cascaval si am sa-l savurez! 

comenta  Frank. Vreau sa dau povestea asta si prietenilor mei care se tem sa paraseasca 

Armata, schimbare ce ar insemna mult pentru ei. Asta ar putea conduce la cateva discutii 

interesante. 

Asa ca ne-am imbunatatit si afacerile, zise Michael. Am avut mai multe discutii despre 

invatamintele povestii Cascavalului, si depre felul in care le-am putea aplica in situatia in 

care ne aflam. 

A fost nemaipomenit, pentru ca vorbeam intr-un limbaj  distractiv despre cum sa ne 

descurcam cu schimbarea.  Era foarte eficient, in special atunci cand el s-a raspandit adanc 

in companie. 

-Ce intelegi prin “adanc”? intreaba Nathan. 

-Ei bine, cu cat am patruns mai mult in compania noastra, cu atat am gasit cat mai multi 

oameni care simteau ca au putere mai putina.  Ei era, lucru de inteles, mai speriati decat 

ceilalti de ce putea sa le ofere schimbarea impusa de sus. Asa ca opuneau rezistenta 

schimbarii. 

Pe scurt, o schimabre impusa este o schimbare fata de care manifesta opozitie. 

Dar cand povestea Cascavalului a fost impartita practice tuturor celor din organizatia 

noastra, asta ne-a ajutat sa ne  schimbam felul de a privi schimbarea. L-a ajutat pe fiecare sa 

vada, sau cel putin sa ironizeze vechile temeri, si sa vrea sa se transforme. 

 

 



 

 

 

Mi-as fi dorit doar sa fi auzit povestea Cascavalului mai demult, adauga Michael. 

-Cum asa? Intreba Carlos? 

Pentru ca pina cand am invatat cum sa abordam schimbarile, afacerea noastra a ajuns sa 

mearga cu adevaratatat atat de prost, incat a trebuit sa lasam oamenii sa plece, asa cum am 

spus mai devreme, inclusive pe unii buni prieteni.  A fost greu pentru noi toti. Oricum, cei 

care au ramas si multi dintre cei care au spus ca au plecat, au spus ca povestea Cascavalului 

i-a ajutat sa vada lucrurile altfel si sa se descurce mai bine.  

Cei care au trebuit sa plece si sa-si caute o noua slujba, au spus ca a fost greu la inceput, dar 

faptul ca si-au reamintit povestea a fost de mare ajutor pentru ei.  

-Ce i-a ajutat cel mai mult? Intreba Angela 

-Dupa ce si-au depasit frica, ei mi-au spus ca cel mai bun lucru a fost ca si-au dat seama ca 

era mult Cascaval Nou afara, asteptand doar sa fie gasit, raspunse Michael. Au spus ca 

avand in minte Cascavalul cel Nou, se vedeau pe ei lucrand bine la noile slujbe, s-au simtit 

mai bine, si asta i-au ajutat sa se descurce la instruirile pentru slujbe. Mai multi dintre ei au 

primit slujbe mai bune ca inainte. 

-Ce s-a intamplat cu oamenii care au ramas in compania ta? Intreaba Laura. 

-Ei bine, spuse Michael, in loc sa se mai planga din cauza schimbarilor ce aveau loc, oamenii 

spuneau acum: “Nu s-a intamplat nimic altceva, decat ca s-a mutat Cascavalul. Haideti sa 

cautam Noul Cascaval.” Am castigat o multime de timp si am redus stresul. 

N-a trecut multa vreme si oamenii care opusesera rezistenta, au vazut avantajele 

schimbarii. Ei chiar au ajutat ca schimbarile sa se infaptuiasca. 

-De ce creyi ca ei s-au schimbat? Intreba Cory. 

-S-au schimbat pentru ca atitudinea grupului s-a schimbat, spuse Michael, si intreaba: Ce se 

intampla in locurile in care ati fost atunci cand era anuntata de catre conducere o 

schimbare? Ce spun cei mai multi oameni: ca este o idee rea, sau ca este una buna? 

 

 



 

 

-O idee rea, raspunse Frank. 

-Da, fu de accord Michael. De ce oare? 

-Pentru ca oamenii, spuse Carlos, doresc ca lucrurile sa ramana la fel si se gandesc ca 

schimbarea va fi rea pentru ei. Cand o persoana spune ca schimbarea este o idee rea, ceilalti 

spun si ei la fel. 

S-ar putea ca ei sa nu simta cu adevarat in acest fel, continua Michael, dar sunt de accord 

pentru a se potrivi cu ceilalti.  Aceasta este atitudinea de grup cu care se lupta schimbarea 

in orice organizatie.  

-Si in ce fel lucrurile au stat altfel dupa ce oamenii au auzit povestea Cascavalului? Intreaba 

Becky. 

Michael spuse simplu: 

-Atitudinea de grup s-a schimbat, pentru ca nimeni nu voia sa arate ca dl Iepure. 

Toata lumea rase. 

-Ei doreau sa adulmece din timp schimbarea ce venea, si sa goneasca, sa intre in actiune, 

mai degraba decat sa sovaie si sa ramana in urma. 

-E un bun punct de vedere, spuse Nathan. Nimeni din compania noastra nu ar vrea sa arate 

ca dl Iepure. Ei chiar s-ar putea schimba.  De ce nu ne-ai spus povestea la reuniunea  

dinainte? Asta chiar ar putea functiona. 

-Merge cu siguranta, spuse Michael. Cel mai bine merge cand toti membrii organizatiei 

cunosc povestea, fie ca e vorba de o mare corporatie, de o mica afacere, sau de familia ta , 

pentru ca o organizatie se poate schimba doar cand indeajuns de multi oameni din ea se 

schimba. 

Apoi el le dadu o ultima idee: 

 

 

 

 



 

 

-Cand am vazut cat de bine functioneaza pentru noi, am dat povestea mai departe, celor cu 

care vroiam sa facem afaceri, stiind ca si ei se confrunta cu schimbarea.  Le-am sugerat ca 

noi am putea fi Noul lor Cascaval, ca suntem, adica, niste parteneri mai buni de afaceri 

pentru ei. 

Acestea fiind spuse, Jessica isi aminti ca avusese mai multe oferte telefonice de vanzari mai 

devreme, de dimineata. Se uita la ceas si spuse: 

-E timpul pentru mine sa parasesc aceasta Statie de Cascaval si sa gasesc ceva 

Cascaval Nou. 

Cei din grup rasera si incepura sa-si ia ramas bun.  Multi dintre ei  voiau sa continue 

conversatia, dar trebuiau sa plece. Inainte de a pleca, ii multumira inca o data lui Michael. 

-Sunt foarte fericit ca ati gasit aceasta poveste atat de folositoare, spuse el, sper ca 

veti avea ocazia sa le-o impartasiti si altora, curand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


