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În loc de Prefață 
  

Deșertul Academic reprezintă continuarea cărții 

Jungla Universitară. 

Acesta nu este numai un pamflet, la adresa moravurilor 

celor ce se află în momentul de față la putere, în sisteme cheie 

(cum ar fi cel educațional sau cel de cercetare), dar și un 

semnal de alarmă prin care autoarea atrage atenția asupra unor 

probleme reale ale cadrelor didactice și cercetătorilor, care 

refuză să se supună regulilor impuse de un sistem bolnav și 

total corupt. 

Încă din antichitate, oamenii când se aflau neputincioși 

în fața unui sistem aparent imuabil și indestructibil, recurgeau 

la unicul mijloc prin care puteau protesta asupra abuzurilor 

comise și anume: umorul. 

Aparent, pamfletul, nu prezintă o mare importanță și 

poate că această carte nu va schimba nimic, dar măcar va 

descreți frunțile acelora care au trecut și trec prin întâmplări 

asemănătoare cu cele trăite de Buburuza noastră. 

Acest lucru, sigur, îi va face mai optimiști și mai veseli! 

Pe scurt, pe parcursul a 214 pagini, sunt prezentate 

pățaniile Buburuzei după ce a fost nevoită să demisioneze din 

Facultatea de Animale și Insecte. 

Autoarea, de profesie Grafician, pentru prima dată se 

exprimă prin cuvinte, pentru a da mai multă concretețe 

povestirii sale. 

Imaginile sunt color, iar personajele sunt modelate din 

plastilină.  

Este descrisă o călătorie uluitoare de la începutul și 

până la sfârșitul cărții, în care descoperi, ca într-o frumoasă 

parabolă, adevăratul sens al acestei existențe. 
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Cartea este adresată tuturor celor care iubesc poveștile, 

din care extrag adevăruri, pe care înainte doar le bănuiau. 

Este o călătorie a eternei căutări a adevărului, a sensului 

vieții și morții, a redescoperirii rolului nostru în univers. 

 

Este împărțită în 11 povești:  

 

1. Povestea Broscoiului Titicaca și a Șoricelului 

Jerboa; 

2. Povestea Batracianului Zoo-Parlamentar; 

3. Parcul Fermecat și Livada de Nuci; 

4. Înțeleptul din Sufletul Buburuzei; 

5. Povestea Deșertului Academic; 

6. Povestea Samurului; 

7. Povestea Hominizilor din Deșertul Academic; 

8. Povestea lui Tyrannosaurus Rex și a Dinozaurilor 

cu Pene; 

9. Povestea Balenei Academice și a Zoo-Laboratorului 

său de Biodiversitate Marină; 

10. Povestea Mămăruței Portocalii și a Cascadei sale 

Fermecate; 

11. Intrarea Buburuzei în Oceanul Academic. 

 

Toate aceste povești, alcătuiesc în final un puzzle, o 

imagine de ansamblu, a călătoriei Buburuzei în Deșertul 

Academic. 

După ce povestea ne ancorează într-un prezent care 

pare să fie extrem de real (demisia Buburuzei din Facultatea de 

Animale și Insecte), aproape insesizabil, acțiunea capătă alura 

unui ”fantasy” atât de bine realizat, încât e imposibil să lași 

cartea din mână. 
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Autoarea, cu umorul său caracteristic, acordă șanse 

egale fiecărui personaj, să se facă cunoscut, astfel încât acesta 

să poată căpăta un anume loc în viziunea celui care citește. 

Cred că miza acestei cărți o reprezintă de fapt ideea de 

libertate! 

Nu există nimic mai frumos, mai demn, pentru care să 

lupți, secundă cu secundă, decât libertatea din tine. Probabil că 

aceasta reprezintă cheia misterului adânc din fiecare dintre noi. 

Atunci când găsești drumul către tine, vei afla și 

modalitățile de luptă pentru a-ți obține drepturile tale. 

Un punct forte al acestei cărți, îl reprezintă faptul că 

este extrem de documentată. Sunt descrise viața și obiceiurile 

unor animale terestre și acvatice, cât și modul în care acestea 

acționează când sunt puse în diferite situații: descrierea 

hominizilor și a dinozaurilor cu pene, originea și evoluția 

păsărilor, etc. 

De asemenea, sunt descrise cu lux de amănunte 

fenomene fizice (ca de exemplu: teleportarea), sau de inginerie 

mecanică, sau mecatronică (cum ar fi: proiectarea și 

construcția submersibilului de către echipa lui Tesla). 

În ceea ce privește stilul, acesta este extrem de vesel, 

jucăuș, dar și extrem de senzitiv! 

Nu numai că-ți permite să vizualizezi personajele și 

mediul în care acestea acționează, ci te poartă printr-un 

adevărat curcubeu al simțurilor. Astfel, există descrieri în care 

vizualizezi personaje în acțiune, simți gusturi, atingi obiecte, 

auzi sunete, etc. 

Această modalitate de a transmite și de a comunica cu 

cititorul, cât și relatarea întâmplărilor la persoana a treia, nu 

face altceva decât să-i acapareze total acestuia atenția. 
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Povestea, în ansamblul său, se derulează sub forma 

unui dialog amical, între povestitor și cititor, fără ca primul să 

aibă pretenția să impună ceva partenerului de discuție. 

În afară de valoarea educativă demonstrată, cartea 

reprezintă și o sursă excelentă de divertisment și acțiune. 

Nu în ultimul rând, este o carte impresionantă, prin 

subtilitatea modului de transmitere a mesajului către cititor. 

 

Echipa editorială a Editurii INDIGO ROYAL 
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Et bien si tu ne veux pas de tract, prends une broche, 

de ma part! 

 

 

 

 

Povestea se bazează  

pe fapte reale! 
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POVESTEA BROSCOIULUI TITICACA ȘI A 

ȘORICELULUI JERBOA 

 

Poate sunteți curioși, stimați 

cititori să aflați continuarea 

poveștii Buburuzei, după ce 

a fost nevoită să părăsească 

Facultatea de Animale și 

Insecte la sfârșitul lunii 

octombrie, a anului 2016. 

În primul rând, înainte de a-și lua ”inima 

în dinți” și a prinde curaj să zboare către 

Deșertul Academic, i-a trebuit o perioadă destul 

de lungă pentru a-și găsi echilibrul psihic și 

mental, nepunându-se încă problema reinventării 

sale profesionale. 

Nu-i ușor să fii buburuză, într-o lume plină 

de animale puternice, puse să se căpătuiască 

peste noapte! 
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Din această cauză, nu avea cine să-i audă 

țipetele de groază, oricât ar fi fost de puternice, 

sau de amplificate de ecou. 

În prima fază, s-a adresat în continuare 

autorităților competente din Zoo-Ministerul 

Educației și Zoo-Guvernului pentru a lua act, nu 

numai de drama sa, dar și de cea a studenților 

săi, pentru că așa cum spunea ea: ”își trăise 

traiul și-și mâncă mălaiul”, aflându-se deja în 

pragul zoo-pensiei. 

În luna august 2016, trimisese deja două 

memorii către Zoo-Ministrul Educației de la acea 

vreme și anume către Zoo-Ministrul Titicaca, cât 

și către Zoo-Prim Ministrul Jerboa. 

Ambii fuseseră numiți recent zoo-miniștri, 

iar Buburuza în naivitatea ei, ”înghiți de grabă 

gălușca” cu tehnocrația și neimplicarea politică, 

deși îi răsunau încă în minte cuvintele Maimuței 

Vervet, din timpul examenului pentru funcția de 

zoo-decan: ”Ce crezi, că aici e poezie? Aici e luptă 

pe viață și pe moarte, e lupta pe ciolan!” 
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Zoo-Ministrul Titicaca, sau Zoo-Ministrul 

din Lacul Frumos, era un broscoi de apă dulce, 

adus la Zoo-Ministerul Educației tocmai din Lacul 

Titicaca, datorită performanțelor sale deosebite 

de adaptare, obținute în mediul aspru al acestui 

loc și anume: temperaturi extrem de scăzute și cu 

puțin oxigen. Lacul Titicaca este unul din puținele 

lacuri de apă dulce care are apă potabilă.  

Reușea să se scufunde cu mare ușurință, 

deoarece are o capacitate pulmonară extrem de 

redusă, ceea ce face ca respirația sa, să se 

realizeze mai mult prin piele. 

În zona Lacului Frumos, clima este extremă, 

cu variații mari de temperatură între zi și 

noapte.  

Titicaca era un broscoi gigant, extrem de 

influent și interesant printre broaștele Lacului 

Titicaca. 

Coloritul său verzui-maroniu, cu mici pete 

albicioase, îi dădeau un aspect marmorat. Pe 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

10 

 

partea ventrală, acesta era însă mai deschis, de 

culoarea absintului. 

 
Titicaca 

 

Modul său de viață, fiind exclusiv acvatic, 

nu e deloc pretențios în ceea ce privește hrana 

zilnică. Se hrănește numai cu viermi, pești mici, 

mormoloci și melci de apă. 

Datorită acestui fapt, a contribuit cu succes 

la menținerea echilibrului ecologic din Lacul 

Titicaca.  
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Un număr mare de larve și broaște adulte 

erau distruse de poluarea mediului, dar și de 

peștii răpitori din acest lac.  

Numărul de exemplare a scăzut simțitor, 

iar broaștele din Lacul Titicaca, au fost clasificate 

de IUCN, ca fiind în pericol de dispariție, nefiind 

luate însă nici un fel de măsuri. 

În încercarea conservării acestei specii, 

Titicaca, fusese introdus în zoo-minister, unde se 

găseau și se găsesc la discreție, apă, cât și hrană, 

nu numai pentru acest broscoi, ci și pentru multe 

alte specii de amfibieni. 

Renumita Tarantula, reușise să creeze cu un 

meșteșug nemaiîntâlnit vestitele sale pânze de 

păianjen, iar fostul Zoo-Ministru al Educației, 

Cioara Francofonă de Semănătură, să 

construiască o multitudine de cuiburi pentru 

vântureii ce aveau să stăpânească în curând Zoo-

Ministerul.  
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Era necesar un moment de respiro, atât 

pentru ei, cât și pentru întregul efectiv de 

animale ale Zoo-României. 

Și hai să fim sinceri, dacă micuța noastră 

Buburuză a fost atât de naivă, încât să creadă 

într-o Cioară de Semănătură, de ce n-ar fi 

crezut că un broscoi gigant se poate transforma 

la zoo-minister în Prințul Fermecat? 

În ceea ce-l privește pe Zoo-Prim Ministrul 

Jerboa, acesta era un rozător săritor, care fusese 

adus în jungla zoo-ministerială de către însuși 

Președintele Zoo-României. 

În primul rând, zoo-președintele, suferea 

de insomnii și îl luase drept animal de companie, 

deși era interzisă comercializarea acestuia, fiind 

specie pe cale de dispariție. 

Acest lucru s-a întâmplat și în rândul Zoo-

Prostimii, care ”a pus botul” de îndată, 

recunoscând în el, animăluțul lor preferat, Zoo-

Prim Ministrul ideal și cel care avea să facă 

ordine în Zoo-Minister. 
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Jerboa 

 

Originar din deșertul egiptean, Jerboa, este 

extrem de adaptat condițiilor acestuia.  

Are o tehnică ciudată de deplasare și 

anume prin sărituri cangurești, efectuate în 

zigzag. Acest lucru nu îl face pentru a se feri de 

obstacole, așa cum pare la prima vedere (în 

deșert nu există obstacole), ci numai pentru a-și 

deruta adversarii, sau prădătorii abili.  

Totuși, Zoo-Președintele a făcut imposibilul 

și l-a achiziționat. Nu s-a putut abține când s-a 

uitat în ochișorii lui înduioșători! 
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Când a început să vorbească pocind ușor 

cuvintele, l-a achiziționat fără să se mai 

gândească! 

A rămas proverbială vorba sa: ”Cine nu 

sare, moare!” 

Fiind un animal nocturn, bufnițele rămân 

cei mai mari inamici ai săi. De ele se tem cel mai 

tare pe lumea asta, dar zoo-președintele, îl 

asigurase că nu exista nici o bufniță până la acea 

oră în jungla zoo-ministerială. 

Un alt element forte al acestui drăgălaș 

șoricel, îl constituia faptul că nu bea apă, 

deoarece se adaptase condițiilor deșertului și se 

hrănea numai cu plante și rar cu insecte. 

Acest lucru întărea credința Zoo-

Președintelui, cât și a Zoo-Prostimii, că pe viitor 

nu va fi și el tentat (precum ceilalți dinaintea 

lui), să se înfrupte lacom din bunătățile puse pe 

masa zoo-ministerului. 

Blănița micuțului Jerboa era scurtă, de 

culoarea nisipului (pentru a se camufla în deșert).  
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Drăgălășenia sa consta și în faptul că era 

total disproporționat, având picioarele din spate 

de cel puțin patru ori mai mari decât cele din 

față, iar coada de trei ori cât corpul, pentru a-și 

putea menține echilibrul. 

Micuțul nostru, spre deosebire de 

majoritatea speciilor, care în general au urechile 

foarte mari, chiar imense (pe de-o parte pentru 

a elimina mai ușor căldura și pe de alta, pentru a 

auzi mai bine apropierea potențialilor dușmani), 

avea niște urechiușe rozalii, delicate și fine. 

Jerboa, constituie un exemplu ideal de 

evoluție convergentă, care deși e cel mai mic 

rozător din lume, și-a dezvoltat pentru a se 

adapta la condițiile deșertului, aptitudini de 

cangur sau de iepure. 

După multe rugăminți, în final, a acceptat 

să fie animalul de companie al Zoo-Președintelui, 

cu condiția să nu-i fie niciodată urmărite sau 

raportate mișcările pentru că atunci va părăsi pe 

loc zoo-ministerul.  
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Acest lucru (a specificat el), ”nu-l va face 

de frică”, pentru că are posibilități multiple de 

a-și fenta adversarii, (atât prin viteza sa de 

deplasare de 24 km/oră, cât și prin renumitele 

sale sărituri cangurești, efectuate în zigzag), ci 

pentru simplul motiv că nu suportă să se simtă 

urmărit! 

De fapt, nu știu dacă a fost respectată 

convenția încheiată, pentru că în aproximativ un 

an de zile, a părăsit zoo-ministerul și s-a întors 

în deșert. 

Așa că micuța Buburuză se gândi:  

”În sfârșit, o să mă vadă și pe mine cineva 

și o să mi se facă dreptate (atât mie cât și 

studenților mei, gărgărițele mele dragi!). Cei doi 

nu sunt implicați politic, sunt puși pe treabă și 

vor face ordine la Zoo-Ministerul Educației și în 

Zoo-Parlament. Vor lua act de toate neregulile și 

nedreptățile făcute tuturor gărgărițelor din 

Jungla Universitară!”. 
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Înțeleg că Buburuza vedea în persoanele, 

vestitei broaște Titicaca și a micuțului rozător 

Jerboa, doi eroi, care aveau să curețe toată 

Jungla Universitară de animalele și afidele 

oportuniste și să promoveze gărgărițele 

performante!  

Apoi, se gândi în continuare:  

”Nu sunt lacomi, nu mănâncă mult, Jerboa 

este chiar vegan!”. 

Și în mintea ei apărură deodată în 

costumațiile eroilor legendari: Prințul Fermecat și 

renumitul Mickey Mouse. 

Apoi se gândi din nou:  

”Acum e momentul să le trimit celor doi 

câte un memoriu și fără îndoială, pe loc, îmi vor 

face dreptate! Le voi depune personal, direct la 

Zoo-Minister și la Zoo-Guvern, iar aceștia care se 

vede treaba că și-au luat deja rolul în serios (deși 

nu făcuseră nimic), vor lua act de neregulile din 

Facultatea de Animale și Insecte și le vor amenda 

pe loc! Nu-i așa?!”. 
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Buburuză, Buburuză, ființă credulă și 

neînsemnată ce ești, oare tu crezi că broscoiul 

preocupat să-și mențină poziția de lider în Lacul 

Titicaca și șoricelul atent la efectuarea săriturilor 

în zigzag (pentru a preîntâmpina popularea 

arealului ministerial cu vreo bufniță), vor avea 

timp să-ți facă ție dreptate? 

Stimați cititori, ”așa ceva este inadmisibil”, 

atâta naivitate n-am mai întâlnit! De ce ar face 

acest lucru? Pentru a se pune rău cu mai marii 

junglei și a fi alungați în șuturi? Ce poate face o 

broască, oricât de importantă ar fi în Lacul 

Titicaca și un șoarece amărât de deșert, oricât de 

vigilent și capabil s-ar da?! 

Vă spun eu! 

Practic, nimic! 
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POVESTEA BATRACIANULUI  

ZOO-PARLAMENTAR 

 

În adâncul sufletului ei, 

Buburuza încă mai credea că 

cei care se află la conducerea 

Zoo-României, se scoală cu 

noaptea în cap, citesc și 

soluționează memorii și 

petiții, dau legi logice și în 

folosul zoo-comunității, 

pentru progresul și bunăstarea acesteia. 

Avea să descopere cu regret că nu sunt 

altceva decât niște bieți angajați la stat, care nu 

au decât o singură grijă: să-și sporească lefurile și 

pensiile speciale. 

Oare care o fi programul adevărat al unui 

angajat de lux, la acest nivel? 

Eu cred că se desfășoară cam așa:  

Se trezește pe la ora 10:00 și coboară în 

halat căscând somnoros scările palatului său. Îi 
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spun palat, pentru că am observat că 

întotdeauna imobilul în care locuiesc acești 

batracieni, are mai multe niveluri, dormitoarele 

fiind plasate întotdeauna la etaj. Uneori, aceste 

palate, posedă și turnulețe. Acest lucru depinde, 

firește, de gustul zoo-parlamentarului respectiv! 

În living (imens și întotdeauna cu un 

șemineu lângă care domnește o blană de animal, 

vânat de însuși proprietarul palatului), este 

așteptat cu un ceai englezesc și un croasant  

franțuzesc, de către o bucătăreasă cu obrajii 

rumeni adusă din arealul oltenesc. 

În timp ce majordomul îi pregătește 

scaunul pentru a se așeza la masa imensă din 

lemn de trandafir, servitoarea îi toarnă ceai în 

ceașca sa de porțelan fin (din vremea dinastiei 

Ming, adusă tocmai din îndepărtata China), apoi 

îi așează lingurița de argint pentru a savura 

deliciosul meniu. 

Acesta, va mai veni acasă seara târziu și își 

va lua cina împreună cu frumoasa lui familie, 
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constituită aproape întotdeauna după șablonul 

bine cunoscut: femeie grasă, veșnic încruntată și 

nefiresc de nemulțumită (achiziționată de zoo-

parlamentar din vremea când era tânăr și sărac) 

și cele două fete răsfățate de destin și preocupate 

”for ever” de vestimentație și viața de lux. 

Scenariul se repetă la nesfârșit, în fiecare 

seară și anume:  

La un moment dat, când dispare 

bucătăreasa din peisaj și acesta nu mai e în aria 

de vizibilitate a familiei (și în special a nevestei), 

se strecoară iute! Unde credeți?!  

Poate v-ați gândit că în iatacul tinerei 

servitoare?! 

Nu-i frumos din partea voastră! 

Acesta, din contră, se strecoară iute în beci 

și dă iama în cârnați, slană, sarmale, piftie, 

pastramă de oaie, luând în grabă și un zaibăr 

oltenesc din recolta din anul în curs. Apoi 

înarmat cu toate aceste bunătăți, deschide 

repede debaraua și rupe o bucată zdravănă de 
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pită și-un zăbic, telemea de oaie și neapărat un 

praz, trimise de maică-sa de la ei din vatră.  

 

 
Batracianul Zoo-Parlamentar 

 

Înfulecă pe nerăsuflate hrana, uitându-se 

atent în stânga și-n dreapta, pentru a nu fi 

văzut de careva. 

Apoi închide debaraua și revine în living, 

unde își mângâie satisfăcut fiicele pe creștetul 

capului, iar acestea îi zâmbesc recunoscătoare, 

sub privirea protectoare a nevestei. 
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Obosit de atâta alergătură, în cele din 

urmă se așează în fotoliul de lângă șemineu 

picotind, iar ziarul îi cade din mână.  

La un moment dat, tresare auzind vocea 

ascuțită a nevestei: 

- Ce făcuși mă chichiriciosule, iar legumiși? 

Orbecăiși iar prin corlată?   

Acesta fâstâcindu-se, se șterge instinctiv la 

gură cu manșeta halatului și răspunde speriat și 

totodată nervos: 

- Ce-ai fomeie, ești dezmințată? Ce 

fițăraie ai în tine! Da' ce crezuși, că-mi 

țâțâie fundul di frică? - și se uită atent 

la dâra de grăsime lăsată pe halat, apoi 

spune din nou:  

- Mă-c să mă hodinesc, mâine-i zi di foc 

la zoo-minister și am nevoie di odihnă, 

ca să pot munci pentru tine și pentru 

coțoinele tale! Ce te uiți la mine cu 

broboada aia pă oichi, că așa-ți trag o 
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bâzdoacă-n cap di te holomocesc! 

Ogoaie-te fomeie! 

Și se aruncă nervos înapoi pe scările înalte 

și obositoare pentru a ajunge în patul său imens 

din dormitorul amenajat după moda orientală. 

Dimineața, ajutat de o armată de servitori, 

reușește cu greu să se îmbrace în costumul său 

XXXXL, care de altfel reprezintă mărimea 

universală la această categorie de angajați la stat. 

Face un semn discret șoferului și împreună 

se deplasează către zoo-minister, luând o poziție 

impozantă de mascul dominant și extrem de 

important. 

Odată ajuns acolo, e așteptat de o vrăbiuță 

senzuală și sprințară, tânără și sexy (nepoata 

unui prieten de-al lui din Zoo-Parlament), cu 

același ceai englezesc și același croasant 

franțuzesc. 

Acesta nervos, izbește cu pumnii de birou și 

împinge ceașca spunând: 
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- Nu-mi luai nici micul dejun și tu gata te 

puseși pă dulciuri?! Îți spusă-i că mi se 

urcă glicemia! Nu vezi că mi s-a uscat 

gura și de abia mai pot vorbi?! Mai bine 

dă-mi un pahar cu apă! Și hai, du-ti di 

acilea că zic ăștia că avem câlţi în 

mămăligă! 

Apoi, se ridică de pe scaun și trântește ușa 

nervos, îndreptându-se spre sala de mese, unde 

va lua micul dejun… vreau să spun al doilea mic 

dejun! 

Urcă din nou în biroul său cald și luxos și 

extrem de spațios și nici nu se așează bine pe 

scaun pentru a-și savura cafeluța, că în birou își 

face apariția vrăbiuța cu un maldăr de dosare. 

O roagă de îndată să urce pe scara 

amplasată lângă bibliotecă și să le aranjeze pe 

raftul cel mai de sus. Acest lucru contribuia 

benefic la digestie. 

Aceasta se supune ordinului dat de șeful său 

și se apucă de treabă. Între timp, batracianul, 
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arunca priviri admirative de jos în sus, mulțumit 

cât de frumos aranjează vrăbiuța dosarele pe 

raftul de sus al bibliotecii.  

Voi v-ați gândit a doua oară la altceva? 

Îmi pare nespus de rău, dar dacă l-aș 

descrie așa cum vreți voi, din păcate ar trebui să 

mint, ceea ce nu stă în caracterul meu de 

pamfletar! 

Timpul trece cu repeziciune și se aproprie 

ora prânzului. Coboară din nou la sala de mese! 

Prânzul său zilnic este constituit dintr-o 

ciorbă de văcuţă a la grec, o pulpă de porc la 

tavă, un antricot de vită, o pulpă de pui la 

cuptor, o farfurie de tocăniţă de ciuperci, un sote 

oltenesc (făcut din carne şi cârnat de porc cu 

sos), cârnaţi cabanos prăjiţi, mămăligă cu brânză 

şi smântână, salată de murături, salată orientală 

şi graham.  

Desertul (așa cum spune zoo-

parlamentarul, nu prea are voie dulciuri, 

deoarece are diabet), este constituit de obicei 
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dintr-un ecler, două mini amandine și o felie de 

tiramisu.  

De băut ?  

Apă minerală, coca-cola şi bere.  

Nu vă speriați, dragi cititori! Ați crezut că 

un zoo-cetățean pentru a-și putea plăti acest 

meniu, este nevoit să-și scoată casa la licitație? 

Nu! Vă înșelați amarnic! Toată masa l-a 

costat doar 25 de lei!  

Hai nu fiți răi, doar un magician poate să 

facă posibil un astfel de festin cu doar 25 de lei și 

aceia fiindu-i apoi decontați. Așa puteri supra-

naturale, mai zic și eu să ai! 

Dar acest meniu constituia ceva frugal 

pentru el, ce-i mai astâmpăra puțin foamea! 

Apoi se întoarce nu tocmai sătul în birou! 

Din nou își face apariția vrăbiuța, cu un 

maldăr de dosare pe care le aranjează de această 

dată fără să mai întrebe, din proprie inițiativă în 

continuarea celorlalte. 
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Între timp, cealaltă vrăbiuță care stă de 

obicei de pază, în anticameră (blocând drumul 

vreunui neavenit, cum ar fi un amărât de ziarist 

sau oricine altcineva care ar fi îndrăznit să-i 

perturbe liniștea șefului), îl anunță că soția îl 

caută pe linia 2 și le face imediat legătura 

telefonică. 

Acesta răspunde destul de greoi, după o 

lungă pauză, dar vocea disperată a soției, îl 

trezește brusc din gândurile sale.  

Imediat nevasta îi ordonă să noteze ceea ce 

îi va dicta ea. 

Zoo-parlamentarul, scoate meticulos din 

trusă, stiloul său cu peniță de aur și înainte de a 

începe să noteze, o întreabă: 

- Se întâmplă ceva fomeie? Sau ca di 

obicei mă deranjași degeaba? Vezi că-s 

foarte prins în activitate și n-am timp 

de prostiile tale! 

- Ia domni repede ceva și scrie, pentru că 

îmi pierd ideile! 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

29 

 

Acesta văzând că nu e de glumă, se 

pregătește de scris.  

Doamna începe să turuie repede cu vocea sa 

ascuțită: 

- Săpun lichid, detergent de vase, dar fii 

atent plotogule, să aibă bulina verde, 

baterii di ceas, cioace, hârtie igienică, 

vezi să fie daia cu 3 straturi! O să-ți mai 

dau mesaj și cu listele fetelor, așa că nu-

ți mai tot închide telefonul mobil! Ai 

înțeles? Te dăscurci? Sau îți mai dictez o 

dată? Hai repetă să văd dacă ai notat 

tot ce ți-am dictat? 

Zoo-parlamentarul îi răspunse: 

- Iote-o, fireal cutaruia! Fomeie 

dezmințată, iar scăpași mâţu-n putinei! 

Apoi citi nervos după foaie ce-i dictase 

nevastă-sa și trânti telefonul înainte ca aceasta 

să mai apuce să spună ceva.  

Strigă, totuși, degrabă vrăbiuța căreia îi 

ordonă să cheme șoferul! 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

30 

 

Acesta intră cu capul plecat și chipiul în 

mână, în biroul zoo-politicianului. 

Zoo-parlamentarul, îi înmânează lista 

dictată de nevastă și îl trimite degrabă la market 

să cumpere produsele. 

După aceea, batracianul, urcă cu liftul spre 

Camera Zoo-Deputaților, pentru a face singurul 

lucru pentru care fusese numit în postul de zoo-

parlamentar și anume acela de a vota! 

Deviza oricărui zoo-parlamentar care se 

respectă, este aceea de a vota:  

”Întotdeauna orice, oriunde, oricum, dar 

nu și pe oricine, ci numai pe cei de la putere!”. 

În tot acest timp, Buburuza noastră, 

înarmată cu dosarul în care se aflau memoriile, 

aștepta să intre în Zoo-Guvern. Acesta avea două 

intrări: una pentru batracienii ministeriabili și 

alta pentru cetățeni. 

Buburuza zbură către intrarea destinată 

cetățenilor și fu invitată să aștepte într-o 

încăpere deloc primitoare. 
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După un timp, apăru zoo-polițista, care o 

întrebă cu fața încruntată și cu mâna pe bulan, 

ce dorește! 

Buburuza speriată răspunse: 

- Vreau să depun și eu un memoriu pentru 

domnul Zoo-Prim Ministru! 

Zoo-polițista o privi cu fața suspicioasă și 

într-un final îi spuse să treacă prin intrarea cu 

senzor, unde trebuie să aștepte un zoo-consilier al 

zoo-guvernului, căruia să-i explice situația și să-i 

înmâneze dosarul. 

Buburuza se supuse și trecu prin locul 

indicat, dar în curând se declanșă un semnal 

special de avertizare sonoră, dar și luminoasă. 

Zoo-polițista o privi din nou suspicios și îi 

spuse pe un ton mai ridicat, să se depărteze de 

senzor și să intre din nou. Apoi o întrebă: 

- Aveți ceva metalic la dumneavoastră? 

Buburuza începu să se caute peste tot. 
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Părea că nu are nimic metalic, singurul 

lucru era dosarul, pe care i-l dădu zoo-polițistei 

și intră din nou.  

Senzorul neiertător, își făcu meseria, 

semnalizând din nou intrarea Buburuzei. 

Zoo-polițista o percheziționă din nou, dar 

nu găsi nimic. O obligă să treacă prin intrare, 

dar de această dată desculță. 

Ce putea să ascundă o creatură atât de 

minusculă, mai mică decât o unghie? 

Buburuza se căută peste tot și constată că 

avea o curelușă din metal, pe care o dădu jos și 

cu pantofiorii în mână trecu prin intrarea 

neiertătoare, care culmea piui din nou! 

Ieși, și-și aminti că are niște clame prinse 

în cele două antenuțe, care de asemenea, erau 

din metal. 

Le dădu jos și intră! 

De această dată, senzorul nu se mai 

declanșă, iar zoo-polițista, care avea în mână 
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dosarul Buburuzei, o pofti pe micuță să ia loc 

pentru a aștepta zoo-consilierul. 

Îi returnă dosarul și o privi apoi cum se 

așezase ascultătoare pe scaun, încălțându-se în 

grabă cu pantofiorii ei. 

Zoo-polițista o privi de această dată cu 

ochii blajini, plecă ușor capul și părăsi încăperea. 

Peste aproximativ o jumătate de oră de 

așteptare, își făcu apariția, doamna zoo-consilier 

de serviciu. 

Se uită la Buburuză și o întrebă: 

- De ce ați venit la noi? Cu ce problemă? 

- Am venit să depun un memoriu pentru 

domnul Zoo-Prim Ministru! – spuse ea. 

- Bine doamnă, dați-mi-l! 

Dosarul se afla într-un plic. Zoo-consiliera, 

îi ceru Buburuzei, să scoată mai întâi foile din plic 

și apoi să i le dea! 

Aruncă o privire rapidă asupra 

documentelor și îi spuse Buburuzei că o să-i dea 
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de veste imediat ce va lua legătura cu Zoo-Prim 

Ministrul. 

Buburuza descurajată, spuse: 

- Dacă nu o să-mi puteți face mie 

dreptate, măcar vă rog ajutați-le pe 

micuțele gărgărițe, studenții mei! 

În timp ce Buburuza, părăsea clădirea cu 

lacrimi în ochi, pe ușa zoo-guvernului, intra în 

viteză bolidul de lux al domnului zoo-

parlamentar cu misiunea îndeplinită: portbagajul 

era plin de produse casnice de pe lista aceea 

dictată de către nevastă. 

Nici prin cap nu-i trecea acesteia, că nu 

făcuse altceva în acea zi, în afară de a-i plăti 

benzina batracianului, pentru a cumpăra 

produsele cerute de nevastă și să înmulțească 

numărul dosarelor de pe ultimul raft din biroul 

acestuia. 

Frazele din memoriul Buburuzei sunau 

greoi, străin, apăsător, oarecum pompos și 
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nepotrivit, deloc în acord cu tabieturile și 

gusturile acestor batracieni nepăsători. 

De aceea cred că nici măcar nu s-a obosit 

cineva să citească acel memoriu, nici măcar din 

plictiseală, sau din curiozitate, sau dacă au făcut 

acest lucru, fiți siguri că s-au ținut cu mâinile de 

burtă și au izbucnit în hohote de râs. 

Auzi vorbă! Buburuza, amărâta de 

Buburuză, se ridică cu pretenții! Ha! Ha! Ha! 

Dar o să vedeți voi oameni buni că nu-i 

chiar așa!!! 

Memoriul Buburuzei suna cam așa:  

”Avem nevoie domnule Zoo-Ministru 

Titicaca și domnule Zoo-Prim Ministru Jerboa, 

de ajutorul dumneavoastră, al zoo-ministerului și 

al zoo-guvernului ca să ne străduim împreună să 

încurajăm în mod real sistemele de îmbunătățire 

ale educației, pentru ca și noi la rândul nostru să 

putem ajuta gărgărițele tinere să se poată 

descurca în lumea concurenței din afara zoo-

facultății, adică pentru accesul și integrarea 
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acestora pe piața muncii” … ”Am avut încredere 

totală în domnul Zoo-Rector și apoi Zoo-

Ministru, Cioara Francofonă de Semănătură și 

chiar am crezut că va lua măsuri corective, reale 

asupra problemelor semnalate, dar deciziile  

dânsului m-au descurajat total și n-am avut 

curajul să mai apelez și la domnul Zoo-Ministru 

Condorul Californian. Totuși, îndrăznesc (în sensul 

Biblic al cuvântului), să cred că dumneavoastră 

domnilor zoo-miniștri, Titicaca și Jerboa, veți 

face tot ceea ce vă stă în putere pentru a rezolva 

problemele reale, care blochează cursul firesc al 

zoo-educației universitare în țara noastră” … ”Ce 

poate face o simplă Buburuză în lupta cu 

corupția?  

Am dovedit practic, că aproape nimic!”  
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PARCUL FERMECAT ȘI LIVADA DE NUCI 

 

Atât Buburuza, cât și fiica 

sa, Gărgărița Galbenă, au 

trebuit să se izoleze în turnul 

lor de fildeș, pentru a se 

proteja, de toate vietățile pe 

care le cunoscuseră până 

atunci. 

Nu mai aveau încredere în nici o 

viețuitoare, indiferent dacă aceasta în trecut îi 

fusese prieten sau dușman. 

Acea perioadă, considerată de către 

Buburuză ”an auto-sabatic”, a petrecut-o în 

livada sa de nuci. 

Începea, încet, încetinel, să simtă gustul 

libertății și să se elibereze de povara trecutului. 

Nici ea nu înțelegea de ce a suportat atâția 

amar de ani, umilințele și nedreptățile îndurate 

în Facultatea de Animale și Insecte. 
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Probabil pentru că era extrem de legată de 

studenți, pe care îi credea micuțe gărgărițe 

nevinovate! 

Libertatea, reversul păcatului, după părerea 

mea reprezintă cel mai prețios dar pe care ți l-a 

dat Dumnezeu și oricare ar fi prețul ei, trebuie 

plătit! 

Buburuza îl plătise scump, lăsând 

rezultatele muncii sale în Facultatea de Animale 

și Insecte. 

Chiar dacă Diavolul Teleormănean și Cioara 

Francofonă de Semănătură încercau în 

continuare să atenteze la bunul cel mai prețios al 

acesteia, făcându-i neplăceri de toate felurile 

(inclusiv privarea de drepturile bănești restante 

în urma demisiei, care i se cuveneau legal pentru 

munca acerbă pe care o prestase în Facultatea de 

Animale și Insecte), Buburuza începuse să-și 

obțină rând pe rând: libertatea de exprimare, 

libertatea de creație, libertatea de gândire și nu 
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în ultimul rând libertatea de a fi propriul său 

stăpân. 

Fericirea se trezea odată cu ea, după 

toamnele grele și iernile reci, regăsindu-și visele 

tinereții și speranțele pe care le credea pierdute. 

Îngerii cerului nu o părăsiseră, iar Buburuza 

simțea cum își leapădă povara din inimă și de pe 

umeri, cum încet-încet, începe să lase trecutul în 

urmă.  

Se gândi:  

”Bine că n-am fost nevoită să-mi vând 

livada! Oare unde aveam să mă duc acum?”. 

Dar, într-o dimineață, Buburuza se trezi cu 

noaptea-n cap. Era extrem de grăbită și agitată! 

Se pregătea de zbor spre o țintă 

necunoscută. 

Micuța Gărgăriță Galbenă o întrebă: 

- Unde te grăbești să zbori?! 

Buburuza, evită să se uite în ochii acesteia, 

închizându-și aripile pregătite de decolare.  



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

40 

 

Își reaminti că locul unde era obișnuită să 

zboare în fiecare dimineață, îl dăduse în schimbul 

libertății sale.  

Pentru o fracțiune de secundă, i se derulă 

în fața ochilor ”filmul groazei”, pe care îl 

îndurase ani la rând în Facultatea de Animale și 

Insecte. 

Prinsă asupra faptei, se rușină și folosi 

tehnica ei obișnuită și anume aceea de a răspunde 

printr-o altă întrebare: 

- A, nu te-ai îmbrăcat? Nu ți-am spus că 

astăzi dăm o tură prin parc? 

Micuța Gărgăriță Galbenă, se uită tristă la 

hăinuțele Buburuzei, care nu erau în nici un caz 

de plimbare prin parc și acceptă în tăcere. 

Respecta pierderea acesteia, înțelegând-o 

că are nevoie de timp ca să poată trece peste 

trauma suferită.  

Buburuza zburase și înainte, uneori pe 

deasupra parcului, atunci când era supărată sau 
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nervoasă, obișnuind să se așeze din când în când 

pe umărul unui copil sau pe petalele unei flori. 

Însă, în acea zi de decembrie, a anului 

2016, avea să descopere cu adevărat bătrânul 

parc, prietenul copilăriei sale. 

Era unul dintre cele mai mari parcuri din 

localitate. Înăuntrul său se afla un lac imens, 

format din izvoare naturale și din acumularea de 

precipitații. 

Acesta era despărțit în două, de un pod 

imens. Alături de lac trona impunătore, 

Bisericuța Buburuzei, construită în stil autentic 

Maramureșean. 

Sigur, o să spuneți voi, dragi cititori, 

cârcotași cum sunteți: <<Dar ce mare lucru, nu 

mai văzuse un parc? Era chiar atât de ocupată, 

încât nu avea timp nici pentru o plimbare?!>> 

Am să vă răspund și de data aceasta, 

evident ca întotdeauna, luându-vă în serios! 

Nu era vorba despre un simplu parc, ci 

despre parcul Buburuzei și nu numai al copilăriei 
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ei, ci și al celor două Gărgărițe ale sale (pentru că 

Buburuza avea două gâze mici).  

Era vorba despre lucrurile cu adevărat 

importante din viața Buburuzei.  

De faptul că fiind prinsă în treburile 

cotidiene, niciodată nu făcuse o clasificare a 

lucrurilor cu adevărat importante din viața sa, 

pentru simplul fapt că se pierduse în banalitatea 

și rutina de zi cu zi. Astfel se trezi celebrând 

normalitatea ca pe o sărbătoare. 

Viața începea să aibă sens pentru cele două 

gărgărițe, iar acestea de abia acum începeau să-i 

înțeleagă adevărata semnificație. 

Banalitatea aceea încărcată de noroc a 

trecutului îi adusese, de fapt eșecul și a realizat 

că trebuie să-și ofere o a doua șansă. 

Nu există nimic pe lume mai 

înspăimântător, mai înjositor și mai plictisitor 

decât banalitatea. 
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O gărgăriță e liberă doar dacă nu e 

împiedicată să existe și să se dezvolte în acord cu 

legile naturale ale vieții. 

Deodată, parcul devenea arealul său, 

plimbările nu-i mai păreau nicidecum inutile, 

oferindu-i poate cea mai mare revelație din 

întreaga sa viață. 

Se simțea cu adevărat parte din univers, 

iar acesta o primea cu dimensiuni Biblice, așa 

cum ”tatăl” își primise ”fiul risipitor”. 

Nu trebuia să facă nimic pentru asta, decât 

să-și accepte rolul corect, și anume, acela de 

observator. 

Mama Natură, îi vindeca miraculos rănile 

adânci, lăsate de risipirea inutilă a timpului 

trecut. 

Acele plimbări duminicale, între Biserică, 

pod, lac și verdeața parcului, aveau să facă 

legătura simbolică între: credință, trecere, 

înălțime și adâncime și să-i vindece în final rănile 

sufletești. 
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A descoperit că fericirea pentru ea, nu a 

constat niciodată într-un lucru material. 

Aceasta nu se poate cumpăra, ea stă 

întotdeauna deasupra și în dreapta ta. Trebuie 

doar să ridici sau să întorci capul ca să o 

descoperi. 

Să revenim la acea dimineață frumoasă 

(deși era luna decembrie a anului 2016), în care 

Buburuza și fiica sa, Gărgărița Galbenă, 

poposiseră în parc, pe o frunză ruginită de 

toamnă pentru a putea privi lacul mai de 

aproape.  

Erau atât de mici și neînsemnate, încât se 

pierdeau în decor!  

Câteva minute bune, cele două tăcură 

privind razele sclipitoare ale soarelui, ce-și 

unduiau diamantele în măreția supremă a lacului. 

Toți cei prezenți, admirau natura și se 

bucurau de spectacolul pe care aceasta îl oferea 

gratis. 
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Buburuza și Gărgărița Galbenă (fiica Buburuzei) 

 

Devenise singurul actor pe scena destinului 

celor două gărgărițe.  

Pe fundalul gândurilor lor, se auzeau din 

depărtare glasuri de copii, măcănitul rațelor și 

din când în când, se simțea adierea lină a 

vântului ce-i făcea cu timiditate prezentare 

iernii. 

Ele însă, nu auzeau nimic, până când, în 

cele din urmă, fură trezite din visare de cearta 

iscată într-o familie de lebede. 

Lebădoiul nervos (probabil din cauză că 

doamna sa plecase la plimbare pe nepusă masă 
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nemaiavând grijă de clocitul ouălor), o amendă 

pe biata lebădă, izbind-o violent de bordura ce 

despărțea apa de mal (exact în locul unde 

poposiseră cele două gărgărițe), obligând-o să se 

îndrepte cât mai grabnic spre locul de clocit. 

Zgomotul făcut de cele două lebede, fu 

scânteia care le trezi pe gărgărițe din gândurile 

lor îndepărtate, aducându-le în prezent, acolo 

unde se aflau, în mirificul parc. 

Buburuza spuse: 

- Acolo parcă, înainte vreme, nu exista 

acel foișor!? 

Micuța Gărgăriță Galbenă aprobă mecanic 

din cap și zise: 

- Uite vaporașul! 

Deodată, cele două începură, din senin, să 

râdă zgomotos și să aplaude câteva minute bune, 

fără ca vreuna dintre ele să fi făcut vreo glumă. 

Aplauzele erau destinate probabil 

deschiderii făcute de cele două lebede. 
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Se plimbară apoi prin tot parcul și încetul, 

cu încetul, toate grijile și gândurile începură să se 

risipească. 

Acum, întrebarea mea pentru voi este: 

- Credeți că îi mai lipsea ceva Buburuzei în 

acel moment? 

Vă răspund cu toată sinceritatea: 

- Nu! 

În acele momente Buburuza își căpătase pe 

deplin echilibrul interior. 
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ÎNȚELEPTUL DIN SUFLETUL BUBURUZEI 

 

Începură să treacă cu 

repeziciune zilele din 

calendar, iar Buburuza 

noastră să descopere rând 

pe rând, adevăratele valori 

ale vieții. 

Totuși, Buburuza, avea nevoie să facă o 

călătorie urgentă, acolo unde nu mai poposise de 

mult, și anume în Casa Sufletului său. Să vadă 

dacă acesta e bine, să vadă ce-i lipsește și cu ce îl 

poate ajuta într-un fel sau altul.  

Nu era atât de simplu pe cât și-a imaginat. 

Avea să fie o călătorie destul de dificilă! 

Imediat ce și-a pus în cap să facă acest 

drum, a rămas surprinsă de reacția Sufletului! 

A văzut cu ochii săi, cum încerca sub 

diverse pretexte să se dea indiferent, să se 

plângă, sau să se fălească cu nevinovăția și 

bunătatea lui, dar nu l-a luat în serios, ci din 

 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

49 

 

contră, a acționat așa cum îi stătea în obișnuință, 

prin surprindere, pe nepusă masă, apucându-se 

să-l percheziționeze rapid. 

Buburuza i-a spus hotărât Sufletului său: 

- Intru! Nu te-am mai vizitat de mult! 

Știa că odată intrată, nu va mai avea 

încotro și va începe cătinel, să i se destăinuie și 

cum un păcat mărturisit e pe jumătate iertat, 

acest ”punct 0” va reprezenta începutul 

purificării sale. 

Ușa se deschise foarte încet și precaut, iar 

în cadrul ei apăru un bătrânel, cu părul lung, alb 

precum neaua. 

Avea barba albă, împletită în formă de spic 

de grâu, iar sprâncenele sale încâlcite ascundeau 

doi ochi albaștrii ca marea. 

Bătrânul o recunoscu pe loc și o salută cu 

vocea sa impunătoare: 

- Bună să-ți fie inima, fiica mea! 
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Înțeleptul Sufletului Buburuzei 

 

Buburuza se amuză și-și spuse în gând: 

<<Cine m-a pus să bat la ușa Sufletului și să dau 

de acest bătrân, ”dus cu pluta”? Auzi ce-mi 

spune: ”bună să-mi fie inima”, ca și când n-am 

prea avut grijă de el. Ha! Ha! Ha!>> 
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Bătrânul o privi încruntat și-i răspunse 

duritate: 

- De ce-ai bătut la ușa mea dacă nu aveai 

de gând să mă iei în serios?! Nu mai ții 

minte nici măcar că eu îți pot ghici 

gândurile?! De ce râzi de mine? 

Buburuza încurcată, răspunse asertiv: 

- Scuză-mă, am vrut să văd cum o mai 

duci! Constat că ai îmbătrânit! Poate ai 

nevoie de ceva, iar eu stau pe afară. Pot 

să intru? 

Bătrânul o invită înăuntru, fără să mai 

comenteze nimic. În fața sa, se deschise o imagine 

uimitoare în care adia suav și lin parfumul 

copilăriei sale, de petale de trandafiri și flori de 

iasomie. Totul era atât de cald, de familiar!  

Casa Sufletului său, așa cum fusese clădită 

de la bun început, păstra încă stilul neo-

românesc. Era compusă din coloane de lemn 

cioplit, arce în formă de acoladă și frize din 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

52 

 

ceramică colorată, punctate de inscripții și 

bumbi. 

Prin ferestrele sale mari, se zăreau crestele 

munților înzăpeziți, asemenea unor turnulețe din 

fulgi de ciocolată albă, îmbrăcate în marțipan de 

toate culorile și pudrate cu zahăr. 

Pereții erau împodobiți cu fotografii ale 

strămoșilor săi (pe unii nici măcar nu și-i 

amintea, sau probabil că nici nu-i întâlnise pe 

pământ), aliniați ordonat sub forma unui fel de 

arbore genealogic. 

Era impresionant! 

Dintr-una dintre bucătăriile casei, venea 

mirosul acela specific, al copilăriei sale, atunci 

când vârstnicii frământau aluatul de cozonaci și îl 

coceau în țest. 

Buburuza cu ochii înlăcrimați, pătrunse cu 

privirea fiecare colțișor al casei: pereți, camere, 

debarale, peste tot! 

Parcă ar fi căutat ceva anume, ceva ce nici 

ea nu știa precis.  
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Bătrânul o privi grijuliu, din depărtare, dar 

totodată și curios, iar apoi o întrebă: 

- Cauți ceva anume? Eu, după cum vezi, 

ți-am păstrat (după cum m-am 

priceput) și cele mai îndepărtate 

amintiri, pentru că eram sigur (după 

cum te cunosc), că într-o zi vei veni pe 

nepusă masă și-mi vei cere socoteală, 

dacă am pierdut ceva, sau dacă ți-am 

risipit vreo amintire, oricât de puțin 

importantă pentru mine ar fi fost 

aceasta. Dacă vrei, poți să mobilezi altfel 

casa, poate nu e pe gustul tău?! Eu am 

mobilat-o după cum am simțit, dar tu, 

o poți schimba cum vrei! În definitiv, e 

casa ta! Eu nu sunt decât un simplu 

administrator! 

Cuvintele bătrânului o atinseră pe Buburuză 

și se simți puțin vinovată, dar nu voia ca acesta 

să observe acest lucru.  
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Nu lăsă să-i curgă nici o lacrimă, iar vocea 

și-o ținea în frâu, pentru ca bătrânul să nu-i 

simtă slăbiciunea.  

Peste un timp, când reuși să-și mai 

stăpânească emoția, răspunse: 

- Nu caut nimic! Nu vreau să iau nimic! Ai 

mobilat casa deosebit de frumos și mi-ai 

păstrat cu grijă parfumul fiecărei 

amintiri. Mi-e dor și iubesc acest loc, pe 

unde, e adevărat, am trecut rar, dar 

prefer să rămână așa cum este. Eu una, 

nu vreau să schimb nimic și nici nu am 

intenția să iau ceva cu mine! 

Bătrânul o privi cu tristețe și cu capul 

aplecat în față, mai făcu o ultimă încercare: 

- Ia totuși ceva cu tine, orice, un lucru 

încărcat de amintiri, poate că dacă-l vei 

avea tot timpul cu tine, pe post de 

talisman, vei fi mai mulțumită! Dar, 

poate că ai dreptate! Ce să faci cu o 

amintire prăfuită de timp?! 
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Buburuza, nu-i răspunse bătrânului și 

continuă să caute mai departe! 

În fața sa, apăru un culoar lung și 

întunecat cu multe uși, deoparte și de alta. O 

încercă însă pe fiecare, dar toate erau încuiate și 

se gândi că nu are nici un rost să insiste.  

Fu atrasă de o lumină albă care se 

întrezărea la capătul culoarului și nerăbdătoare, 

se îndreptă în zbor, atrasă de necunoscut. 

Lumina se făcea din ce în ce mai mare și cu 

cât se apropia de acesta, se întrezărea din ce în 

ce mai bine o cameră, asemănătoare unei 

bucătării de conac vechi boieresc. 

Ajunsă acolo, remarcă pe măsuța plasată în 

centrul camerei un bol ceramic incolor, plin cu 

chei de toate felurile, formele și mărimile, care, 

probabil aparțineau ușilor încuiate. 

Bătrânul, care o urmărise îndeaproape, îi 

spuse: 

- Cheile acelea deschid ușile pe lângă care 

tocmai ai trecut! Nu vrei să le încerci? 
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Poate găsești ceea ce cauți în acele 

camere! 

Buburuza nu-i răspunse nici de această 

dată și aruncă o privire rapidă și furișată spre 

bolul plin cu chei, după care se apucă să 

examineze cu atenție întreaga încăpere. 

Era un spațiu încărcat de tradiție (după 

estimarea ei, avea aproximativ 330 de ani). 

Sculptura pietrei și prelucrarea artistică a 

lemnului se îmbinau firesc cu motive vegetale 

cum ar fi: struguri, vrejuri, floarea soarelui, ceea 

ce conferea exuberanță, dar în același timp și 

senzația de vechi și nou. 

Pe un bufet dintr-un colț al camerei, 

remarcă o colecție impresionantă de căni vechi, 

lucrate manual din lut. Se putea remarca, încă, 

amprenta olarilor din vechime. 

Acestea erau ornamentate specific, în 

general cu crenguțe de brad și cu viță de vie, 

ceea ce semnifica perenitatea și credința în 

Dumnezeu. 
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Mirosul era unul de lut și țărână, iar 

Buburuza simți vechimea, dar și prospețimea 

acestui loc. 

În mintea sa, începură să se deruleze 

amintiri, nu numai din trecutul ei, ci și din 

trecutul străbunilor săi, din prezent, dar și din 

viitor! 

Bătrânul ridică de pe chedrenț una dintre 

cănile de lut și i-o oferi Buburuzei. 

Aceasta evită să ia cana, uitându-se fix în 

ochii albaștrii ca marea ai acestuia și spuse: 

- Nu am nevoie de nimic din această casă 

veche! Ce nu înțelegi? 

Bătrânul se întristă și o privi în tăcere! 

Continuă totuși să o urmeze pe Buburuză, 

în călătoria ei prin Casa Sufletului, fără să-i mai 

propună nimic.  

Deodată, apăru o scară mare spiralată, din 

lemn. Se repezi în grabă să-i urce treptele. 

Aceasta scârțâia groaznic, dându-i o ușoară 

senzație de teamă. Ținându-se cu putere de 
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balustradă, îl așteptă pe bătrân să o ajungă din 

urmă. Acest lucru îi conferea o oarecare 

siguranță. 

Bătrânul pentru ea era un înțelept, care 

avea puterea de a o ocroti, dar totodată la 

vederea lui, o cuprindea și o angoasă inexplicabilă. 

Urcă toate treptele și ajunse în fața unei 

camere încuiate. Apucă clanța ușii și încercă să o 

deschidă, dar nu reuși. 

Bătrânul îi spuse zâmbind: 

- Vezi, ți-am spus fata moșului, să iei cu 

tine toate cheile acelea. Poate vreuna 

dintre ele s-ar fi potrivit acestei uși! 

Buburuza îl privi încruntată și îi spuse: 

- Nu cred! După cum bine știi, acele chei 

nu se potrivesc decât ușilor de jos. Ușa 

aceasta nu are nevoie de nici o cheie, ci 

numai de mâna mea, pentru a se 

deschide. 

Bătrânul se uită mirat și pentru prima 

dată încurcat către ea și îi spuse: 
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- Păi tocmai ai încercat să o deschizi și se 

pare că nu ai putut! Ce te face să crezi 

că dacă vei mai încerca o dată vei reuși? 

Buburuza, zâmbi zeflemitor și apăsă cu 

încredere clanța ușii, care se deschise imediat!  

Bătrânul amuți câteva secunde bune și apoi 

bâlbâindu-se, îi spuse: 

- Cum ai reușit să faci asta? 

Buburuza fericită, îi răspunse: 

- Nu am spus niciodată că nu pot deschide 

ușile Sufletului meu, am spus doar că nu 

vreau să le deschid. 

Când Buburuza deschise ușa acestei ultime 

încăperi, bătrânul, prinse încredere și pentru 

prima dată îi vorbi cu sinceritate: 

- Aceasta e singura cameră în care nu am 

putut intra niciodată! O descopăr odată 

cu tine. Știu bine ce se află în camerele 

acelea încuiate, pe care tu pe bună 

dreptate ai refuzat să le deschizi. De 

nenumărate ori am încercat să deschid 
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această ușă cu cheile de jos, dar nu am 

putut! 

Camera era străbătută de o aură 

luminoasă, iar prin ferestrele sale enorme, se 

zărea marea. Nu știu dacă era ocean, sau golf, 

dar Buburuza și bătrânul rămaseră înmărmuriți, 

aproape că li se tăiase răsuflarea, la descoperirea 

acestei imagini. 

Buburuza deschise ferestrele, rând pe rând, 

iar camera fu invadată de o briză proaspătă de 

aer curat, cu miros de nisip. Un vântuleț din ce 

în ce mai jucăuș, începuse să măture hârtiile de 

pe biroul aflat într-un colț al camerei. 

La un moment dat, le aruncă cu violență 

pe ferestre, iar marea le înghiți, nesătulă, rând 

pe rând. 

În cele din urmă, se domoli și o ultimă 

hârtie reveni cuminte la loc pe birou. Buburuza se 

repezi și o ridică cu grijă.  
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Era prima pagină din jurnalul ei, pe care 

recunoștea poza lipită strâmb, copilărește, chiar 

de mâna ei, pe când avea vreo 5 ani. 

Vântul îi luase Buburuzei ce avea mai de 

preț: Jurnalul amintirilor sale! Acesta era lucrul 

pe care îl căutase cu disperare de când pășise în 

Casa Sufletului său. 

Aici credea ea, că se află rețeta fericirii și 

copilul nevinovat atât de bine păzit de înțeleptul 

din Casa Sufletului său. 

Bătrânul realiză acest lucru și o bătu 

încurajator pe umăr, după care începu să coboare 

încet treptele de lemn. 

Buburuza, mai aruncă o ultimă privire în 

camera invadată de lumină și miros de mare și 

descoperi o ultimă imagine într-un colț al 

camerei. 

Acolo zăceau jucăriile sale preferate: 

aragazul și tramvaiul de tablă, avionul Tarom, 

păpușa Hopa-Mitică de plastic, precum și multe 

alte jucării, fabricate în Lugoj, printre care și 
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faimoasa ei colecție de păpuși cu părul lung și 

creț, de diferite culori, primite în dar la fiecare 

onomastică. 

Luă foaia rămasă și coborî în grabă scările 

pentru a pleca.  

Jos, în living, bătrânul se legăna liniștit în 

balansoarul său vechi. Citea cu ochelarii pe nas o 

carte veche din bibliotecă. Ridică privirea și o zări 

pe Buburuză coborând scările. 

- Parcă ziceai că nu vrei să iei nimic din 

această casă? – spuse acesta. 

Buburuza îi răspunse: 

- E adevărat, dar dacă vântul mi-a 

aruncat jurnalul în mare, de ce mi-a 

mai lăsat prima pagină? Înseamnă că 

mi-a dat ca temă scrierea acestui jurnal 

de la 0. 

Bătrânul se ridică greoi din balansoar și în 

timp ce o conduse pe aceasta spre ieșire, îi spuse: 

- Dacă vrei tu neapărat să rescrii acest 

jurnal (care crezi că ar fi conținut rețeta 
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fericirii tale), să nu mai uiți vreun 

ingredient și oricât de fără sens ți-ar 

părea, să-l adaugi, pentru că gustul în 

proporție de 80% este dat de arome. 

Fericirea nu e a celor ce au, ci a celor ce 

iau ce e mai bun de la viață; a celor ce 

dăruiesc celor din jur ce au mai bun în 

ei; a celor ce cântă, chiar dacă scot 

sunete false; a celor ce dansează, chiar 

dacă nu cunosc bine pașii; a celor ce 

cred; a celor ce cad, iar apoi de ridică; a 

celor ce trec prin suferință zâmbind și 

nu în ultimul rând a celor ce nu uită că 

viața e una singură, iar modul în care o 

trăiești depinde numai de tine! 

Dumnezeu să te ocrotească și să te 

lumineze în tot ceea ce faci, pentru că 

pe mine m-ai uimit prin curajul tău 

imens și anume acela de a bate după 

atâta timp la ușa Sufletului tău! 
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Cam aceasta a fost călătoria Buburuzei prin 

Casa Sufletului! 
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POVESTEA DEȘERTULUI ACADEMIC 
 

Într-una din zile, după mult 

timp de așteptare, Buburuza 

primi în sfârșit un răspuns 

la memoriul trimis Zoo-Ministrului Titicaca. 

Șocant nu era faptul că răspunsul venise 

după atâta amar de vreme (6 luni, în fond 

șoarecele Jerboa sau Zoo-Președintele Zoo-

României  nu i-a răspuns niciodată), ci de cine 

era semnat acel răspuns!  

Nici nu o să vină să credeți:  

De însuși Hiena Pătată!  

Hiena aceea care participase la măcelărirea 

ei, când a îndrăznit să-și depună dosarul de Ha-

Habilitare la Zoo-Ministerul Educației. 

Pentru amuzament, vă relatez cât se poate 

de real (chiar dacă nu vă vine să credeți), 

răspunsul acestuia:  
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”Stimată doamnă Buburuză, referitor la 

petiția dumneavoastră, transmisă și înregistrată 

la zoo-minister vă comunicăm cele ce urmează:  

Zoo-Ministerul a solicitat Universității de 

Animale și Insecte, un punct de vedere în care 

aceasta ne comunică faptul că, zoo-universitatea 

respectă și aplică întocmai legislația în vigoare, 

precum și regulamentul și metodologiile aferente, 

privind organizarea și desfășurarea concursurilor 

pentru ocuparea posturilor didactice vacante. 

Totodată zoo-universitatea precizează că,  

pe perioada în care ați avut relații contractuale 

cu instituția, nu au fost luate nici un fel de 

măsuri care să vă afecteze profesional, material 

sau moral și că începând cu data de 31 

octombrie 2016, relațiile contractuale cu 

Universitatea de Animale și Insecte au încetat, cu 

acordarea tuturor drepturilor legale aferente.”. 

- Oare?! 

”Având în vedere cele mai sus menționate 

și în baza principiului autonomiei universitare, 
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Zoo-Ministerul (după cum v-a mai răspuns și la 

alte memorii), nu vrea să intervină în această 

cauză. Și ce-o să faceți? 

Cu deosebită considerație, Zoo-Director 

General, Hiena Pătată.” 

Nu știu dacă mai are rost vreun 

comentariu! Trageți voi singuri concluziile! 

Haideți mai bine să continuăm povestea 

Buburuzei! 

La începutul anului, 2017 (după cum v-am 

povestit, au fost câteva luni în care aceasta a 

încercat să se reinventeze), a urmat perioada în 

care dorea să-și continue activitatea profesională. 

După o experiență de peste 27 de ani în 

Jungla Universitară, este normal să vi se pară că 

reintegrarea sa într-o zoo-universitate va fi 

ușoară, nu? 

Am să vă reamintesc cine a rămas în 

punctele cheie ale sistemului educațional:  

Cioara de Semănătură ca și Zoo-Președinte 

al Consiliului Național al Zoo-Rectorilor, Zoo-
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Membru de Partid Politic, Zoo-Secretar General 

Comisiei Naționale de Abuzuri și Telefoane 

Dubioase a Clanurilor Universitare și Diavolul 

Teleormănean, de asemenea cu funcții și relații 

cheie în sistemul universitar, personaje bine 

cunoscute vouă din Jungla Universitară. 

Aceste două creaturi și grupul lor de 

interese atât din sistemul zoo-universitar, cât și 

din cel de zoo-cercetare, au anunțat 

următoarele: Cioara prin croncănitul său ascuțit 

și Teleormăneanul prin țipetele sale 

înfricoșătoare, către întreaga faună din aceste 

arealuri, că vor fi grav sancționați cei care o vor 

primi pe Buburuză să-și continue în vreo zoo-

universitate sau vreun zoo-institut de cercetare 

activitatea.  

Și nu în ultimul rând, au făcut un anunț 

extrem de important: ”Să nu îndrăznească 

cumva să-i primească Dosarul de Ha-Habilitare 

pentru că vor avea mari necazuri!”. 
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Totuși, într-una din zile, Buburuza a primit 

semnale de la însuși Zoo-Academicianul Habilis, 

care s-a oferit să o ajute (deși nu-i stătea în 

caracter) în găsirea unui loc de muncă. 

Buburuza se bucură și se gândi: <<Nu mor 

caii când vor câinii! Iată primul suflet care se 

oferă să mă ajute, deși este hominid!>>. 

Oare?! 

Habilis era extrem de cunoscut și apreciat 

în lumea omului modern, cu care de altfel 

întreținea relații strânse de colaborare și chiar se 

împerechease de-a lungul timpului cu câteva 

denișovence, dar și cu niște femele mai evoluate, 

de Homo sapiens. 

I se dusese buhul în toată lumea zoo-

academică, fiind extrem de inovativ. Ajunsese 

până acolo încât să confecționeze unelte din 

deșeuri neutilizabile și împreună cu o 

denișoveancă din Facultatea de Animale și 

Insecte, să trateze boli incurabile cu apă de la 

propriul său robinet. 
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Astfel, el a reușit să schimbe cu totul, 

concepția omului modern față de oamenii de 

Neanderthal.  

Unele vietăți îl prețuiau și îl venerau, altele 

îl urau pentru succesele și faima sa, afirmând în 

șoaptă ”pe la colțuri”, că totul este îndoielnic, 

dar majoritatea erau îngrozite de frica lui! 

Făcea parte din mai multe culte, cum ar fi: 

Cultul Vânătorii, Cultul Soarelui, Cultul 

Fertilității, dar și din Cultul Morților, care se 

desfășura în taină în sanctuare, unde participau 

la ritualuri, în care se practica canibalismul. 

Nu participa niciodată la vânătoare pentru 

că nu era tocmai punctul său forte, însă o parte 

a vânatului îi era pusă la picioare întotdeauna 

(chiar și de vânătorii cei mai renumiți), pentru că 

acesta se pricepea de minune să tranșeze și să 

împartă prada cu o măiestrie unică. 

Avea însă un dușman aprig, în persoana lui 

Dinofelis. În meniul acestuia reprezenta alimentul 
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de bază (așa cum astăzi, pentru oameni este 

pâinea). 

De aceea, își tot schimba teritoriul, pentru 

a nu fi reperat prin miros de către acest jaguar 

uriaș. Îl puteai găsi, ba în Jungla Universitară, ba 

în Oceanul Academic, ba în Deșert, astfel încât 

niciodată să nu fie în raza de acțiune a lui 

Dinofelis. 

De aceea, Buburuza rămase uimită când 

acesta îi spuse să-l viziteze tocmai într-una din 

zoo-universitățile private ale Deșertului 

Academic. 

Buburuza se pregăti de drum, iar micuța 

Gărgăriță Galbenă se oferi să o ajute să-și facă 

bagajul. 

Toate lucrurile pe care le considerau de 

trebuință în deșert, fură îndesate în grabă în 

micuța sa gentuță, după care își luă zborul spre 

destinație. 
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Acum să nu vă închipuiți că Deșertul 

Academic se afla în Sahara, sau se asemăna 

vreun pic cu acesta! 

Nici vorbă! Se afla numai la câteva sute de 

metri de livada sa, iar imaginea acestuia (după 

cum o să vedeți), era dezolantă! 

Bine-bine! O să spuneți voi! Dar cum e 

posibil așa ceva? 

Uite că este! Și vă spun acest lucru pentru 

că n-aș vrea să o bănuiți pe biata Buburuză că 

și-ar fi dat voie să aibă parte de o asemenea 

călătorie inedită!  

Nu cumva să v-o imaginați poposind 

printre erguri și admirând nisipul sclipitor 

nuanțat în portocaliu de razele puternice ale 

soarelui, înconjurată de dunele imense de nisip.  

Sau în mijlocul pustietății, într-o liniște 

absolută, având pentru prima dată tot timpul 

din lume să se bucure de liniștea pe care ți-o 

oferă întotdeauna izolarea. 
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Nu că n-ar fi meritat! Dar nu vreau să 

aveți o dezamăgire imensă după ce veți citi 

aventura Buburuzei în deșert și să vă simțiți 

vinovați! 

Nu lăsați imaginația voastră să hoinărească 

și să o vizualizați dormind în mijlocul deșertului 

într-unul din corturile acestuia, mobilat cu paturi 

înalte și preșuri tradiționale, ”sau și mai rău” în 

basecamp-uri, dându-se pe dune cu sandboard-

ul, sau uneori, dacă îi permitea buzunarul, în 

riad-uri și hoteluri marocane. 

Nu că nu i-aș fi dorit din tot sufletul! 

Măcar să visăm împreună Buburuza 

dansând după cină în timp ce berberii își scot 

tarabanele, făcând un adevărat spectacol în jurul 

focului. 

Mie îmi apar în minte (deși nu am fost 

niciodată în deșert) frânturi de imagini cum ar fi: 

infinitate aridă, fata morgana, furtuni care 

adună nisipul în dune! 

Ehee… Ce viață pe Buburuză!  
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Haideți să-i dăm voie și Buburuzei să viseze 

în timp ce se îndreaptă spre deșert! În definitiv, 

ce are de pierdut?  

Buburuza, începu să se gândească:  

<<Oare cum arată Deșertul Academic? 

Poate că voi ajunge într-un oraș plasat la 

marginea dunelor, asemănător cu Merzouga, de 

culoarea nisipului, iar pe drum voi întâlni 

caravane de cămile și dromaderi care transportă 

turiști și alte poveri. Kilometri de nisip aurii-

roșiatici, roci, dune și altfel de peisaje, pe care 

nici cu mintea nu mi le pot imagina, cum ar fi 

cele extraterestre populate de marțieni!>> 

Gata! Stop din visare, micuță Buburuză! 

Tocmai ai ajuns deasupra Deșertului 

Academic! 

Buburuza se trezi brusc, iar senzația de 

ansamblu pe care a avut-o privind deșertul de 

sus a fost aceea de ”gol în stomac”. 
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Un sentiment greu de descris în cuvinte, 

dar cu totul altfel decât cel pe care ni l-am 

imaginat cu toții! 

Locul despre care vă povestesc, era într-

adevăr alcătuit din dune de nisip, care în 

estimația Buburuzei, reprezenta circa 800.000 

de hectare, ceea ce îi conferea aparența unui 

adevărat deșert. 

Singurele culturi pe care le-a putut 

remarca erau cele de pepeni. Peisajul era 

dezolant! Terenuri aride și stâncoase de culori 

aprinse, întrerupte de arbuști și mărăcinișuri, 

mici întinderi nisipoase (aproximativ 3% din 

suprafață), câteva animale sălbatice (printre care 

a putut remarca măgarul sălbatic), o multitudine 

de grote și pe alocuri câte un lac sărat. 

Porțiuni considerabile de deșert, erau 

acoperite de tectile (bucăți de rocă de câțiva 

centimetri, cu aspect sticlos). 

Buburuza se gândi că acestea nu puteau fi 

nicidecum de origine terestră. 
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În trecutul apropiat, zona era plină de 

dune, peste care creșteau diverse specii ierboase 

(care se uscau în timpul verii) și vii, care erau 

plantate după o metodă unicat în lume. Locul era 

înconjurat de jur împrejur de păduri de salcâmi.  

Povestea acestui deșert, este următoarea: 

La începutul anilor 1970, autoritățile de 

atunci au defrișat pădurile și au irigat zona cu 

apă de dunăre, pentru a alimenta Zoo-Institutul 

Local de Cercetări Experimentale Romgrotto, 

condus la ora actuală de către jupânul Zibellina. 

Odată cu defrișările masive, în zonă s-au 

produs dezastre ireparabile, reprezentate de 

eroziuni ale solului, alunecări de teren, inundații, 

avalanșe și perioade foarte reci în sezonul de 

iarnă. 

Deșertificarea s-a manifestat prin pierderi 

substanțiale ale nutrienților solului, astfel încât, 

niciodată nu a mai putut fi plantat acolo vreun 

arbore!  
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În zadar autoritățile au încercat prin 

diverse programe să reîmpădurească zona, 

pentru a putea fi cultivați și piersici, viță de vie, 

lucernă sau cartofi! Niciuna dintre încercări, nu a 

avut succes! 

De fapt, defrișarea masivă, reprezintă 

problema cea mai importantă de mediu a întregii 

Zoo-Românii! 

Dacă la sfârșitul secolului al XIX-lea, zona 

era împădurită în proporție de 80%, în prezent 

ocupă numai un sfert din suprafața acestuia, 

situându-se sub media europeană de 30%. 

Zoo-Ministrul Mediului, a asigurat însă 

Zoo-Prostimea să stea liniștită, pentru că 

prioritățile sale sunt următoarele: ”Domeniul 

forestier, biodiversitatea și stimularea tranziției 

către o economie verde”. 

Cuvinte mari! E adevărat! Dar când zoo-

ministrul a fost întrebat ce a făcut concret 

pentru a opri defrișările, acesta a răspuns: ”Am 
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identificat care sunt cele mai mari probleme, ca 

să știm ce măsuri să luăm!” 

Vă sună cunoscut?  

Mie da! 

Dar vedeți voi, nu mai putem aștepta 

nepăsători și nici să ne încredem în cuvintele 

înșelătoare ale zoo-politicienilor, când sub ochii 

noștri, în întreaga Zoo-Românie, se produc 

dezastre ireparabile și o dată cu defrișarea 

pădurilor, dispare diversitatea acestora în ceea ce 

privește fauna și flora! Chiar și oamenii au trebuit 

să părăsească aceste locuri, care s-au 

transformat în deșert, de-a lungul timpului prin 

tăierea masivă a copacilor. 

Dar cercetătorii din Laboratoarele 

Romgrotto, sub conducerea lui Zibellina, nu 

urmăreau în nici un caz să reîmpădurească zona, 

ci din contră să mărească deșertul, căutând să-l 

populeze cu altfel de floră și altfel de faună, care 

spuneau ei, va aduce beneficii inestimabile întregii 

omeniri, nemaiîntâlnite până acum. 
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POVESTEA SAMURULUI 

 

Care este primul lucru care 

vă vine în minte când vă 

gândiți la samur? 

Un animal feroce, 

asemănător cu lupul? 

De fapt, această creatură 

aparține familiei jderilor, 

fiind asemănătoare cu o 

vidră de râu. 

Are blana neagră-brună, cu o pată vagă 

cafenie, mai deschisă la culoare pe gât, iar capul 

este lat cu urechile rotunjite. 

Spre deosebire de jderi, are picioarele mai 

lungi, coada mai stufoasă, iar ghearele ascuțite, 

sunt parțial retractabile. Ghearele sale ”din 

metal” sunt folosite pentru săpat și alpinism. 

La sol, samurul este rapid și agil, dar se și 

cațără cu abilitate. Se hrănește cu animale mici și 

fructe. 
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Este un animal extrem de expansiv, 

preluând vizuini vechi pe care le transformă în 

cuiburi, precum și vizuini temporare așa cum s-a 

întâmplat și în cazul samurului nostru atunci 

când a preluat conducerea Institutului de 

Cercetări Experimentale Romgrotto, mărindu-i 

capacitatea acestuia prin crearea a numeroase 

laboratoare în întregul Deșert Academic. 

Povestea lui este destul de inedită și într-un 

fel înduioșătoare și tristă. Este un supraviețuitor! 

Zibellina, a fost inițial animalul de 

companie al lui Henric al VIII-lea, de care acesta 

nu se despărțea niciodată. 

Îl cumpărase cu 400 de arginți (ceea ce 

reprezenta o sumă imensă) de la Charles al V-lea. 

Acesta îl vânase în pădurile din munții Ural! 

Într-o zi, Henry, tot mângâindu-i blănița 

moale și catifelată, se gândi că i-ar împodobi 

foarte bine capul regal și i-a încolțit în minte un 

plan: să-l transforme într-o căciulă, de care să-și 

prindă pana de egretă într-un nod cu diamante. 
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După ce îmbrăcă mantia sa de mătase 

brodată cu motive florale, căptușită cu blană (iar 

servitorii îi traseră peste umeri anteriul, cu 

nasturi și găitane brodate, asemenea celor 

purtate de voievozii români), porunci uneia 

dintre slugi să-i pună samurul ușor pe cap ca să 

vadă cum i-ar sta. Fu încântat de imaginea pe 

care i-o dezvăluia oglinda. 

Samurul nostru, care avea darul să 

ghicească gândurile, își făcu de îndată un plan de 

evadare și cum în acel secol, nu mai putea rezista 

(pentru că până la urmă tot ar fi fost prins), se 

gândi să se teleporteze în viitor. 

Zibellina avea o afecțiune extrem de 

ciudată (numită în prezent sinestezie), care se 

manifesta prin apariția unor fascicole de lumină 

orbitoare în fața ochilor, adesea însoțite de 

halucinații, după care intra într-o transă adâncă. 
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Henry și Zibellina (Samurul) 

 

În această transă, de cele mai multe ori, îi 

apărea soluția problemei care îl preocupa.  

Și astfel, în fața ochilor, îi apăru de îndată 

Nikola Tesla, care suferea și el de această 

maladie. 
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Se spune că acesta, împreună cu Albert 

Einstein îl ajutaseră pe Franklin Reno în 

efectuarea presupusului experiment Philadelphia.  

Tesla îi propuse lui Zibellina, să se 

teleporteze printr-o gaură din spațiu, pentru că 

dacă s-ar fi teleportat printr-o ”gaură de 

vierme”, risca să fie adus înapoi în locul de unde 

s-a teleportat și cu siguranță (spuse acesta 

zâmbind și rostind vorbele care aveau să rămână 

proverbiale): 

- Nu cred prietene că îți dorești să 

împodobești capul lui Henry, sau pe-al 

vreunui viconte de la curtea acestuia!” 

Țin să menționez, că Henric al VIII-lea, deja 

dăduse ordin ca această blană scumpă să nu fie 

purtată decât de către nobili până la rangul de 

viconte. 

Zis și făcut, samurul, care ținea foarte mult 

la blana lui, era dispus să facă orice pentru a 

părăsi secolul al XVI-lea. 
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Nu era chiar așa de simplu precum vă 

imaginați voi. Teleportarea printr-o gaură de 

spațiu, presupunea aruncarea lui de către echipa 

de cercetare intergalactică a maestrului Tesla, 

înafara universului. 

 

 
Tesla și Echipa de cercetare intergalactică 

 

Și cum materia nu poate exista înafara 

acestuia, Zibellina avea să apară imediat în 

universul real, într-un punct întâmplător.  

Pentru a-l arunca înafara universului, 

Tesla, a creat o sferă de găuri cu ajutorul căreia 
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samurul a putut fi trecut într-un alt loc din 

univers. 

Datorită faptului că înăuntrul sferei de 

găuri, corpul acestuia nu putea exista (pentru că 

materia nu poate exista înafara universului), pe 

loc, corpul se afla deja în alt loc din univers. 

Pentru a teleporta samurul, Tesla s-a 

consultat cu echipa sa de medici iscusiți despre 

care omenirea nu aflase încă și poate că nu va 

auzi niciodată. 

Aceștia i-au spus că vor trebui să-i 

reconstituie fiecare bucățică de ADN, adică să-l 

descompună și să-l compună la loc. Aceasta nu 

constituia o problemă prea mare pentru ei, dar 

în privința sufletului, nu erau siguri că îl vor 

putea transporta odată cu corpul și să-l 

reconstituie la loc. 

Totuși, Zibellina, fu de acord pe loc, 

spunând: 

- La ce mai îmi trebuie suflet, într-o lume 

în care oamenii mă vor vâna la nesfârșit 
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pentru blana mea prețioasă! Dar sunt 

dispus să risc, pentru că cine știe în ce 

colț al universului voi ajunge. Poate voi 

avea norocul să ajung într-unul în care 

animalele sunt respectate, iar oamenii 

luptă pentru drepturile lor! 

După ce se înțelese la preț cu Tesla și echipa 

sa de medici ai universului (pentru că trebuie să 

spun, strângător cum era, cam golise visteria lui 

Henric), aceștia se apucară imediat de lucru și îl 

trimiseră pe Zibellina într-un loc necunoscut, 

chiar și de ei din univers. 

Un nor cenușiu, încărcat puternic 

electrostatic, înconjură samurul, iar ghearele 

metalice ale acestuia scoteau scântei ciudate, 

albastre-verzui. 

Zibellina, deveni invizibil asemenea unei 

mărgele de sticlă, aruncată într-un pahar cu 

apă. 

Echipa de cercetători (singurii martori ai 

experimentului), auziră un zbârnâit puternic și 
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(după cum descriu aceștia experimentul în Cartea 

Întâmplărilor Intergalactice), văzură cum 

Zibellina dispare într-un nor cenușiu. 

Interesant, că urma corpului samurului, 

rămăsese vizibilă în aer, pentru ca apoi să dispară 

și aceasta, undeva într-un alt loc al universului, 

poate pe Pământ, poate pe Marte, poate pe 

Saturn, sau poate, cine știe, în altă galaxie decât 

galaxia noastră.  

Zibellina se volatilizase! 

Imediat, maestrul Tesla, îl localiză pe 

micuțul samur, deoarece avea puterea de a 

vizualiza orice corp din întregul univers, chiar și 

din spațiul intergalactic.  

Localizarea a făcut-o cu o precizie 

incredibilă, printr-o tehnică pe care astăzi o 

denumim ”gândire vizuală” și a mărturisit 

echipei sale că Zibellina a ajuns cu bine, tot pe 

pământ, dar în secolul XXI, într-o țară care 

poartă numele de Zoo-România. 
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Dar, pe de altă parte, avea și niște 

premoniții (nu tocmai bune în legătură cu ceea ce 

avea să i se întâmple lui Zibellina acolo) și se 

întristă puțin. 

În același timp, felicită echipa de medici, 

anunțându-i că lui Zibellina nu-i lipsește nici 

măcar un smoc de blană, dar sufletul, din păcate 

îl părăsise (așa cum prevăzuseră de la bun 

început), dar samurul își asumase acest risc. 

Luă imediat legătura cu Zibellina ca să 

încheie comanda și după cum s-au înțeles îi 

teleportă acestuia și cufărul cu bogății 

inestimabile sustrase de samur de la Henry.  

Se spune că acesta din urmă, a înnebunit 

de furie când a auzit că samurul este de negăsit. 

Când a mai descoperit și că îi golise visteria, 

a început să-și omoare supușii și chiar pe câteva 

dintre nevestele sale. 

Prezența lui Zibellina în spațiul ponto-

danubian, nu trecu neobservată. Nici nu putea 

trece, pentru că blana acestuia valora enorm. 
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O haină din blană de samur, costa cât o 

casă (aproximativ 25.000 de euro), iar animalele 

se vânau în cantități mici și în condiții grele 

tocmai în îndepărtata Siberie. La confecționarea 

unei singure haine intră aproximativ 35 de piei. 

Se sacrificau, nu numai în Zoo-România, ci 

și în întreaga lume anual peste 100 de milioane 

de astfel de animale doar pentru a ajunge pe 

post de accesoriu la gulerul unei haine. 

În curând, avea să regrete că a plecat de 

lângă Henry și viața frumoasă pe care o dusese în 

compania acestuia. 

După ce fu capturat cu ușurință (pentru că 

era obișnuit cu oamenii, fiind un animal de 

companie), în loc să fie mângâiat și hrănit (după 

cum se aștepta), fu de grabă introdus într-o 

cușcă minusculă, fără libertate de mișcare și care 

nu-i permitea în nici un fel să-și satisfacă nevoile 

minime conform speciei: cățărare, ascundere, sau 

înot. 
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 Degeaba striga că ”el este animalul de 

companie a lui Henry și trebuie cinstit cum se 

cuvine”, pentru că nimeni nu-l înțelegea și chiar 

dacă l-ar fi înțeles, probabil că l-ar fi considerat 

și mai valoros. 

N-a simțit nimic față de acei oameni. Nici 

ură, nici ranchiună, datorită faptului că își 

pierduse sufletul undeva în afara universului! 

Acest lucru a considerat că e benefic pentru 

el.  

În Zoo-România, legislația era extrem de 

permisivă în ceea ce privește suferința animalelor. 

Nu existau decât două ordine vagi ale unei 

Zoo-Autorități Naţionale Sanitar-Veterinare, dar 

samurul a putut observa cu ușurință, pe propria 

sa piele, că normele de bunăstare ale animalelor 

de blană în această țară erau încălcate grav. 

Cușca în care a fost ”găzduit”, nu avea 

podea, ci sârmă, care-i rănise deja lăbuțele. 
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Excrementele cădeau direct pe podea, ceea 

ce îl făcea să devină din ce în ce mai speriat și 

mai agitat. 

Observase că animalele încarcerate, din 

cauza claustrării și stresului, dezvoltaseră 

tulburări comportamentale de canibalism, 

automutilare și mișcări stereotipe. 

În curând, avea să afle de la colegii săi de 

suferință, că la vârsta de 8 luni erau omorâți în 

chinuri groaznice, depinzând de ferma la care 

ajungeau. 

În locul unde fusese adus, avea să fie 

omorât prin injecție letală, dar în alte părți 

auzise că se practicau metode mai dure: de la 

gazare cu monoxid de carbon, la electrocutare și 

până la lovire. 

De exemplu, în unele ferme, animalelor cu 

o greutate mai mică de 5 kg, li se aplica o 

lovitură în cap cu un obiect contondent. 

Acesta se gândi: <<Viața samurilor în secolul 

al XVI-lea era ”parfum”, față de asta pe care o 
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trăiesc în acest secol nenorocit!>> și-și spuse din 

nou: <<Mai bine mă întorc de unde am venit, dar 

știu eu unde în univers voi mai nimeri?!>>.  

Și de aceea, nemaiavând ce face, după ce 

anunță animalele captive că va milita toată viața 

lui pentru drepturile tuturor animalelor de blană 

(deși nu avea nici o intenție să facă acest lucru) îl 

chemă pe Tesla cu echipa lui și îl rugă să-l facă 

pentru o vreme invizibil, pentru a-și căuta cel 

mai bun loc pe acele pământuri. 

După ce le vizită pe toate, ajunse la 

concluzia că Deșertul Academic ar fi cel mai bun 

loc pentru el, având în vedere că aici nu mai 

existau oameni. 

De acum înainte avea să-și folosească toate 

abilitățile pentru ”a trăi pe picior mare”. 
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POVESTEA HOMINIZILOR DIN  

DEȘERTUL ACADEMIC 

 

După ce puse ”gheara” pe 

Zoo-Laboratorul Romgrotto, 

Zibellina populă zona cu 

hominizi și alte animale 

preistorice, precum 

Velociraptori, Tyrannosauri 

Rex și Protoceraptori. 

Aceștia au fost reconstituiți de către echipa 

intergalactică a lui Tesla, os cu os, din scheletele 

găsite pe suprafața Zoo-României. 

Apoi, după o tehnică necunoscută îi punea 

în funcțiune și îi exploata în fel și chip, în 

efectuarea experimentelor sale. 

A urmat o perioadă lungă de timp, în care 

s-a sfătuit cu geniala echipă de medici ai 

universului, pentru a crea oamenii de 

Neanderthal așa cum erau ei în trecut. 
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Poate vă întrebați cum de Tesla și echipa sa 

răspundeau atât de prompt chemărilor unui 

amărât de samur, din oricare galaxie unde se 

aflau, oricât de îndepărtată ar fi fost aceasta? 

Stimați cititori, ați auzit de vorba ”plătiți 

regește”? Ei bine, acum cred că ați înțeles cât de 

folositoare i-a fost samurului comoara sustrasă 

de la Henry! 

Fu o sarcină destul de dificilă, dar în cele 

din urmă, echipa lui Tesla reuși să-i reconstituie, 

folosindu-se de genomul păstrat de scheletele 

acestora. 

Astfel, au apărut hominizii în Deșertul 

Academic.  

Nimic nu e mai greșit decât imaginea pe 

care oamenii și-au creat-o despre ei. 

Poate vă închipuiți că aceștia comunicau 

prin mormăituri sau grohăituri animalice! 

Nici pomeneală! 

Foloseau un limbaj articulat, vorbeau exact 

ca oamenii, însă Buburuza nu avea cum să-i 
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înțeleagă întotdeauna pentru că rosteau uneori 

cuvinte care reușeau să redea numai universul lor 

ideatic. 

Acest lucru se petrecea datorită 

particularităților laringelui care era mai scurt și 

mai lat. 

De-a lungul secolului XX și chiar și la 

începutul secolului XXI, în cultura populară, au 

devenit emblema primitivității în concepția 

majorității celor din specia Homo sapiens. 

Erau ”zugrăviți” ca suboameni, inculți, 

needucați, neciopliți, nătângi, grosolani, sălbatici 

și violenți. 

În realitate, aceștia, au calități similare cu 

cele ale omului modern și după cum avea să 

constate Buburuza, în anumite privințe chiar 

superioare. 

Utilizau unelte simple, cum ar fi pietrele 

ascuțite și realizau așchii de piatră prin tehnici 

bine gândite (tehnica Lavalloisse), care deseori, 

este folosită și în ziua de azi. 
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Spre deosebire de omul din zilele noastre, 

care realizează uneltele din piatră în câteva zile, 

acesta era capabil să le realizeze în câteva ore. 

În atelierele de creație, vestimentația era 

făcută cu instrumente din oase de cerb (similare 

cu uneltele din os, folosite de oamenii moderni), 

care aveau vârfurile lustruite, ceea ce mărea 

substanțial rezistența vestimentației din piele sau 

din blană. 

În zoo-laboratoarele de cercetare ale lui 

Zibellina (care se înmulțeau pe zi ce trece), 

aceștia făceau experimente din cele mai ciudate, 

dar care aveau să-i aducă samurului câștiguri 

materiale importante. Preparau poțiuni, 

decocturi, ceaiuri sau tablete cu efecte 

interesante. 

De exemplu, topeau seva de mesteacăn, 

printr-o tehnică de încălzire foarte riguroasă și 

strictă. După ce făceau focul, aruncau 

mesteacănul printr-o spărtură dintr-un ou golit 

de Velaceraptor, acoperit cu cenușă din lemne 
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arse și pământ (pentru a rezulta o temperatură 

de câteva sute de mii de grade), din care 

obțineau lipiciul sau seva de mesteacăn. Apoi 

atașau piatra prelucrată de mânerul din lemn 

din care confecționau sulițe și topoare. 

De asemenea, foloseau cu ajutorul ouălor de 

găină și multe alte tehnici, mult mai sofisticate 

pe care Buburuza nu mi-a dat voie să le dezvălui. 

Hominizii susțineau sus și tare că vor aduce 

progresul omenirii, dispariția sărăciei și a bolilor 

incurabile din Zoo-România. 

De asemenea, se lăudau că au găsit remedii 

miraculoase pentru tratarea infecțiilor rezistente 

la antibiotice, cărora oamenii moderni nu 

reușiseră să le găsească încă leacul. 

Hominizii începuseră să devină vracii 

Deșertului Academic și în acest sens, aveau acte 

în regulă. 

Zoo-prostimea punea destul de des ”botul”! 

Hominizii din Deșertul Academic, erau 

organizați în clanuri, ginți, sau grupuri. Își atacau 
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inamicii direct și frontal, alergând și înfigând 

sulița în pradă. 

E adevărat că oamenii moderni știu să 

atace de la distanță, cu sulițe pe care le aruncă 

de la câțiva metri, dar puterea de străpungere a 

atacului frontal direct, sau lupta corp la corp este 

mult mai mare decât forța unui atac de la 

distanță. 

Ca și oamenii moderni comunicau între ei, 

colaborau la vânătoare și planificau mijloacele de 

surprindere a prăzii. 

Omul modern îi privește ca pe niște oameni 

ai peșterii, care atunci când își caută o femelă, o 

lovesc în cap și o târăsc, trăgând-o de păr în 

interior.  

Savanții din zilele noastre consideră că sunt 

prea primitivi pentru a avea empatie, 

compasiune, nefiind capabili să iubească și să 

mențină relații interpersonale strânse. 

Totuși Buburuza, asistând la câteva 

procesiuni funerare din Deșertul Academic, 
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descoperi că aceștia își poziționau morții cu grijă, 

cu brațele încrucișate pe piept, îi acopereau cu 

argilă și îi așezau în gropi pentru a-i feri de 

necrofagi. 

Buburuza a observat că pereții peșterilor 

erau împodobiți cu picturi rupestre executate de 

către șamanii de cucuteni. Cu această ocazie și-a 

dat seama că hominizii erau destul de cultivați și 

aveau o gândire abstractă. 

Locuiau în peșteri, dar și în adăposturi 

construite în stânci în care se găseau spații 

separate: pentru prepararea hranei, pentru 

dormit, pentru realizarea uneltelor, dar și pentru 

socializare. 

Nivelul superior al adăpostului, era de obicei 

destinat tranșării animalelor vânate. 

De asemenea, de-a lungul deșertului, 

Buburuza a putut remarca și mici construcții 

executate din lemn și oase de mamut lânos. 

Erau maeștrii în vânătoarea de cerbi și 

mamuți și consumau cantități uriașe de carne pe 
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timpul iernii. În alimentația lor, intrau și insecte, 

pești, moluște, legume gătite, fructe, tuberculi, 

dar și plante medicinale. 

Existau și secte, care practicau canibalismul 

ritualic, în care se implicau și oamenii moderni. 

Poate nu vă vine să credeți, dar foloseau și 

instrumente muzicale, cum ar fi de exemplu 

flautul divje babe, făcând un adevărat spectacol 

în jurul focului din Deșertul Academic. 

Din emisiunile pe care Buburuza le văzuse la 

TV, credea că acești hominizi erau păroși, urâți, 

murdari, cocoșați, însă în realitate avea să 

rămână uimită de aspectul extrem de 

asemănător cu cel al omului modern. 

Majoritatea erau îndesați, robuști, cu o 

constituție fizică bine clădită, o masă musculară 

crescută, o cavitate nazală bine dezvoltată, cu 

arcadele frunții proeminente și ochii mari, ceea 

ce le dădea posibilitatea să distingă culorile și 

adâncimea.  
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Picioarele erau scurte, ceea ce nu le 

permitea să fie mobili și agili precum oamenii 

moderni.  

Unii erau roșcovani, dar majoritatea erau 

bruneți. În general, aveau părul drept și tenul 

deschis.  

Trupurile erau pictate și ornate. Purtau 

pene de păsări exotice, bijuterii din scoici și pietre 

prețioase, nu numai ca să impresioneze sexul 

opus, dar și pentru a se face distincția între 

ranguri și rolurile acestora în comunitate. 

În istoria lor, existau mărturii ale unor 

conflicte izolate cu oamenii moderni, dar de cele 

mai multe ori, se pare că au avut relații strânse 

de colaborare. În unele cazuri s-a ajuns chiar și la 

împerechere. 

Dovadă stau mărturiile din peștera cu oase 

din spațiul carpato-dunărean, care este unul 

dintre cimitirele acestora. Aici s-a descoperit un 

hibrid rezultat din împerecherea omului modern 

cu omul Neanderthal. 
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Dar să revenim la firul povestirii noastre! 

Buburuza reperă prin zoo-GPS-ul 

antenuțelor sale, în imensitatea deșertului, zoo-

universitatea particulară, unde Zoo-

Academicianul Habilis, îi propusese să aibă loc 

întâlnirea. 

Poate vă întrebați, după toate câte vi le-

am povestit, ce nevoie avea un zoo-academician 

puternic de o biată buburuză? 

Ei, o să vedeți voi mai departe de ce era 

nevoie de ea în deșert și ce întorsătură vor lua 

lucrurile, dar aveți puțintică răbdare! 

Buburuza nu știa, dar avea să afle mai 

târziu, chiar de la Zibellina, că acești hominizi 

preistorici (deși el era acela care-i readusese la 

viață), se revoltaseră chiar împotriva creatorului 

lor.  

Își cereau drepturile și astfel începu Marele 

Război Primitiv al secolului XXI, nu între hominizi 

și omul modern așa cum se spune, ci între 

hominizi și ”tăticul” lor, Zibellina. 
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Era o luptă pe spațiu! Se răspândiră prin 

laboratoarele Romgrotto, vrând să pună mâna pe 

acestea și să îndepărteze samurul de la 

conducere. 

Începură să se organizeze în clanuri, ginți, 

triburi și să capete putere prin intrarea lor în 

diferite secte, în funcție de grupurile de interese. 

Buburuza ateriză în grabă pe acoperișul 

zoo-universității, construită din lemn și oase de 

mamut lânos. 

Întrebă hobbit-ul de la poartă unde se află 

biroul domnului Zoo-Academician Habilis și fu 

condusă imediat de micuța fosilă preistorică. 

Pe hol, dintr-una dintre camere, se auzea o 

muzică ciudată, de flaut divje babe. 

În timp ce se deplasa urmându-l pe Hobbit, 

admiră picturile care probabil datau din 

paleoliticul superior, executate de șamanii de 

cucuteni. Acestea înfățișau animale, asociate cu 

simboluri magice, pentru cinstirea spiritelor, dar 

și scene de vânătoare, pe care remarcă 
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amprentele suflate cu pigmenți extrași din plante 

peste mâna lipită de perete în dorința dezvăluirii 

identității lor peste timp. 

 

 
Hobbit-ul și Buburuza 

 

Rămase profund impresionată de vasele 

confecționate din lut și oase și pietre pictate 

artistic, antropomorf și zoomorf. 

Decorurile de esență geometrică îi aminteau 

de cultura protourbană Cucuteni, Tripolie sau 

Sântana de Mureș. 
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Pe jos, erau distribuite unelte de piatră 

șlefuită și perforată, lame, răzuitoare, topoare, 

vârfuri de suliță din silex, piatră sau os, arme de 

metal și obiecte de cult. 

Fu trezită din gânduri de către Hobbit, care 

o direcționă ușor, deoarece era gata-gata să se 

împiedice de mulțimea obiectelor răspândite de-a 

lungul holului. 

Se uită la Hobbit și exclamă cu entuziasm:  

- Ce picturi minunate! 

- Așa e! – răspunse acesta. Sunt semnate 

de cei mai mari șamani!  

Ajunsă în anticamera biroului Zoo-

Academicianului Habilis, zări într-un colț o 

tânără denișoveancă, ce vorbea agitată la telefon. 

Îi făcu semn discret Buburuzei, invitând-o 

să se așeze pe un scaun plasat în dreapta camerei 

și (îndepărtând ușor telefonul de la ureche), o 

rugă cu glasul abia șoptit să aștepte puțin pentru 

că domnul Habilis tocmai purta o discuție cu 

cineva. 
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După aproximativ 20 de minute, fu poftită 

înăuntru chiar de către primată, după care o 

invită să se așeze pe scaunul din fața biroului său. 

Acesta era extrem de concentrat în tocirea 

unui bolovan, cu ajutorul unei pietre ascuțite prin 

tehnica Lavalloisse. 

Pe birou se aflau unelte de mărimi diferite, 

confecționate din oase de cerb, cu vârfuri extrem 

de lustruite, pe care probabil le folosea la 

fabricarea vestimentației din piele sau din blană. 

Buburuza nu putu să nu-i remarce inelul de 

pe degetul arătător, care răspândea sclipiri 

orbitoare de rubine și smaralde și înțelese că 

făcea parte dintr-o sectă aleasă. 

Rangul și rolul său în comunitatea fosiliferă 

a hominizilor, era subliniat și de vestimentația 

deosebită, întru totul diferită de cea a indivizilor 

obișnuiți. 
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Habilis și Buburuza 

 

Purta o căciulă de samur, ca semn al 

puterii sale asupra teritoriului, iar în picioare, 

încălțăminte din piele subțire și fină de capră. 

Pe o banchetă în încăpere, se afla o haină 

căptușită cu samur, un clac de mătase albă cu 

monogramă de aur (HH), prinsă de căptușeală și 

un șal de mătase albă. 

Nu încăpea nici o îndoială că aceste articole 

vestimentare, îi aparțineau lui HH.  
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Acesta se opri brusc din lustruirea așchiei 

de piatră și spuse: 

- Știu că ți-ai dori să-ți continui meseria 

de dascăl într-o zoo-universitate, dar 

nu-mi cere imposibilul. Faptul că ți-ai 

dat demisia, noi secta necrofagilor, îl 

considerăm un afront, de aceea tot ce-ți 

putem oferi este un post de zoo-director 

pentru că în curând, noi vom deschide 

un zoo-laborator în deșert. Ce zici? 

- Nu știu ce să zic! – îl privi aceasta total 

dezamăgită - Eu am adus cu mine, după 

cum m-ați rugat CV-ul și ultimele mele 

cărți!  

Buburuza se gândi la cadrele zoo-didactice 

și la studenții (din ce în ce mai mulți), care erau 

nevoiți, asemenea ei, să părăsească Facultatea de 

Animale și Insecte și care fuseseră totuși primiți 

în acest loc. 

De ce în cazul ei nu se putea acest lucru? 
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Ei, dragii mei, pe parcursul povestirii o să 

înțelegeți! 

Buburuza nu comentă, nu insistă și 

mulțumi totuși fosilei pentru așa zisul ”sprijin”! 

În definitiv, era o provocare! 

- Puteți să-mi dați mai multe amănunte? 

– zise aceasta îndreptându-și privirea 

spre o masă pe care tronau niște ouă de 

Velociraptor, Tyrannosaurus Rex și 

Protoceratop. 

Întâlnindu-i privirea, Habilis, folosindu-se 

de tehnica sa obișnuită și anume șiretenia (pentru 

a divaga de la subiect), începu să-i explice 

Buburuzei despre efectele miraculoase ale 

poțiunilor preparate de hominizi, care (spunea 

el), vor eradica boli cum ar fi temutul MRSA, 

care făcea ravagii prin spitalele Zoo-României. 

Buburuza ceru mai multe detalii în legătură 

cu locația și persoanele cu care trebuie să i-a 

legătura. 
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- Atunci - rosti el pe un ton mai înalt și 

mai dur - o să vorbesc cu zoo-savantul 

de renume mondial Homo Erectus 

Fossilis să te primească. 

După ce-i ură succes, o însoți către ușă 

(făcând un semn discret cu mâna unui biet 

hominid ce stătea pe scaunul din anticameră), să 

mai aștepte puțin. 

Se întoarse în biroul său, apucă telefonul în 

același mod ca și omul modern (având o 

structură internă a oaselor mâinii similară) și 

formă numărul Diavolului Teleomănean, 

raportându-i că operațiunea a fost îndeplinită. 

După aceea, îl sună pe Erectus Fossilis și îi 

zise: 

- MUR-MUR! – adică tradus în limbajul 

omului modern ”Salut frate”! 

Acesta răspunse: 

- SUR-SUR! – adică ”Hai salut mă”! 

Habilis continuă: 
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- VÂJ-VÂJ! PLEOSC-TROSC! – adică îl 

avertiză că Buburuza e în zbor spre el și 

să aibă grijă, să nu uite, ceea ce avea de 

făcut! 

Acesta răspunse: 

- TROSC-PLEOSC! SCÂRȚ-PÂRȚ! 

ARIGATO! - adică ”S-a făcut bro! Vezi 

că tocmai îți trimisă-i niște filmulețe 

interesante cu două denișovence sexy!” 

Habilis răspunse: 

- GRUI-GRUI! PREU! – adică ”Să trăiești 

rât de porc! Broscoi râios!”, acesta fiind 

un alint primitiv, o glumă de-a lor! 

Buburuza prin zoo-GPS-ul din antenuțe, 

localiză imediat adresa indicată de Habilis, 

decolă, și bătu sfioasă la ușă. 

Așezământul de culoare albă, era construit 

din blocuri de piatră, rezultate din crăparea 

rocilor, datorită diferențelor mari de 

temperatură și de îngheț. 
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Bătu din nou și în pragul ușii apăru un 

hobbit, un fel de mini-adult, cu craniul de 

dimensiuni reduse, dar cu dinții și picioarele, 

relativ mari pentru înălțimea lui. 

Deși era mic de statură, maxilarul conținea 

un aranjament format din dinți pentru adulți. 

Întinse degetul mare, pentru a-i indica 

drumul Buburuzei, iar aceasta observă că policele 

era aliniat cu celelalte degete, iar încheieturile 

permiteau întinderea acestora. 

Degetele laterale erau curbe, cu format 

alungit. Aveau o structură de susținere ce semăna 

mai degrabă cu cea a cimpanzeului, decât a unui 

hominid ceva mai evoluat, cum ar fi Homo 

Erectus sau Homo Habilis. 

Micuțul Floresiensis, pentru că așa îl chema, 

fusese reconstituit de către echipa de medici 

intergalactici, din ADN-ul fosilelor achiziționate 

de Zibellina, din insula Flores. 
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Micuțul Floresiensis (Hobbit-ul) 

 

Odată intrată, Buburuza realiză că se afla 

într-o locație veche din patrimoniul omului 

modern. 

Hobbit-ul, arătă din nou cu degetul său 

mare, invitând-o pe aceasta într-o scurtă vizită. 

O introduse într-o lume din altă epocă, 

insistând să-l urmeze. 

Țin să menționez, că spațiul era împărțit în 

mai multe camere, destinate diferitelor activități, 
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însă două dintre acestea i-au atras atenția în 

mod deosebit Buburuzei noastre: cea dedicată 

socializării și cea dedicată somnului. 

În mod deosebit, o impresionă spațiul 

destinat pentru odihnă, în care aceasta presupuse 

că fosilele aveau să doarmă la prânz, sau cine 

știe? Nu vreau să fac presupuneri și să-mi fac 

vreun păcat! 

Cel mai tare o impresionă dormitorul, 

despre care hobbit-ul susținea sus și tare că 

fusese ”iatacul jupâniței” (rânjind cu subînțeles). 

Dovadă stăteau costumul boieresc de epocă 

aruncat pe pat ca și când aceasta încă ar fi 

bântuit acest conac! 

Dulapul plin de haine de epocă: papuci, 

paftale, brățări, cercei, inele, păstra încă 

parfumul jupâniței. 

Ți-o și închipuiai cum se trezea dimineața 

întinzându-se și căscând. Cum își trăgea în grabă 

rochia sa peste cămașa de borangic sau pânză de 

in subțire (confecționată din brocart cu 
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ornamente bogate din fir auriu, aplicate în jurul 

răscroielii de la gât și de la tivuri) și încălțându-

se cu papucii săi de casă. 

Apoi vizualizai cum înainte de a părăsi 

iatacul, își fixa cu o mișcare delicată peste picior 

banda de catifea cu broderie din fir de aur a 

nalânilor împodobiți cu inserții de sidef (care erau 

niște tălpi înalte de lemn), pentru a-și feri 

papucii de casă de praful și noroiul din curtea 

boierească! 

Era clar, o casă de patrimoniu, încărcată 

puternic de istorie, în care ți-era milă să calci 

sau să atingi ceva, pentru că simțeai că este încă 

vie, păstrând intact microbiomul timpurilor 

trecute. 

Vă las pe voi să dezvoltați mai departe 

importanța patrimoniului unei zoo-națiuni. 

Între timp, eu va trebui să revin la realitate 

și să vă povestesc (deși n-o să vă vină să credeți), 

cum s-au petrecut lucrurile în continuare. 
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Peste aproape o oră, își făcu apariția 

Erectus Fossilis, care tocmai venea din sanctuarul 

său unde își încheiase incantațiile magice. 

Făcea parte ca și Habilis, din Cultul 

Morților, unde deținea o lojă mai micuță decât 

acesta. De asemenea, se chinuia să pătrundă și în 

celelalte culte, cum ar fi: Cultul Vânătorii, al 

Soarelui și al Fertilității. 

Pașii greoi apăsau parchetul vechi, care 

scotea niște scârțâituri groaznice, ceea ce o făcu 

pe Buburuză să se întoarcă spre acesta. 

Înfățișarea hominidului, îi dădu fiori reci pe 

șira spinării, având în vedere că până atunci nu 

mai întâlnise o fosilă atât de stranie. 

Avea craniul alungit și aplatizat, cu oase 

puternice și groase, fruntea relativ teșită și bărbia 

redusă, însă dentiția și membrele (în special 

mâinile), erau asemănătoare cu cele ale omului 

modern. 

Dar ceea ce o impresionă cel mai mult, era 

îmbrăcămintea acestuia.  
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Pe cap avea un gugiuman de samur, 

asemenea acelora purtate de domni sau boieri.  

 

 
 Erectus Fossilis și Buburuza 

 

Costumul său din catifea orientală, de 

culoare albastră, era decorat cu motive florale 

executate din fir de aur.  

Era compus dintr-un anteriu bogat 

ornamentat cu rânduri de benzi, nasturi și 

găitane din fir de aur și dintr-un cepchen 

aruncat pe umeri, pe deasupra anteriului, care de 

asemenea era împodobit cu decor floral stilizat 

din fir de aur. 
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Buburuza, în timp ce examina costumația 

total nepotrivită a hominidului, presupuse că 

acesta își însușise hainele, scormonind prin odăile 

conacului. 

Era primul exemplar readus la viață de 

către renumita echipă de medici intergalactici a 

lui Tesla. Fusese reconstituit din ADN-ul fosilelor 

preistorice, găsite în spațiul carpato-danubiano-

pontic și anume: Homo Erectus și Homo Fossilis. 

Avea o conformație robustă, o bipedie 

perfectă și deținea limbajul articulat. 

Privi prin Buburuză cu ochii lui mari și 

inexpresivi, căprui-gălbui și-l întrebă pe Hobbit: 

- Cine e doamna? 

Acesta îi transmise mai mult prin semne că 

Buburuza venise pentru angajare din partea 

fosilei Habilis! 

Erectus răspunse: 

- Ahaa, da! Mi-am amintit! Mă scuzați 

doamnă că am uitat! Am atâtea pe cap. 

Cu ce ocazie pe la noi? 
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Înainte ca aceasta să-i răspundă, o invită 

să intre în spațiul dedicat socializării, unde își 

desfășura activitățile cotidiene. 

Odată intrată, fosila, se așeză cu greu pe 

scaunul de la birou și uitând de prezența 

Buburuzei, se apucă să apese tastele unui zoo-

computer portabil IBM 5100 și să caute diverse 

firme chinezești de aparatură medicală. 

Nu știa prea bine de ce are nevoie, dar era 

foarte concentrat în activitatea întreprinsă. 

Deodată, tresări și se uită atent la 

Buburuză, întrebând-o cine e și ce vrea! 

În mijlocul camerei, decorată impunător, cu 

picturi și obiecte de artă de o valoare 

inestimabilă, Fossilis, instalase o vatră în care 

ardea un foc puternic. Acesta se uită la vatră și 

încet, încetinel, amorțit de căldura focului ațipi. 

Buburuza zbură în viteză pe deasupra 

capului său pentru a-l trezi. Acesta tresări brusc 

și zise: 
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- Acilea pe birou, după cum observați sunt 

leacurile pe care le-am făcut eu pentru 

salvarea omenirii de bolile incurabile de 

care aceasta suferă la ora actuală. Ce n-

au putut face medicii moderni, făcu-i 

eu!  

Buburuza se uită pe birou și observă aceleași 

ouă de dinozaur, pe care le văzuse și în biroul lui 

Habilis și niște broșuri, în care își închipuia că 

sunt descrise leacurile miraculoase ale hominizilor. 

Dar nu se arătă prea curioasă să le deschidă! 

Apoi hominidul brusc zise: 

- Pe dumitale va recomandat prietenul 

meu Habilis, că altfel nici nu aveam ce 

discuta! Ideea e că avem nevoie de un 

zoo-director în zoo-laboratorul nostru 

de cercetare, care să ne conducă zoo-

tehnicienii și zoo-laboranții! 

Buburuza uimită îl întrebă: 

- Dar unde este zoo-laboratorul și unde 

sunt zoo-tehnicienii? Îmi închipui că nu 
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în această frumoasă locație de 

patrimoniu!? 

- Ba da! – răspunse acesta – Chiar acilea 

va fi, bineînțeles după ce curățăm 

mâzgălelile după pereți și scăpăm de 

obiectele nefolositoare de care ne 

împiedicăm p-acilea! În ceea ce-i privesc 

pe zoo-tehnicieni și zoo-laboranți, pe 

aceia îi aduci dumitale din Facultatea de 

Animale și Insecte sau de unde vrei 

matale! 

Buburuza șocată de vorbele acestuia și 

constatând că hominidul preistoric nu are nici un 

fel de noimă sau vreun plan de acțiune, realiză că 

intențiile lui Habilis, atunci când a trimis-o la 

acesta, așa cum își închipuise nu erau tocmai în 

regulă. 

Se uită la Erectus Fossilis cu dispreț și îl 

admonestă:  

- Presupun că dumneavoastră ați închiriat 

acest spațiu de patrimoniu ca să-l faceți 
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laborator de analize, sau de cercetare, 

sau orice altceva ce ar avea legătură cu 

medicina?! 

- Dar nu du matale grija asta! Ne ocupăm 

noi! Aducem o macara, scoatem 

ferestrele, introducem aparaturile și ne 

punem cu toții pe treabă. Între timp 

dumitale, faci o listă cu ce-ți trebuie în 

laborator, aduceți echipa și gata, vă 

puneți pe treabă! Ce-i așa greu de 

înțeles?! Eu mă gândii ca să nu mai 

trebuiască să scoatem gemurile, să 

folosim măsuțele cu rotile ale jupânesei, 

pe care le avem pe acilea și stau de 

pomană! Hai că vă dau o leafă babană! 

Ce mai vreți? Veniți, aduceți actele de 

angajare și neapărat parafa ca să putem 

să ne punem pe treabă! Ieri!  

Buburuza își dădu seama că intențiile 

acestor hominizi nu erau deloc curate, ci din 
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contră doreau să se îmbogățească rapid, având 

nevoie de un țap ispășitor!  

Era limpede că singurul plan concret al 

hominidului, era acela de a crea două spații, și 

anume: unul în care să-și primească la 

consultație eventualii clienți pe care se presupune 

că i-ar fi tratat cu loțiunile, tabletele, poțiunile și 

ouăle sale miraculoase și altul, în care să 

găzduiască o altă fosilă ancestrală care să aplice 

tratamentele pe subiecți umani. 

Buburuza refuză categoric așa zisul ”post de 

zoo-director de laborator”.  

Erectus Fossilis, care primise indicații clare 

în sensul de a o reține cât mai mult pe Buburuză 

în Deșertul Academic, insistă și o rugă să-i facă 

atunci o revistă de care să se ocupe singură, în 

limba română și engleză. El să fie Editor-in-

Chief, iar ea să scrie articole despre produsele sale 

miraculoase și despre beneficiile acestora. 

Acest lucru, îl făcu pe de-o parte cu 

intenția clară de a o umili, iar pe de alta, de a o 
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folosi și nu în ultimul rând, de a raporta cu lux 

de amănunte toate mișcările acesteia, Ciorii de 

Semnătură și Diavolului Teleormănean. 

Buburuza realiză că nu mai are sens să-și 

piardă timpul degeaba și refuză categoric și acest 

post. 

Dădu să plece, dar Erectus Fossilis, vizibil 

iritat (deoarece nu reușise să îndeplinească planul 

malefic pe care îl urzise cu Habilis), mai făcu o 

încercare și spuse: 

- Dar mi-ați spus că nici fiica matale, 

Gărgărița Galbenă, nu are de lucru și de 

aceea mă gândii să vă ajut, măcar ea să 

aibă un loc de muncă. Ce nu-i dați voie? 

Buburuza grăbindu-se să iasă pe ușă, zise: 

- O să-i transmit!  

A doua zi, Erectus, după ce se consultă 

peste noapte cu Habilis, se hotărî să ia legătura 

cu Gărgărița Galbenă. 

O sună pe aceasta și îi spuse că o roagă să 

vină până la el. 
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Zis și făcut!  

 

 
Erectus Fossilis și Gărgărița Galbenă (fiica Buburuzei) 

 

Gărgărița Galbenă își pregăti rucsăcelul și 

zbură spre acesta. Odată ajunsă, Erectus Fossilis, 

o invită să ia loc și îi spuse: 
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- Am vorbit și cu mama dumitale, și-mi 

zise că nu ești momentan angajată 

nicăieri, e adevărat? 

- Da, așa e! – răspunse aceasta. 

- Atunci să muncești acilea la noi! Nu-ți 

place la noi? Cât ai vrea leafa? 

Gărgărița uitându-se speriată către acesta 

și în același timp uimită, îi răspunse: 

- Păi cu ce să vă ajut eu? Am înțeles că 

doriți să faceți un zoo-laborator 

medical, nu-i așa? Eu am terminat Zoo-

Universitatea Națională de Arte Plastice. 

Fossilis își îndreptă privirea către picturile 

de pe pereți și zise: 

- Dar nu vezi ce de artă zace acilea inutil? 

Ia zi ce cu ce lavabilă să dăm că îs prea 

multe mâzgălituri și le-a cam atacat 

mucegaiul! 

Gărgărița Galbenă se uită pe pereții 

încăperii, iar apoi îl privi atentă pe hominid 

zicând: 
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- Cum să dați domnule pe aceste opere de 

artă cu vopsea lavabilă și să scoateți 

geamurile (aflase acest lucru de la 

Buburuză), pe care să introduceți 

aparatură medicală?! I-ați spus mamei 

mele, că vreți să scoateți parchetul 

pentru a pune linoleum. În primul rând, 

în această locație, nu se poate face un 

laborator, pentru că este o vilă din 

patrimoniul național. 

Hominidul o privi încruntat și i se citi pe 

față furia. Brusc, însă deveni calm și cu vocea 

mieroasă, rosti: 

- E, sigur că n-o să dăm cu lavabilă, eu 

sunt novice, de aceea te întrebai pe 

matale că ziseși că ai cunoștințe în 

restaurarea clădirilor. Apropo, geamul 

de pe hol îl văzuși? 

Gărgărița aprobă tristă din cap! 

- E, nu-mi zi, că nici geamul acela 

murdar și prăfuit nu-l putem curăța cu 
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tix. Nevastă-mea a dat cu praf din acela 

pe o tigaie murdară în care prăjise două 

cotlete de mamut lânos și a făcut-o 

lună! Te puteai privi în ea!   

- Domnule glumiți? Nu trebuie să aveți 

studii în domeniu, pentru a observa cu 

ușurință că această locație este un 

patrimoniu de valoare inestimabilă, o 

capodoperă! Am observat 4 sobe 

Meissen, parchetul (pe care doriți să-l 

înlocuiți brutal cu linoleum 

antibacterian), este original, precum și 

stucaturile tavanelor și cele de deasupra 

ușilor pictate de la parter. De pildă, 

camera aceasta este pictată de către o 

echipă de artiști coordonați de maestrul 

Ș.L., unele chiar de dânsul însuși. În ceea 

ce privește, ”mâzgăleala” de pe geam, vă 

anunț că acela este un vitraliu și s-ar 

produce un dezastru național dacă l-ați 

spăla cu pudra aceea la care vă refereați. 
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Erectus văzând că nu o scoate la cap cu 

Gărgărița, îi răspunse: 

- E, las că vedem noi ce facem, că eu 

acum trebuie să dau zoo-mail-uri la 

niște ”chineji” să vedem cum facem cu 

aparatura aia! Uite ce e, mâine adu 

actele de angajare. O să fii secretara 

mea. Îmi vei ține evidența că o să avem 

multe acte pe acilea! Te rog să mă ajuți, 

că nu mă ajută nimeni acilea și nu-l am 

decât pe ”ăsta mic” (se referea la 

hobbit), care îmi mai umblă și mie pe 

zoo-calculator și mai repară și el una-

alta! Ce să fac îmi fu credincios și mă 

urmă când mă revoltai contra lui 

Zibellina! Gândește-te și dacă accepți, 

mâine la 8:00 să fii acilea și cu actele de 

angajare. 

Gărgărița Galbenă se hotărî (deși nu 

înțelesese prea bine ce avea de făcut), să accepte 
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având de acum și grija locației de patrimoniu pe 

care fosila se hotărâse să o distrugă. 

Așa că își luă actele cerute pentru angajare 

și zbură a doua zi spre locația hominidului. 

Când ajunse, găsi ușa încuiată, înăuntru nu 

se simțea nici o mișcare și dădu să plece. 

Pe poartă însă, își făcu apariția mașina care 

îl transporta pe Erectus Fossilis. 

Prima dată, coborî șoferul, care ocoli 

mașina pentru a deschide ușa pasagerului din 

dreapta, dar acesta întârzia să coboare. 

Între timp, șoferul, observă prezența 

Gărgăriței Galbene și se grăbi să-i deschidă 

spunând: 

- Vorbește la telefon, așa face mereu, stă 

acolo și câte o oră! Stați că vin acum să 

vă deschid ușa, că-i tare frig afară! 

Se întoarse la mașină și când dădu să pună 

mâna pe chei, Fossilis îl admonestă: 
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- Las-o să aștepte! Tu du-te să descarci 

produsele pe care le-am adus de la 

Romgrotto! 

- Numai puțin, să-i descui domnișoarei și 

apoi le descarc imediat! 

Nervos, Erectus, ieși din mașină lăsându-și 

întreaga greutate pe portieră, până când aceasta 

începu să pârâie și strigă către Gărgăriță: 

- Sunteți punctuală domnișoară! Așteptați 

puțin afară, să intru mai întâi eu și apoi 

o să vă chem! 

Gărgărița Galbenă (care oricum era tare 

îndoită dacă ar fi trebuit să accepte propunerea 

hominidului matofit), îi răspunse: 

- Bine domnule aștept! 

Hominidul intră, descuie personal biroul 

său, după care ordonă șoferului să deschidă toate 

luminile și se aruncă pe scaunul biroului. Apoi 

țipă către acesta: 

- Zi mă domnișoarei, să intre! 
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Gărgărița auzi și intră imediat pentru că 

înghețase afară. 

Șoferul, ușor rușinat de comportamentul 

hominidului, ridică din umeri și oftă, după care 

se așeză pe scaunul din hol, pentru a îndeplini 

eventualele ordine pe care acesta avea să i le dea 

din 5 în 5 minute. 

Gărgărița intră în birou, iar hominidul o 

invită să ia loc. Se așeză pe scaunul din fața 

biroului acestuia, scoase din rucsăcel actele de 

angajare și i le înmână fosilei.  

Hominidul micșoră ușor ochii, luă 

documentele, le răsfoi în grabă și zise: 

- Da! Lăsați-le acilea, le duc eu la 

contabilitate - după care îi aruncă o 

privire vicleană, dar în același timp și cu 

un iz de superioritate senilă - și o 

întrebă din nou: 

- La ce leafă v-ați gândit? Orișicum noi nu 

putem să vă dăm mai mult decât 
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minimul pe economie - și zâmbi 

batjocoritor. 

Gărgăriței Galbene, i se păru nepotrivit să-

și negocieze leafa ca la piață cu un hominid și 

dădu din cap că e de acord. 

Fosila luă de pe birou actele Gărgăriței, 

comandă șoferului o cafea (care trebuie să vă 

spun că nu o aducea din acea clădire, ci în alta 

din vecinătatea acesteia), după care se uită din 

nou la biata Gărgăriță și îi spuse: 

- O să luăm și noi acilea un filtru de cafea 

și cești, eu am mai adus de la mine de 

acasă, de la nevastă-mea, dar o să și 

cumpărăm. Apropo, puteți să cumpărați 

și dumneavoastră un filtru și cești de 

cafea cu farfuriuțe! Haideți să vă arăt 

bucătăria ca să știți unde să le așezați 

mâine! Eu zic să facem frumos acilea! 

Pe ușă apăru Hobbit-ul cu fața zâmbitoare, 

bătu în ușa deschisă și făcu un semn cu degetul 

mare spre hominid, anunțându-și sosirea. 
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- Vino mă, să vezi tu ce are zoo-laptopul, 

că nu merge internetul – zise hominidul 

către acesta. 

Hobitul îl asigură mai mult prin semne că 

locația unde se aflau, nu avea acces la internet. 

- Cum mă? Noi ne chinuim acilea să 

construim cel mai mare zoo-laborator 

din Pustiul Academic și locația asta 

nenorocită nu are internet? Cum să ia 

legătura cu noi bieții oameni în nevoie ca 

să-i salvăm? 

Apoi sări brusc la altă idee și zise: 

- Du-te mă și arată fetei întreaga clădire! 

Explică-i și ce vom face în fiecare 

cameră! 

Hobbit-ul începu să-i prezinte de îndată 

Gărgăriței interiorul, care era compus din două 

nivele.  

La parter, se aflau două birouri, în care află 

de la Hobbit, că hominizii voiau să consulte și să 

trateze oamenii.  
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Pe holul dintre cele două birouri, se aflau și 

două băi, precum și un scaun care reprezenta 

recepția, adică locul unde viitoarea secretară 

(adică Gărgărița Galbenă), avea să primească și 

să îndrume oaspeții către cele două fosile. 

La etaj, voiau să facă zoo-laboratorul. 

Îndată ce se făcu ora 13:00, Erectus 

Fossilis, își luă servieta, chemă șoferul și plecă în 

grabă. 

- Eu mă retrag! Ne vedem mâine la 

aceeași oră! 

A doua zi, programul, se derulă 

asemănător, numai că în holul în care avea de 

gând să plaseze Gărgărița, a apărut și o masă. 

Fosila îi atrase atenția Gărgăriței spunând: 

- Acesta e biroul dumitale! Aici vei face 

recepția pacienților, clienților, asociaților 

sau colaboratorilor noștri! 

În cea de-a treia zi, mai apăru un filtru de 

cafea.  
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Gărgărița se bucură și se gândi: <<Bine că a 

scăpat bietul șofer să se tot ducă la automatul 

din clădirea vecină, pe frigul acesta!>> 

Dintr-o dată se auziră țipete pe o 

tonalitate înaltă eliberate de hominid, prin care o 

chema pe Gărgăriță: 

- Domnișoară Gărgăriță vă rog să-mi 

preparați o cafeluță!  

Gărgărița Galbenă, pregăti cafeaua la 

capacitatea maximă a filtrului (6-7 cești), având 

în vedere că hominidul consuma această cantitate 

până la ora plecării. 

După ce consumă toată cafeaua din filtru, 

cerând câte o ceașcă din timp în timp, se deplasă 

el însuși și constată cu stupoare că filtrul se golise. 

Se uită către șofer și exclamă nervos: 

- Ce făcură-ți mă? Consumară-ți atâta 

cantitate de cafea? 

Din acea zi, nu-i mai solicită niciodată 

Gărgăriței să-i prepare cafeaua. 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

137 

 

Zilele trecură rând pe rând, ca trase la 

indigo! 

În cea de-a treia săptămână, mai apărură 

(nu se știe de unde), două laptopuri și 3 telefoane 

fixe, iar fosila își reluă activitatea și luă legătura 

pe internet cu niște chinezi care vindeau 

aparatură de laborator second-hand, începând în 

același timp și castingul pentru angajări. 

Căuta în continuare, înnebunit, un zoo-

director de laborator, dar ce să vezi?  

Nimeni, cât ar fi fost de strâmtorat 

financiar, nu-i accepta propunerea! 

Ba mai mult, într-una din zile, fu aprig 

muștruluit de către conducere, pentru că 

treburile nu evoluau în nici un fel. 

Acesta se întristă și neavând cui să se 

destăinuie, îi chemă pe Hobbit și Gărgăriță: 

- Nu știu ce să mai fac măi copii! Acilea 

nu-s lăsat să fac ce vreau eu, dar las că 

tot după voia mea voi face fără să mă 

mai consult cu ăștia altă dată! Hai copii, 
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fuguța, începeți să dați și voi ”chinejilor” 

mail-uri! 

Se făcu ora 13:00 și hominidul plecă acasă! 

Trecuse aproape o lună de când Gărgărița 

își pierdea timpul în această locație și se gândi: 

<<Ce-o fi făcut Fossilis cu actele mele de 

angajare?>> 

Nu mai avu încotro și trebui să-l întrebe. 

Acesta vădit încurcat răspunse răstit: 

- Câtă treabă am eu acu, dumitale îți 

arde de acte? Dumitale zi mersi că ai de 

unde pleca de acasă în fiecare zi și fă 

treabă bună și-om mai vedea noi! 

Gărgărița se gândi că nu mai era nimic de 

comentat și se retrase tristă spre livada sa, 

dându-și seama că a fost păcălită de această 

fosilă preistorică. 

Ce au făcut mai departe acești hominizi, 

dacă și-au continuat planul malefic prin care 

voiau să transforme vila de patrimoniu în 
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laborator de analize sau de cercetare, sau orice 

altceva, nu știu să vă spun! 

Cele două gărgărițe nu au mai zburat 

niciodată pe acolo și nici până în ziua de azi nu 

au fost curioase să afle dacă aceștia și-au dus la 

capăt planurile malefice. 

Buburuza avea să rămână pentru multă 

vreme marcată de cuvintele acestei fosile atunci 

când l-a vizitat: ”Să știți doamnă de la mine, că 

ar fi bine să acceptați acest loc de muncă, pentru 

că mă tem pentru dumneavoastră, că în viitorul 

apropiat, nu vă veți mai găsi altul, nici în țară și 

nici în străinătate, nici dumneavoastră și nici 

copiii dumneavoastră! Doar știți ce tocmai ați 

făcut!”. 

De unde știa acest hominid ”ce tocmai a 

făcut”? Pentru el era o crimă să faci bine!  

Sărmana fosilă matofită, de fapt, nu făcea 

altceva decât să transmită mesajul Ciorii 

Francofone de Semănătură și al Diavolului 

Teleormănean. 
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Cioara de Semănătură și Diavolul Teleormănean 
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POVESTEA LUI TYRANNOSAURUS REX 

ȘI A DINOZAURILOR CU PENE 

 

După ce a părăsit Deșertul 

Academic, Buburuza 

noastră, avea să se retragă 

pentru o vreme în Livada sa. 

Din viața ei, dispăreau, rând 

pe rând, cunoscuții, colegii, 

prietenii și chiar unii 

membri ai familiei sale, dar să nu vă închipuiți 

cumva că rămăsese singură. 

Era urmată îndeaproape de niște păsăroi 

ciudați, pe care îi mai văzuse înainte, dar 

niciodată atât de aproape. 

Cine erau acești păsăroi și ce voiau de la 

biata Buburuză?  

Am să vă povestesc în continuare! 

Am aflat și eu de la bătrâni, că de mult de 

tot, prin anii '67, Zoo-România era condusă de 

către Tyrannosaurus Rex.  
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Bizara creatură, avea însușiri între pasăre și 

dinozaur. Era un terapod carnivor, care se 

impunea în lumea aceea prin teroare și tiranie. 

Pentru Zoo-Prostimea Zoo-României, avea 

să înceapă o nouă eră, și anume cea a 

Dinozaurilor cu Pene. 

Am să vă povestesc și eu, din ceea ce am 

putut să aflu, despre începuturi și cum au evoluat 

aceștia până în zilele noastre. 

Prin anii '60, Tyrannosaurus Rex, se 

pregătea pentru cea mai mare inovație a sa: 

crearea în Zoo-Laboratoarele Socialiste a unei 

rețele de ciripitori, care să facă ”treabă pentru 

zoo-stat”, după cum însuși acesta spunea. 

În acest sens, s-a consultat cu echipa sa de 

zoo-miniștri și au fost în unanimitate de acord 

că cel mai potrivit pentru acest mare rol nu avea 

să fie nimeni altul decât: Epidexipteryx Hui. 

Astfel, dintr-un dinozaur banal, ce ocupa 

postul de zoo-frezor, acesta a devenit pe rând, 

zoo-activist, urcând treaptă cu treaptă în 
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ierarhie și ocupând cele mai înalte funcții și 

anume: de zoo-politruc și zoo-cadrist. 

De ce avea să fie ales tocmai acest terapod 

într-o misiune atât de importantă? 

Tocmai datorită faptului că se supunea 

necondiționat ordinelor sinistrului Tyrannosaurus 

Rex. 

 

 
Tyrannosaurus Rex și Rețeaua de Ciripitori 

 

Acesta din urmă, referitor la invenția sa 

genială, spunea cu ”modestia” care îl caracteriza, 
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”că de aceasta nu vor beneficia numai cei din 

vremea lui, ci și urmașii urmașilor săi, până la 

sfârșitul veacurilor”. 

Dinozaurul cu pene Epidexipteryx Hui, era 

un dinozaur bizar cu o anatomie ciudată (poate 

pentru noi cei din secolul XXI), dar la acea 

vreme, nu era ceva deosebit. Majoritatea celor 

care populau fauna Zoo-României arătau în acest 

fel. 

Dinții săi mari, erau poziționați în partea 

din față a botului. Întregul corp cât și coada sa 

lungă, erau acoperite cu pene.  

Pe spate avea două perechi de pene lungi 

(asemănătoare cu cele ale păunilor din ziua de 

azi), pe care le folosea pentru atragerea 

partenerilor, alungarea rivalilor sau pentru 

amenințări adresate altor indivizi din aceeași 

specie. 

Femelele își depuneau ouăle pe sol, într-un 

fel de cuib făcut în pământ.  
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Era cunoscut drept ”hoț de ouă”, pentru că 

uneori pur și simplu, le fura de la alți oviraptori. 

Încet încetișor, în acea eră, numită ”Era 

Zoo-Socialistă”, zoo-întreprinderile au început să 

fie conduse de acești dinozauri terapozi, care 

aveau să fie cei mai fideli supuși ai lui Rex. 

Scopul lor, declarat în fața Zoo-Prostimii, 

era acela ”de a proteja secretele în afacerile de 

export, de a crește disciplina în producție și de a 

stopa furturile din zoo-întreprinderi”. 

În realitate, întreaga lor activitate, nu 

consta decât în lămurirea Zoo-Prostimii de a nu 

se antrena în alte activități decât cele privind 

munca lor și interesele generale ale societății 

specificate de documentele de partid. 

La vârful zoo-securității, Rex, a reușit să 

instaleze o nouă generație de dinozauri cu pene, 

modificați genetic (realizată în laboratoarele de 

specialitate ale savantei de renume mondial, soția 

lui Rex).  
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Această generație, avea să-și piardă încet-

încet, trăsăturile de dinozaur și să evolueze până 

la păsările performante din ziua de astăzi. 

În curând, inovația lui Rex, avea să dea 

primele roade.  

Prestigiul acestor creaturi din ce în ce mai 

performante, ajunsese să fie recunoscut pe tot 

mapamondul, prin rezultatele remarcabile 

obținute de stolurile migratoare, care operau atât 

în emisfera nordică, cât și în cea sudică. 

Tot în laboratoarele de cercetare zoo-

socialiste, avea să fie creat mai târziu și 

Xiaotingia Zhengi, care era un deinonichozaur cu 

pene, de mărimea unui porumbel, ce se plimba 

dintr-o parte în alta prin Jurasicul Zoo-

Comunist. 

Acesta era dotat cu o inteligență socială 

(așa cum numesc psihologii arta seducției și 

cultivării oamenilor utili), ieșită din comun. 

Rex, pregătea cu spor noile generații ieșite 

din ouăle crescute cu grijă în propriul său zoo-
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zoo-laborator de cercetare. Îi iniția pe aceștia în 

avantajele migrării spre latitudinea nordică sau 

spre cea sudică. 

Le explica elevilor săi, că migrarea spre 

latitudinea sudică este benefică ciripitorilor 

insectivori și fungivori, pentru că le oferă climă 

mai prielnică și hrană mai multă. Tinerele 

creaturi, îl întrebau pe maestrul ciripitor dacă în 

aceste condiții le permitea să rămână acolo 

definitiv.  

Acesta le explica calm și totodată hotărât: 

”Nu! Pentru că la tropice ziua durează 12 ore, pe 

când la noi (adică în latitudinea nordică), 

durează 16 ore și mai mult. Astfel, veți avea mai 

mult timp să vă construiți cuiburile și să strângeți 

hrană pentru puii voștri.”.  

Apoi continua să le explice cu talentul său 

didactic bine cunoscut: ”Migrarea constituie cel 

mai complex bioritm. Vă voi iniția, rând pe rând, 

în tainele acesteia și vă voi vorbi despre toate 

aspectele acestui vast subiect!”.  
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Apoi câte un elev mai silitor îl întreba: ”Nu 

putem migra și pe aici pe aproape tot în 

latitudinea nordică? De ce să ne deplasăm dintr-

o latitudine în alta toată viața noastră? Eu unul 

îmi doresc să explorez frumusețile Parisului, 

Vienei, Berlinului!”. 

Acesta răspundea: ”Sigur că puteți! Acest 

lucru depinde de voi! În ceea ce privesc cauzele 

migrării către nord, pe aici pe aproape, acestea 

sunt mai complicat de explicat. Unele ar fi 

reprezentate de căutarea celui mai potrivit loc 

pentru cuibărit, de fuga din cauza inamicilor 

naturali, sau de evitarea suprapopulării! Oricum 

cei care vor migra pe aici pe aproape vor fi 

instruiți individual chiar de către mine. Durata și 

distanța parcursă de fiecare dintre voi, va fi 

diferită, în funcție de performanțele voastre și de 

pregătire. Unii dintre voi veți migra zilnic, iar 

nopțile vi le veți petrece în centrul orașului, unde 

este mult mai cald decât la periferie. Cei mai 

mulți veți migra în stoluri, iar cei mai în vârstă și 
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mai experimentați, vor zbura în fața voastră și 

vă vor îndruma în călătoriile voastre. Cei mai 

performanți dintre voi, veți călători singuri. În 

istorie veți rămâne niște personaje învăluite în 

mister, iar majoritatea Zoo-Prostimii, se va 

întreba: <<De unde știu aceste micuțe ciripitoare 

încotro trebuie să se îndrepte și cum să ajungă la 

destinație? Bineînțeles că de la noi! Dar, acest 

lucru, nu-l vor afla niciodată! Păsările de noapte 

vor fi învățate să călătorească folosind bolta 

stelară drept hartă și câmpul magnetic al 

pământului drept busolă. În experimentele 

noastre efectuate în zoo-laboratoarele de 

cercetare nu ne-am dorit nici o clipă să vă 

mărim telencefalul pentru că noi nu avem nevoie 

să vă dezvoltăm inteligența. Totuși, am reușit la 

unele dintre voi să vă dezvoltăm memoria 

spațială, pentru că avem nevoie de ciripitori 

performanți care să cunoască nu numai fiecare 

membru al clanului său și statutul acestuia, dar 

să și observe imediat fiecare schimbare din clan 
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pentru ca noi să putem reacționa 

corespunzător!”. 

Prin anii '68, a avut loc prima extincție a 

dinozaurilor cu pene. Din acest motiv, a fost 

nevoie de un lobby extern și de crearea rapidă a 

unor ciripitori ultra-performanți, care să-și 

piardă încet-încet, trăsăturile de dinozauri. 

 

 
Dinozaurul cu pene 

 

zoo-laboratoarelor de cercetare din ce în ce mai 

numeroase. 

Astfel,  

s-a născut o  

nouă  

generație  

de maeștri  

ciripitori 

din ouăle 

incubatoarelor 
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POVESTEA PĂSĂROILOR CIRIPITORI 

 

În 1989, a urmat cea de-a 

doua extincție (numită și 

Marea Extincție), în care a 

pierit chiar și Rex, iar 

dinozaurii cu pene, care au 

supraviețuit acesteia, au fost 

nevoiți să evolueze rapid 

într-o altă clasă de animale, 

care se reproduceau prin ouă, aveau două 

picioare și aripi cu pene. 

Un moment cheie în evoluția lor, a fost 

acela în care și-au pierdut dinții și le-a crescut 

ciocul, au învățat să zboare și apoi să ciripească. 

În funcție de forma ciocului, s-a realizat și 

o clasificare a acestora. 

Structura ciocului a evoluat, devenind 

unică. Erbivore, omnivore sau carnivore, există 

câte un plisc pentru fiecare fel de păsăroi. 
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Este impresionant faptul că și în zilele 

noastre își mai folosesc labele la mers, dată fiind 

capacitatea lor de a zbura. Ca să poată zbura, s-

au făcut multe adaptări. 

A fost redusă masa oaselor și numărul lor.  

Scheletul a devenit elastic, putând să-și 

întoarcă capul la un unghi de până la 1800. 

Alături de ciripitori aveau să apară și 

turnătorii, stropitorii și raportorii. 

În zilele noastre, s-a ajuns la performanțe 

incredibile prin crearea unor păsări robot, care 

pot da târcoale țintelor, fără ca aceștia să 

bănuiască ceva.  

În zoo-laboratoarele moderne de cercetare, 

prin încrucișări repetate între șoarecii liberi de 

germeni, s-au creat primii turnători din animale.  

Un astfel de exemplu îl constituie Șoarecele 

Ciripitor. 

Oricum, n-am să intru în prea multe 

amănunte pentru că de acum înainte în viața 
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Buburuzei noastre, se vor strecura multe astfel de 

creaturi, pe care le voi descrie pe parcurs. 

 

 
Ciripitorul ”trăgând cu urechea” pe la uși 

 

După cum v-am mai spus, clasificarea 

ciripitorilor, se face în funcție de forma ciocului, 

astfel:  

1. Păsăroii cu cioc mare și lung care 

sfârșește în unghi ascuțit (generalist), sunt 

furnizori ocazionali de informații sau ciripitori 

informatori. Aceștia fac parte din categoria 

surselor ciripitoare care colaborează conștient cu 
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zoo-serviciile, furnizând informații valoroase 

contra cost. Sursele ciripitoare ocazionale pot fi și 

”one time” (adică oferă uneori informații chiar și 

pentru o singură dată). 

2. Păsările cu ciocul ”plasă de pescuit”, 

sunt reprezentate de contactul humint. Cunoaște 

zoo-serviciul secret pentru care lucrează și 

folosește o serie de ciripiri specifice pentru a 

denunța anumite acțiuni sau indivizi din zoo-

sistem. 

3. Păsăroii cu cioc sondă, sunt contacte 

croncănitoare care se oferă voluntar să dea 

informații de cele mai multe ori, pentru o 

recompensă. 

4. Păsăroii cu ciocul de tip daltă sau 

oficialii, sunt păsăroi stropitori de legătură 

neoficiali ai unor zoo-instituții și zoo-organizații 

civile. 

5. Păsăroii cu ciocul plat, sunt surse care 

oferă informații valoroase din proprie inițiativă 
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indiferent de locul unde își desfășoară activitatea. 

Pot aborda orice zoo-ofițer ciripitor. 

6. Păsăroii cu cioc filtru, sunt păsăroii 

raportori. 

7. Păsăroii cu cioc încrucișat sau păsăroii 

turnători, reprezintă orice sursă pe care un zoo-

ofițer ciripitor dorește să o reîntâlnească. Aceștia 

sunt evaluați continuu pentru a se verifica poziția 

și accesul lor la tipul de informații cerute. 

Vă dați seama, voi, dragi cititori, despre ce 

vorbim? 

Dacă da, haideți să vedem ce s-a întâmplat 

în continuare cu Buburuza noastră și lumea ei 

încărcată de animale din ce în ce mai fantastice. 

Într-o seară, aceasta primi un telefon de la 

un contact humint, care era un fost coleg de 

școală generală. 

Era un păsăroi de pasaj, un Corcodel Pitic, 

care tocmai trecea prin Zoo-România pentru a 

cuibări, urmând să se întoarcă de grabă în 

cartierele sale de iernat din Franța. 
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Acesta o invita pe Buburuză într-unul din 

cuiburile sale, construite din vegetație acvatică 

(pe care le moștenise de la strămoșii săi, 

dinozaurii cu pene, de rit mozaic Avimimus), 

pentru a-i face o vizită, în vederea consultării cu 

aceasta într-o anumită problemă. 

Pe moment, Buburuza se bucură și zbură 

spre cuibul Corcodelului.  

Era un cuib impresionant, încărcat de 

preistorie, ancorat de plantele de apă de la 

suprafață. 

În cadrul ușii, apăru Corcodelul nostru care 

era trecut de mult de prima tinerețe. 

Totuși, îl recunoscu după coloritul său 

specific maroniu și ciocul scurt. Observă că gâtul 

și fălcile sale castanii, nu se mai bucurau de 

aceeași strălucire ca în tinerețe. 

O invită pe Buburuză înăuntru și i-o 

prezentă pe tânăra sa prietenă, o găinușă pe care 

dorea să o înscrie la Facultatea de Animale și 

Insecte, a Diavolului Teleormănean. 
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Înăuntru, se afla și un Buhai de Baltă, fost 

coleg de facultate al Corcodelului nostru, pe care 

acesta i-l prezentă Buburuzei. 

Îi spuse că băiatul nevestei acestuia era 

student la Facultatea de Animale și Insecte și îi 

explică Buburuzei că îl chemase pentru a-i da 

indicații în legătură cu unele aspecte privind 

înscrierea prietenei sale la Facultatea de Animale 

și Insecte. 

De fapt, acesta era un păsăroi raportor 

care nu avea alt scop decât acela de a culege 

informații despre Buburuză și a le prezenta zoo-

ofițerului său superior, adică nimeni altul decât 

renumitul Diavol Teleormănean. 

Buburuza nu bănui nimic, pentru că 

Buhaiul era camuflat perfect în peisaj, de penajul 

său cenușiu-gălbui dungat cu negru, cât și de 

poziția specifică a corpului. 

Avea picioarele și gâtul scurte și ciocul 

ascuțit. Ciripea pe un ton înalt și puternic. 
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Cei doi, nerăbdători (în dorința de a o 

descoase cât mai bine pe Buburuză și de a furniza 

în cel mai scurt timp informațiile cerute de 

Diavolul Teleormănean), începură să o 

interogheze pe rând: ”De ce demisionase din 

Facultatea de Animale și Insecte? Ce are de gând 

să facă în continuare? Dacă lucrează undeva? Ce 

părere are despre Diavolul Teleormănean?”  

Dar cel mai mult, aveau să-i intereseze pe 

păsăroi, boala Buburuzei!  

În acest sens, Corcodelul Pitic, se oferi să o 

ajute și să se intereseze la prietenii lui (doctori 

renumiți din Franța) despre cele mai noi metode 

de tratament. 

Îi spuse Buburuzei să-i dea imediat toate 

analizele și examenele făcute până atunci. 

Aceasta le căzu în plasă și le dădu pe mână 

toate analizele și verdictele medicilor care se 

ocupaseră de boala sa. 

Corcodelul îi spuse că în momentul când 

ajunge în Franța va lua legătura de urgență cu 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

159 

 

doctorii respectivi și o va suna imediat să-i 

transmită ceea ce i-au comunicat aceștia. 

În realitate, acești păsăroi turnători, nu 

aveau de gând să facă altceva decât să pună pe 

masa Diavolului Teleormănean, documente 

importante privind starea de sănătate și evoluția 

bolii Buburuzei noastre. 

Să știți că nici până în ziua de astăzi nu a 

primit vreo veste de la aceste creaturi nenorocite! 
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POVESTEA BALENEI ACADEMICE ȘI A 

ZOO-LABORATORULUI SĂU DE 

BIODIVERSITATE MARINĂ 

 

Pentru a putea continua 

povestirea noastră, dragi 

cititori, trebuie să ne 

întoarcem puțin în timp, și 

anume în anul 2014. 

Acesta avea să fie, un an 

definitoriu în cariera 

profesională a Buburuzei 

noastre. 

Își depusese la Zoo-Ministerul Educației, 

dosarul de ha-habilitare, prin care devenea zoo-

profesor și conducător de zoo-doctorat. 

Vă mai aduceți aminte cum a fost faultată 

de către Diavolul Teleormănean, Balena 

Academică, Cioara de Semănătură și toți ceilalți 

(se pare cu o singură excepție) din Comisia 
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Națională de Abuzuri și Telefoane Dubioase a 

Clanurilor Universitare? 

Dacă nu, recitiți Actul I din Jungla 

Universitară.  

Odată cu ea, și-au mai depus dosarele 

Balena Academică (numită și marele Rorqual), 

care era totodată și Membru în Zoo-Comisia de 

Ha-Habilitare; Suricatul, care era Zoo-

Conferențiar la Facultatea de Animale și Insecte 

și Mămăruța Portocalie, care era Zoo-Cercetător 

în Zoo-Laboratorul de Biodiversitate Marină al 

marelui Rorqual. 

Dar, pactul între Diavolul Teleormănean și 

Balena Academică fusese deja încheiat. Numai 

aceasta din urmă, avea să devină Doctor Ha-

Habil. 

Această nedreptate cruntă a reprezentat 

scânteia care a făcut-o pe Buburuză să intre 

într-un război gradat cu mai marii junglei 

universitare și să fie nevoită, ca la sfârșitul anului 

2016 să-și înainteze demisia. 
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Ce s-a întâmplat după aceea? 

Rorqualul avea să se întoarcă în habitatul 

său din Oceanul Academic și în calitate de Doctor 

Ha-Habil, să facă din ce în ce mai multe 

nelegiuiri împreună cu tovarășul său Zoo-Decanul 

Facultății de Animale și Insecte din Jungla 

Universitară, nimeni altul decât expansivul Diavol 

Teleormănean. 

Suricatul, nevricos cum era, și-a retras 

dosarul la porunca Diavolului Teleormănean. Avea 

să fie răsplătit cu vârf și îndesat, atât el cât și 

consoarta sa. În scurt timp, a fost promovat la 

gradul de Zoo-Profesor și de Doctor Ha-Habil. 

Mămăruța Portocalie, a mai luptat o 

vreme, dar dosarul de Ha-Habilitare avea să-i fie 

și ei în cele din urmă respins. 

Speriată de puterea de influență din ce în 

ce mai mare a Doctorului Ha-Habil, Zoo-

Academician și Zoo-Doctor Horrorius Causa, 

Marele Rorqual, se retrase timidă în zoo-

laboratorul de cercetare al acestuia. 
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Frăția Balenei cu Teleormăneanul, devenise 

atât de strânsă, încât îi înlesnise acestuia din 

urmă, să intre în Oceanul Academic prin 

înființarea ”Școlii Zoo-Doctorale privind 

Paradigma Eco-Bio-Economică a Biodiversității 

Efectivelor de Afide din Spațiul Academic”. 

Circulau la vremea respectivă zvonuri 

precum că acești doi impostori oportuniști, 

încheiaseră un pact prin care Balena se angaja ca 

atunci când își va termina mandatul să predea 

conducerea Laboratorului de Biodiversitate 

Marină, Diavolului Teleormănean. 

Oricum ar fi, scopul lor era unul singur: 

acela de a distruge și jefui cât de mult puteau, 

atât din Facultatea de Animale și Insecte, cât și 

din Oceanul Academic, ceea ce se pare că la un 

moment dat, au și reușit. 

Aveau mână liberă să facă ce vor! 

Totuși, Buburuza, și-ar fi dorit ca 

Mămăruța Portocalie să fie mai curajoasă și să nu 

renunțe atât de ușor la drepturile ce i se 
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cuveneau pentru munca asiduă pe care o 

efectuase în cadrul Zoo-Laboratorului de 

Biodiversitate Marină. 

Să lupte alături de ea până la sfârșit pentru 

ca în cele din urmă să reușească împreună să 

recupereze măcar o parte din jaful pe care cei doi 

impostori îl realizaseră în văzul tuturor (fără ca 

cineva să ia vreo măsură)! 

Ba din contră, după cum ați văzut până 

acum, majoritatea animalelor făcuseră corp 

comun cu ”puterea”, hăituind-o din toate părțile 

pe Buburuză și cerându-i să-și țină gura și să nu 

ceară nimic. 

Între Buburuza noastră și Mămăruța 

Portocalie, exista o relație de prietenie puternică. 

Țineau una la alta și se prețuiau reciproc, 

mai ceva decât două surori. Acest sentiment 

puternic, avea să fie clădit în timp, prin 

colaborarea de lungă durată pe plan științific, 

efectuată în Zoo-Laboratorul de Biodiversitate 

Marină. 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

165 

 

Mămăruța Portocalie, fusese adusă în 

Oceanul Academic, în anul 2006 și numită Zoo-

Cercetător în Zoo-Laboratorul de Biodiversitate 

Marină, al Balenei Academice. 

Acesta avea nevoie de zoo-cercetători 

performanți, care să ridice cât mai repede prin 

rezultatele obținute, zoo-laboratorul său. 

Poate voi vă veți întreba de ce au fost alese 

tocmai ele, două gărgărițe insignifiante pentru 

Balena Academică? 

Ei bine, pentru a vă putea face să înțelegeți 

de ce, va trebui să mă întorc din nou în timp și 

anume în anul 2006, pentru a vă povesti câteva 

lucruri despre Balena Academică sau Marele 

Rorqual. 

În acea perioadă marele Rorqual, se plimba 

nestingherit, hoinărind pe fundul Oceanului 

Academic și făcând un rechizitoriu al zoo-

patrimoniului acestuia. Era respectat de giganții 

din adâncuri, pentru ținuta sa impozantă. 
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Numai la naștere cântărise 3 tone, iar la 

maturitate avusese perioade când atinsese chiar 

și greutatea de 200 de tone. 

Stăpânii adâncurilor, îl considerau un 

exemplar pașnic, care, deși imens, nu perturba 

liniștea oceanului. 

Se hrănea cu crustacee, bancuri de pești și 

moluște. Nu a atacat niciodată omul! 

Într-adevăr, erau zile când acesta consuma 

și 4000 de kg de pește Krill, dar acest lucru nu 

avea nici o importanță, pentru că puterea de 

regenerare a resurselor biologice din adâncuri era 

infinită. 

Însă, balena noastră, nu era nici pe departe 

personajul compasiv, care se dădea, față de 

viețuitoarele din adâncuri și nici luptătorul 

pentru drepturile acestora. 

Lăcomia sa, nu avea nici un fel de limită, 

invadând tot spațiul pe care acesta îl avea la 

dispoziție. Singurul lui scop, singurul lui crez era 
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acela de a se îmbogăți rapid și de a își însuși cât 

putea de mult din zoo-patrimoniul abisal. 

Din ființa solitară care era de fapt, se 

chinuia să devină cât mai sociabil și cuceritor, 

încheind atât cu viețuitoarele din ocean, cât și cu 

animalele din jungla universitară, sau 

ministerială, nenumărate contracte de 

colaborare. 

Le spunea tuturor că are nevoie pentru a-și 

duce la capăt menirea sa de balenă imensă, să 

înființeze un Zoo-Laborator de Biodiversitate 

Marină în Oceanul Academic. 

În acest zoo-laborator, spunea el: ”Voi 

aduce cei mai performanți și mai dedicați 

cercetători pe care îi voi angrena alături de mine 

în cercetări hibride privind progresul științei și 

tehnologiei subacvatice!”. 

Se chinuia să participe la cât mai multe 

zoo-simpozioane și zoo-congrese, deși acest lucru 

era evident că nu-i făcea nici o plăcere. 
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În cadrul acestora, ținea discursuri 

răsunătoare privind: sănătatea Planetei Albastre, 

drepturile animalelor din adâncuri, 

biodiversitatea acvatică, poluarea marină – 

pericol iminent, potențialul energetic al oceanului 

planetar, algele hrana viitorului, valurile formă 

de stocare a energiei transmise de vânt, rezervele 

submarine de petrol și gaze – ultima frontieră și 

multe-multe altele. 

Balena, susținea sus și tare că poate aduce 

un aport important prin cercetările sale la 

rezolvarea problemelor alimentare cu care se 

confruntă multe regiuni de pe Terra și care ar 

putea fi rezolvate printr-o valorificare adecvată a 

resurselor biologice ale Oceanului. 

Marșa pe importanța experimentelor pe 

care ar putea să le efectueze privind metodele 

inovative prin care puteau fi culese fructele de 

mare, cultivarea artificială în zoo-laboratorul său 

a algelor verzi, brune și roșii, atât de cerute de 

omenire, în prepararea salatelor sau jeleurilor. 
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În realitate, scopul balenei era unul singur, 

și anume acela de a ajunge încet și sigur, în cel 

mai scurt timp la zoo-patrimoniul păzit cu grijă 

de gardienii din adâncurile oceanului, numiți: 

Străjeri Abisali. 

 

 
Balena Academică 

 

Un proiect incredibil îi încolțise în mintea 

sa diabolică, și anume acela de ”a face lucruri 

neserioase, serios”. 
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Privirea sa șugubeață, se lăți într-un rânjet 

misterios, atunci când localiză cu lăcomie (prin 

memoria sa vizuală incredibilă), grămezile de 

zăcăminte biogene sau depozitele detrice, care 

stăteau încă neatinse, pe fundul Oceanului 

Academic. 

Estimările făcute cu repeziciune în mintea 

sa ageră, referitor la nodulii polimetalici, erau 

numai în partea de vest a oceanului, de 

aproximativ 1500 de miliarde de tone. 

Din cele peste 100 de ”câmpuri” de noduli 

identificați în explorările sale submarine, dacă ar 

fi sustras numai unul, ar fi confiscat 2 % din 

cererea de mangan, 8% din cea de cobalt, 15% 

din cea de nichel, 0,15% din cea de cupru a 

întregii lumi. 

Începând din anii '70, aceste pepite 

făcuseră obiectul multor cercetări importante în 

lumea oamenilor. Țările industrializate ca: SUA, 

Japonia, Canada, Germania, Franța, Rusia, 

începuseră deja să participe la prospectarea 
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nodulilor și amenajarea unor stații submarine 

extrem de costisitoare din punct de vedere 

financiar. 

De ce el, marele Rorqual, care trecea zilnic 

pe lângă aceste bogății, nu și-ar fi însușit o parte 

din ele?! 

Pe fundul oceanului, descoperise sute de 

milioane de tone de clorură de sodiu, brom, 

uraniu sau magneziu. Resursele minerale dizolvate 

în apa de mare, constituiau o altă bogăție imensă 

a oceanului, fiind identificate până în prezent 

peste 60 de elemente. 

Nu mai vorbim despre marea diversitate de 

organisme vegetale și animale, sau de resurse 

biologice din mediul marin, atât de râvnite de 

către omenire. 

Vă reamintesc, că Balena era inclusă în lista 

roșie, fiind considerată ”specie periclitată”, deci, 

victimă a omenirii. 

Profitând de acest aspect, intră în Frăția 

Rechinilor de Ape Adânci, care erau considerați 
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cei mai mari luptători pentru apărarea 

drepturilor și libertăților animalelor marine pe 

cale de dispariție. 

Deși aceștia sunt considerați de către 

oameni, niște monștrii înfricoșători, realmente 

înfricoșător era modul în care aceștia amenințau 

bietele creaturi. 

Cu rate de creștere și reproducere, extrem 

de mici, dar cu longevitate mare, multe populații 

de rechini de ape adânci, se luptau pentru a face 

față intruziunilor omenirii (din ce în ce mai 

numeroasă și mai lacomă), în mediul lor de viață. 

Poate în viziunea oamenilor, nu sunt cele 

mai frumoase animale, dar aceștia ar trebui 

înainte de a le extermina în totalitate, să se 

gândească măcar la rolul lor extrem de 

important în stocarea dioxidului de carbon 

atmosferic. 

Dintre personalitățile de bază ale Frăției, se 

remarcau: Rechinul Pisică-Demon, numit astfel 

de către oameni pentru că are dinți bizari și ochi 
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de demon, capul turtit, iar corpul său  este destul 

de subțire. Sunt mari amatori de creveți.  

Balena nu uita niciodată, când îi vizita, să îi 

aducă în dar o scoică uriașă, umplută cu creveți. 

Peștele Câine, un alt membru al Frăției, nu 

făcea mofturi la mâncare și consuma de la 

carcase de balenă, până la pești și creveți. Din 

păcate, se plângea tot timpul că e atacat de 

lipitori. În acest sens, Balena, își aducea 

întotdeauna supușii săi credincioși, peștele Cory și 

peștele Krill, pentru a-l curăța de acestea. 

Tot din frăție mai făceau parte și Rechinul 

Fantomă (pe care nu putea să-l vadă) și Rechinul 

Canapea, care îl invita de fiecare dată politicos să 

se așeze pentru a se odihni. 

De asemenea, trebuie să menționez un lucru 

extrem de important, și anume că Balena 

Academică, era considerată cea mai mare 

creatură care existase vreodată în Oceanul 

Academic. 
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Din această cauză, fusese inclus automat în 

Grupul Giganților din Abisuri, care erau 

adevărații stăpâni și înțelepți ai adâncurilor 

Oceanului Academic. 

Din acest grup, făceau parte:  

Meduza Coamă de Leu, care avea 

aproximativ 2 metri și tentacule de 1 metru 

lungime, cea care stăpânea Oceanul Academic 

dinainte de apariția dinozaurilor. 

Rechinul Balenă, blând și sociabil, inteligent 

și cu simțul umorului extrem de dezvoltat, care 

întotdeauna găsea mijloace să înveselească 

atmosfera Oceanului Academic în momentele 

tensionate. Deși imens, se hrănește cu plancton și 

pești mici deschizând gura sa uriașă. 

Crabul Păianjen Gigantic, de aproximativ 3 

metri în lungime, se proteja de dușmanii săi prin 

scutul format de exoscheletul său dur și coloritul 

asemănător cu nisipul de pe fundul oceanului. 

Faimosul Marele Alb, care ura atât de mult 

omul, încât nu ezita niciodată să-l atace, deși 
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hrana sa principală era alcătuită din foci, lei de 

mare și balene. 

Izopodul Gigantic, rudă mai mare a 

creveților și crabilor, moștenise de la aceștia 

fondul genetic. 

Vă dați seama, dragi cititori, cât de ușor i-

a fost Balenei să-i prostească pe stăpânii din 

adâncimea Oceanului Academic și să-i convingă 

pe aceștia că merită să deschidă Zoo-Laboratorul 

de Biodiversitate Marină? 

Stăpânul Absolut al Abisului Oceanului 

Academic se spune că trăiește în gropile zonei 

hadale, în întuneric absolut și nimeni vreodată nu 

i-a văzut chipul. 

Totuși, unii susțin că acesta are capacitatea 

de a regresa la stadiul de la începutul vieții, iar 

apoi o poate lua de la capăt de nenumărate ori. 

Este singura ființă din univers care poate 

să-și inverseze procesul de îmbătrânire. Este 

capabil să revină la starea de polip și apoi să ia 

de capăt procesul de creștere. 
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Celulele sale, revin pas cu pas, la stadiul 

primar de dezvoltare, de la care a pornit! Apoi, 

începe o nouă viață devenind identic din punct 

de vedere genetic cu precedentul. Este ca și cum 

un om ar întineri până la stadiul de bebeluș, apoi 

de făt și de embrion, după care s-ar dezvolta din 

nou. 

Sigur că multe creaturi și nu numai cele 

marine, ar vrea să-i afle secretul, dar acesta era 

păzit de Străjerii Abisali (”Gurile Uriașe”), bine 

instruiți și extrem de devotați: Peștele Viperă, 

Gulperul Eel și nu în ultimul rând, de Peștele 

Undițar. 

Peștele Viperă, era unul dintre cei mai 

temuți prădători din adâncuri. Putea fi 

recunoscut după dinții săi atât de mari, încât îi 

ieșeau din gură. 

Gulperul Eel, era o balenă fioroasă, care 

avea o gură atât de mare, încât putea consuma 

pești mult mai mari decât el. 
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Peștele Undițar, avea o înfățișare total 

neobișnuită. Capul său se întinde, aproape pe 

întreaga lungime a corpului, iar spre coadă 

corpul, devine din ce în ce mai ascuțit. Aspectul 

său fioros, se datorează gurii sale imense, dotată 

cu dinți pe măsură. Deasupra capului prezintă 

niște spini lungi poziționați între ochi. Unul dintre 

aceștia, a fost modificat de însuși stăpânul 

acestuia, care l-a transformat într-o undiță ce 

prezintă la capăt un glob strălucitor. În glob, i-a 

introdus, niște bacterii fosforescente, cu ajutorul 

cărora își putea atrage prada.  

La o astfel de adâncime, prada nu se poate 

captura prin metode clasice, însă prin acest 

sistem ingenios perfecționat de Stăpânul 

Abisurilor, acest lucru devenea posibil! 

Pentru a putea ajunge la acest stăpân 

absolut, al tuturor viețuitoarelor marine trebuia 

să te îmbarci la bordul Corabiei Portugheze, care 

era singurul mijloc de transport în zona hadală a 

abisurilor Oceanului Academic. 
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Această corabie transporta colonii de 

organisme pe care le apăra cu tentaculele sale, de 

aproximativ 50 de metri în lungime (prevăzute 

cu celule urticante și venin puternic), de cei care 

aveau scopuri ascunse în ceea ce privește audiența 

la Stăpânul Absolut al Adâncurilor. 

Vă dați seama că Balena Academică, nu 

avea cum să călătorească cu această corabie, 

datorită gabaritului său impresionant, dar și 

datorită stresului pe care l-ar fi suferit în timpul 

acestei lungi călătorii.  

Însă, Stăpânul Absolut al Abisurilor (din 

păcate pentru el), îi supraveghea cu atenție toate 

mișcările. Dar Balena Academică nu avea de unde 

să știe acest lucru! 
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POVESTEA MĂMĂRUȚEI PORTOCALII ȘI 

A CASCADEI SALE FERMECATE 

 

După ce deschise faimosul 

Zoo-Laborator plutitor de 

Biodiversitate Marină, 

începu să-și formeze echipa 

de cercetare. 

Îi fu trimisă spre angajare o 

gărgăriță extrem de 

performantă și muncitoare, care era nimeni alta 

decât Mămăruța Portocalie. 

Aceasta fu angajată imediat pe postul de 

zoo-cercetător, iar Balena Academică se gândi că 

ar face o echipă extrem de eficientă cu Buburuza 

noastră. 

Pe aceasta, nu putea să o angajeze, 

datorită faptului că lucra în cadrul Facultății de 

Animale și Insecte și sub nici o formă în acel 

moment, nu ar fi renunțat la menirea sa, și 

anume aceea de cadru zoo-didactic. 
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Într-o zi, prin 2007, o chemă să-i prezinte 

Zoo-Laboratorul și o puse în legătură cu 

Mămăruța Portocalie. 

Încet-încet, între acestea, începu să se lege 

o prietenie din ce în ce mai puternică și să se 

angajeze aproape fără să-și de-a seama în 

cercetări interesante privind Biodiversitatea 

Marină. 

 

 
Buburuza și Mămăruța Portocalie (prietena Buburuzei) 

 

Buburuza noastră, își împărțea timpul între 

Facultatea de Animale și Insecte și Zoo-

Laboratorul de Biodiversitate Marină (adică între 
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activitatea de cadru zoo-didactic și cea de zoo-

cercetător) și nu conta faptul că nu era plătită 

pentru cea de-a doua activitate. Acest lucru îl 

făcea din plăcere și cu multă dăruire.  

După ce Balena Academică reuși să-și 

formeze echipa de cercetare, se gândi serios la 

achiziția unui submersibil, cu care să poată 

scufunda gărgărițele în adâncul Oceanului 

Academic, pentru ca acestea să-și poată efectua 

cercetările. 

Știa că ceea ce-și dorea el nu exista pe 

pământ și de aceea apelă la echipa intergalactică 

a lui Tesla. Răspunse destul de greu la apelul 

făcut în univers, pentru că de-a lungul timpului 

mai fusese păcălit de către Balenă. 

Aceasta era poreclită în spațiul 

intergalactic: Baronul de Münchhausen. 

În cele din urmă, Tesla răspunse la apelul 

Balenei. După îndelungi negocieri, cu faimoasa 

echipă de ingineri intergalactici, Balena 

Academică reuși să ajungă la o înțelegere extrem 
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de avantajoasă pentru el în ceea ce privește 

prețul de achiziție. 

Le spuse acestora că va folosi vehiculul într-

un scop nobil, caritabil și anume acela de a face 

cercetări importante în privința protejării 

biodiversității marine din Oceanul Academic. 

Tesla, rămase impresionat și lăsă mult la 

preț, mai ales atunci când Balena îi arătă pe 

camerele de înregistrare cele două gărgărițe care 

deja se apucaseră conștiincioase de cercetări în 

zoo-laboratorul plutitor. 

Chiar și Tesla se minună că încă mai există 

în lumea academică ființe atât de credule și se 

înduioșă puțin. 

Echipa de ingineri de tehnologie marină luă 

comanda făcută de către Rorqual, și se puse pe 

treabă. Botezară submersibilul: Oceanic ATB-70. 

Reușiseră să realizeze în scurt timp un 

submarin pitic, de circa 1 kg, ce avea să 

transporte spre adâncurile întunecate ale 
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Oceanului Academic, echipa de cercetare a 

Balenei, constituită din cele două gărgărițe. 

 

 
Buburuza, Mămăruța Portocalie și  

Submersibilul ”Oceanic ATB-70” 

 

Acesta se putea deplasa pe sub apă cu o 

viteză amețitoare de 1000 de noduri, adică cu 

1850 de km/oră. 

Pentru a face posibilă atingerea unei 

asemenea performanțe, submersibilul, fusese 

construit astfel încât atunci când se deplasa, 
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forma în jurul său o bulă mare de aer, care 

aproape elimina forța de frecare (fenomen fizic 

cunoscut sub denumirea de supercavitație). 

Ca să vă dați seama, de performanțele 

uimitoare ale acestui submersibil, imaginați-vă 

cum ar fi să parcurgeți Marea Neagră de la 

Constanța la Istanbul, în mai puțin de 72 de 

secunde. La ora actuală un vapor obișnuit, face 

cam 10 ore. 

Cu acest submersibil ultrarapid, cele două 

gărgărițe puteau explora albia fundului Oceanului 

Academic, iar din când în când executau chiar și 

reparații ale conductelor subacvatice. 

Submersibilul, când se pregătea de 

scufundare, își umplea tancurile de imersiune cu 

apă până când vasul devenea neutru din punct 

de vedere al portanței. 

Când ieșea la suprafață, urca orientându-și 

în sus suprafața de imersiune. 

Cele două gărgărițe, puteau fi scufundate 

sub apă chiar și luni de zile. 
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Submarinul avea și un sistem de climatizare 

prin care se putea menține aerul la o 

temperatură confortabilă. 

Elimina dioxidul de carbon expirat și-l 

înlocuia cu oxigen, care era produs la bord prin 

folosirea curentului electric. Acest lucru se realiza 

prin descompunerea apei mării în componentele 

sale principale: hidrogen și oxigen. 

Apele reziduale se depozitau în rezervoare, 

fiind pompate din când în când în apă. Apa de 

băut a echipajului se asigura prin distilarea apei 

de mare. 

În cele din urmă, Tesla, îi lăsă în grabă 

Balenei instrucțiunile de folosire a submersibilului 

și se deplasă spre o altă galaxie a universului 

pentru a satisface o nouă comandă. 

Balena se întoarse în biroul său spațios, al 

Zoo-Laboratorului de Biodiversitate Marină, le 

chemă pe cele două minuscule și insignifiante 

gărgărițe și le ordonă cu aerul său impunător: 
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- Am nevoie ieri să vă apucați de treabă și 

vă voi coborî urgent în adâncurile 

Oceanului Academic pentru a vă putea 

efectua cercetările! 

Zis și făcut! Aveau să urmeze instruiri 

nefiresc de lungi și obositoare, urmate de 

scufundări cu ajutorul submersibilului Balenei 

Academice (care nu erau tocmai ușoare), în care 

cele două gărgărițe efectuau cu conștiinciozitate 

cercetări din ce în ce mai performante. 

Rămâneau în adâncuri zile, nopți și chiar 

luni de zile, în care făceau cercetări de amploare, 

privind flora și fauna Oceanului Academic pe 

diferite zone de adâncime. 

În tot acest timp, erau monitorizate 

îndeaproape de către Balena Academică și din 

când în când, acesta se mai juca cu presiunea, 

temperatura sau amestecul gazos din interiorul 

submersibilului, distrându-se atunci când acestea 

se speriau. 
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Cele două gărgărițe, erau dispuse să 

plătească și acest preț pentru că erau fascinate 

de munca pe care o realizau. 

În drumul lor în adâncuri, au întâlnit 

animale abisale, care se adaptaseră întunericului 

complet și presiunii ridicate din adâncuri. 

Acestea prezentau modificări stranii, în 

sensul că organele lor vizuale erau atrofiate, sau 

dimpotrivă exagerat de mari, prezentând antene 

și tentacule (organe tactile), foarte dezvoltate. 

Cele mai multe, aveau organe luminoase și 

puteau fi carnivore sau se hrăneau cu nămol 

bogat în substanțe organice în descompunere. 

Biodiversitatea florei și faunei, se diminua 

semnificativ cu cât se afundau în ocean, datorită 

faptului că oxigenul dizolvat se reducea, presiunea 

apei creștea, temperatura devenea din ce în ce 

mai rece, sursele de hrană din ce în ce mai 

limitate, iar lumina scădea până la dispariție. 

În etajul mesopelagic, acolo unde nu ajunge 

nici 1 % din lumina solară s-au întâlnit chiar și 
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cu Viermele Aphroditois, hidosul prădător, dar și 

cu alte ciudățenii maestre în arta camuflajului, 

cum ar fi: Meduza cu Tentacule Lungi de peste 

40 de metri, sau cu crustaceul care trăiește în 

scheletul unei meduze. 

Din interiorul submersibilului, chiar dacă 

uneori atmosfera nu era atât de confortabilă, 

acestea au putut explora o lume inedită și au 

avut ocazia să fie martore la întâmplări 

incredibile! 

De exemplu: Într-o zi, s-au întâlnit cu un 

homar care stătea pe niște anemone și-și folosea 

cleștii săi lungi ca și când s-ar fi pregătit să 

mănânce ceva. Cele două gărgărițe, au avut 

impresia că vrea să mănânce anemonele, însă au 

putut contata cu stupoare că în realitate acesta 

le curăța de planctonul albastru strălucitor cu 

care se hrănea. 

În altă zi, un mascul de anemonă 

bioluminiscentă, își făcuse un plan de răzbunare 

pe prădătorii săi și începuse să producă o 
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substanță lipicioasă, strălucitoare. Atunci când 

trădătorul o atingea se lipea de aceasta și 

devenea strălucitor pentru a putea fi remarcat și 

atacat de alți prădători. 

Întâlniră întregi colonii de anemone, care se 

aprindeau în nuanțe de verde, atunci când se 

atingeau de minusculul lor submarin. O stea de 

mare fragilă crea un spectacol fascinant de 

lumini. Culorile aprinse se datorau mediului 

marin de la mare adâncime. 

Viețuitoarele deveneau practic invizibile, 

pentru că împrumutau culoarea mediului 

înconjurător protejându-se de prădători și în 

același timp putând să-și prindă cât mai agil 

prada. 

Unii sunt de părere că aceste animale 

abisale sunt urâte, chiar monstruoase, însă cele 

două gărgărițe considerau că sunt unice și ar 

trebui apreciate pentru acest lucru. 

În timp ce cele două gărgărițe munceau pe 

brânci și în condiții vitrege în submarinul pitic, 
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(iar atunci când ieșeau la suprafață comunicau 

cercetările lor prin participări la numeroase 

simpozioane și congrese din țară și din 

străinătate), Balena, își continua planul său 

malefic (pe care și-l propusese încă de la 

început), de prăduire a zoo-patrimoniului ascuns 

în abisurile Oceanului Academic. 

De asemenea, începuse să stabilească relații 

de colaborare și tovărășie cu animale extrem de 

dubioase din lumea Junglei Universitare, 

Ministeriale și Politice, cum ar fi: Diavolul 

Teleormănean, Hiena Pătată a Munților Apuseni, 

Orbetele Universitar și multe altele la fel de 

controversate în lumea academică, cu care avea 

să comită infracțiuni din ce în ce mai odioase. 

Și totuși, se năștea un mare paradox: 

Imensul Zoo-Academician, Horrorius causa, 

marele Rorqual, nu era încă zoo-profesor și nu 

putea conduce lucrări de zoo-doctorat. Și atunci, 

cum avea să facă să deschidă o școală doctorală 
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împreună cu tovarășul său Diavolul Teleormănean 

în Oceanul Academic?! 

Păi cred că intuiți cum a realizat acest 

lucru din moment ce (după cum v-am mai spus), 

Diavolul Teleormănean era Zoo-Președintele 

Comisiei Naționale de Abuzuri și Telefoane 

Dubioase a Clanurilor Universitare, iar Balena 

Academică, membru al acesteia. 

Se întâlni în secret cu Diavolul 

Teleormănean și puseră la cale o strategie bine 

stabilită. 

După cum știți, în anul 2014, Balena 

Albastră deveni Zoo-Doctor Ha-Habil cu acte în 

toată regula. 

Echipa sa de cercetători, care efectuaseră 

toată munca asiduă din abisurile Oceanului 

Academic, nu numai că nu au fost făcute Zoo-

Doctori Ha-Habili, dar au fost și umilite pe față, 

fiind invitate chiar de către el să participe la 

concursul pentru obținerea titlului de Zoo-Doctor 

Ha-Habil. 
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Cu ce preț au realizat cei doi acest lucru? 

Cu acela de a distruge destine și de a crea 

cele mai sinistre orori pe care inevitabil avea să le 

afle pe rând întreaga lume zoo-academică. 

Buburuza noastră, realiză în sfârșit că 

fusese furată de către Balena Academică, 

împreună cu Diavolul Teleormănean (pentru care 

trebuie să recunoaștem că fraiera muncise pe 

brânci cu prețul chiar și al sănătății sale), 

împărțindu-și timpul între Facultatea de 

Animale și Insecte și Zoo-Laboratorul de 

Biodiversitate Marină al Balenei Albastre. 

Acest lucru și multe alte nedreptăți o 

făcură să demisioneze din Facultatea de Animale 

și Insecte, iar prin Zoo-Laboratorul lui Rorqual, 

nu mai trecu niciodată. 

Era supărată și pe Mămăruța Portocalie, 

pentru că nu făcea nimic pentru a îndrepta 

umilința pe care o înduraseră atâta amar de 

vreme. 
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Durerea pe care aceasta o simțea pentru 

nedreptățile strigătoare la cer care i se făcuseră 

în 2014, era de neimaginat! De aceea începuse 

(pe bună dreptate), încet-încet să se izoleze și să-

și piardă încrederea în cei din jurul său. 

Într-o zi, prin anul 2015, bătu la ușa 

biroului Buburuzei peștele Cory, care era nimeni 

altul decât una dintre slugile credincioase ale 

Balenei Academice. 

Acesta ținea legătura între Balenă și 

Teleormănean, ducând diverse mesaje de la unul 

la celălalt. 

De această dată, fusese trimis de cei doi 

pentru a o convinge pe Buburuză să renunțe la 

lupta sa în demonstrarea nedreptății odioase și a 

măgăriilor la care fusese supusă de către aceștia. 

Peștele Cory îi sugera să renunțe să mai 

lupte pentru obținerea titlului de Zoo-Doctor 

Ha-Habil și să se supună cerințelor Diavolului 

Teleormănean. Poate până la urmă vor uita și o 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

194 

 

vor ierta pentru obrăznicia ei de a-și cere 

drepturile. 

Sugera să se ducă la Diavolul Teleormănean 

și să-i spună: ”Te rog să mă ierți! Într-un 

moment de frustrare am îndrăznit să-mi depun 

dosarul de Ha-Habilitare. Îmi cer scuze pentru 

tupeu, dar promit să nu se mai repete!”.  

În timpul acestei discuții penibile, Buburuza 

avea să afle că draga sa prietenă, Mămăruța 

Portocalie, era grav bolnavă. Se lupta cu o boală 

neiertătoare, ce avea să-i curme viața inevitabil 

într-un viitor nu prea îndepărtat. 

Acest lucru o întristă nespus de mult și se 

gândi: <<S-ar putea să mintă acest pește de doi 

lei pentru a mă face să iau legătura cu Mămăruța 

Portocalie, iar aceasta să mă convingă să renunț 

la lupta mea. Niciodată nu voi renunța!>>. 

Pe de altă parte, se gândi că dacă este 

adevărat Balena Academică și acoliții lui, 

reușiseră să o distrugă și se înfurie și mai tare pe 
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ei. Totuși, a evitat să ia legătura cu Mămăruța 

Portocalie. 

A urmat o perioadă, dacă vă mai aduceți 

aminte din Jungla Universitară, în care timpul a 

trecut greu pentru biata noastră Buburuză. 

Aceasta nu mai contenea să se apere de 

loviturile ce veneau asupra sa din toate părțile. 

La începutul anului 2017, a cuprins-o însă 

o presimțire nefastă și o viziune macabră i-a 

apărut în fața ochilor. 

A vizualizat cum buna sa prietenă se zbătea 

în ghearele morții! 

Imediat a luat legătura telepatic cu aceasta 

prin antenuțele sale. De multe ori comunicaseră 

în acest fel! 

Semnalul primit de la Mămăruța Portocalie 

era slab (de abia îl putea repera), ceea ce o făcu 

să își dea seama că aceasta era vlăguită de puteri. 

Mămăruța cu un ultim efort, încerca să 

răspundă chemării inundată de bucuria regăsirii 

prieteniei sale pierdute. 
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Buburuza nerăbdătoare o întrebă ce mai 

face? Aceasta îi răspunse că nu prea bine și la 

rândul său o întrebă dacă nu aflase cumva de 

acest lucru de la peștele Cory. 

Buburuza noastră se simți deodată 

devastată de durerea timpului pierdut, timpului 

pe care nu mai avea cum să-l recupereze 

niciodată. 

Acel timp pe care ar fi putut să-l petreacă 

împreună, să se bucure de prietenia lor și de 

plăcerea pe care ți-o oferă ”jocul de-a 

cercetarea”. 

Vocea ei aproape stinsă îi inundase mintea 

și sufletul, îi transmitea o tristețe cumplită. Era o 

durere vie față de un destin nemilos care avea să 

curme prea devreme viața prietenei sale. 

Din această cauză, o apucă un plâns cu 

sughițuri din care nu se mai putea nicicum opri. 

Mămăruța îi povesti în amănunt cum 

participase și câștigase de două ori concursul 

pentru ocuparea postului de Zoo-Director al 
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Zoo-Laboratorului de Biodiversitate Marină și 

cum de fiecare dată interveniseră Forțele 

Întunericului, care prin diferite metode o forțau 

să nu ocupe acest post. 

Cine ridicase acest Zoo-Laborator? Pe 

umerii cui stăteau cele mai mari responsabilități? 

Cine își pierduse timpul și sănătatea 

scufundându-se în adâncurile oceanului și 

neștiind niciodată cum se va întoarce de acolo? 

Cine alta decât Mămăruța ajutată 

îndeaproape de Buburuza noastră? 

Dar pe de altă parte, mă întreb cine avea 

nevoie de cercetare care să aducă progrese reale 

în lumea științifică, sau de cadre didactice 

performante, cu vocație, care să scoată pe poarta 

facultății generații de studenți bine pregătiți, 

profesional, cât și cu conștiință morală? 

Nici eu nu știu cine sunt aceia care și-ar fi 

dorit acest lucru! Dar, cu siguranță știu cine nu 

și-ar fi dorit acest lucru: răufăcătorii 

gărgărițelor, dar chiar și unii dintre cei pe care, 
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la un moment dat, Buburuza i-a considerat 

gărgărițe!  

Am să vă răspund prin vorbele Buburuzei: 

”Se merită să lupt măcar și pentru un 

singur zoo-cercetător sau un singur zoo-cadru 

didactic, pentru un singur student care vrea să-și 

desfășoare activitatea într-un mediu academic 

curat și nu în ultimul rând pentru un singur 

părinte care nu se mulțumește doar cu diploma 

pe care copilul său o ține strâns lipită la piept, în 

timpul ceremoniei de absolvire a facultății! 

În timpul convorbirii telepatice, Buburuza 

noastră avea să afle că cei care candidaseră cu ea 

pe postul de Zoo-Director din partea Diavolului 

Teleormănean erau personaje binecunoscute de 

către voi: nepotul Șobolanului Universitar și chiar 

Hominidul Habilis în persoană. 

Animalele din lumea Zoo-Academică nu au 

egal în ceea ce privește cruzimea de care pot da 

dovadă atunci când vine vorba de un vânat 

baban. 
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Într-una din zile, Mămăruța îi spuse 

Buburuzei pe un ton ceva mai optimist:  

- Mă simt mai bine astăzi! Voi candida a 

treia oară pe post și după ce voi reuși 

să-l ocup, te voi aduce lângă mine. Să 

știi că am mare nevoie de tine aici! Nu-

ți e dor să ne scufundăm împreună? Nu-

ți e dor de cercetările noastre și de zoo-

laborator? Vei vedea că nimic și nimeni 

nu ne va mai putea despărți! 

Buburuza se bucură pe moment, dar peste 

numai o săptămână, Mămăruța luă din nou 

legătura cu ea și îi spuse: 

- Buburuzo să știi, nu vreau să te întristez, 

dar eu nu mai am mult de stat pe aici! 

Scufundările, stresul, sau pur și simplu 

destinul, m-au doborât și nu cred că mă 

voi mai putea ridica de această dată! 

Așa că te rog pe tine să candidezi în 

locul meu pentru a continua cercetările 
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noastre în Zoo-Laboratorul de 

Biodiversitate Marină. 

Buburuza simțea cum o gheară rece, 

tăioasă îi oprea respirația. O senzație de leșin 

punea stăpânire încet pe corpul ei, refuzând să 

creadă că aceste lucruri se petrec în realitate. 

Totuși, reuși să-i transmită: 

- O să te faci bine! O să participi la 

concurs! Vei deveni așa cum se cuvine de 

drept Zoo-Directorul Zoo-Laboratorului 

de Biodiversitate Marină. După care eu 

voi zbura către tine și vom trăi fericite 

până la adânci bătrâneți. Așa că lasă tu 

văicăreala, ai să vezi că o să treci cu bine 

și peste această încercare! 

Mămăruța își strânse ultimele puteri și-i 

zise: 

- Nu! Dacă vrei să mă ajuți, candidează tu 

în locul meu așa cum te-am rugat! Ce 

nu înțelegi? Sunt atât de sleită de puteri 

încât nu mă mai pot scufunda, darmite 
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să zbor! Te rog fă acest lucru pentru 

mine! Nu-i lăsa să câștige și de această 

dată! Numai tu îi poți învinge, eu una 

am mare încredere în forța ta! Toată 

viața pentru mine, ai fost un exemplu 

demn de urmat. Așa a fost să fie, să fii 

tu aceea care să ducă această luptă în 

continuare! Lasă-mă să zbor spre Livada 

mea de Flori, peste malurile râurilor, pe 

deasupra munților, acolo de unde am 

venit! Voi fi întotdeauna cu tine, nu te 

voi părăsi niciodată și în cele din urmă 

ai să vezi că vom termina de construit 

ceea ce am început amândouă de mult și 

nici un obstacol nu va putea să ne mai 

țină calea! Te las cu bine! 

Mămăruța Portocalie era o gărgăriță 

fermecată pentru că avea 7 cercuri negre, pe 

fiecare aripă și corpul portocaliu lucios. 



Ioana Irinel Popescu                   Deșertul Academic 

 

202 

 

Capul său era negru, cu două pete albe pe 

fiecare parte. Reprezenta pentru mulți norocul, 

mai puțin pentru ea! 

Era extrem de îndrăgită pentru că era 

serioasă, muncitoare, liniștită și bună. 

Trebuie să vă mărturisesc, dragi cititori, că 

Mămăruța era o gărgăriță de râu, originară din 

Toplița, ce fusese adusă în Oceanul Academic 

pentru că avea o calitate de neegalat! 

Purta în permanență cu ea un ”izvor de 

apă caldă”, împrospătând și încălzind mediul și 

pe cei din jurul său oriunde s-ar fi aflat. 

Cascada copilăriei sale, îi dăruise atunci 

când își luase zborul spre Oceanul Academic o 

părticică din ea. 

O umpluse cu ceva neprețuit, cu un izvor de 

căldură și bunătate care atâta timp cât a trăit 

pe pământ nu a secat niciodată. 

Mămăruța împrumutase ceva din fantezia 

culorilor schimbătoare reflectate de apă ale 

cascadei care îți încânta inevitabil privirea. 
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Dacă ai avut norocul să o întâlnești pe 

pământ și citești acum aceste rânduri, îmi vei da 

dreptate! 

Cascada Mămăruței, despre care vă vorbesc 

acum, putea atinge temperaturi chiar și de 27 

de grade, dar în anul fatidic, 2014 (când cele 

două gărgărițe au fost prădate de animalele 

spațiului academic), a înghețat, iar ulterior a 

avut loc o creștere bruscă de temperatură și o 

parte din stâncă s-a rupt, prăbușindu-se în 

prăpastie. 

Dragi cititori, realizați cât de puternică era 

relația Mămăruței cu cascada sa din Toplița, 

încât să-i transmită acesteia din urmă durerea 

nedreptății ce i se făcuse în acel an?! 

Probabil Mămăruța și cascada din Toplița 

sunt suflete pereche! 

Oricum, în iarna lui 2017, avea să aducă 

înapoi izvorul cu apă caldă și să se piardă în 

măreția infinită a cascadei sale. 
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Dragă cititorule, tu crezi că ar fi prea 

târziu ca cei care au fost nedrepți cu ea, să-și 

recunoască vina și să onoreze trecerea acestei 

micuțe creaturi pe pământ? 

Eu cred că dacă s-ar întâmpla acest lucru, 

de undeva, din unduirile jucăușe ale cascadei, 

Mămăruța noastră, și-ar deschide aripioarele 

portocalii și s-ar înclina ușor cu aerul ei de 

prințesă și ar ierta! 
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INTRAREA BUBURUZEI ÎN  

OCEANUL ACADEMIC 

 

Și iată că la rugămintea 

prietenei sale, Buburuza, se 

văzu nevoită să participe la 

concursul pentru ocuparea 

postului de Zoo-Director al 

Zoo-Laboratorului de 

Biodiversitate Marină.  

Lupta s-a dat între temuții 

reprezentanți ai Tărâmurilor de Miazăzi și de 

Miazănoapte, care nu căutau altceva, decât să se 

hoțească unul pe altul! Stăteau la aceeași masă și 

negociau cu multă viclenie pentru a pune mâna 

pe putere. 

Fiecare candidat, în afară de Buburuza 

noastră, era susținut de un reprezentant de bază, 

puternic și cu funcții extrem de importante în 

Jungla Universitară, Ministerială și Politică. 
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Reprezentantul Diavolului Teleormănean, 

rămânea în continuare, Zoo-Academicianul 

Habilis. Cel al Ciorii de Semănătură era un 

păsăroi generalist cu cioc mare (care o atacase de 

două ori pe Mămăruța Portocalie, prin 

participarea lui la concurs și contestând de 

fiecare dată rezultatul). 

Controversatul Șobolan Universitar, intra în 

concurs cu nepotul său, un contact de tip humint. 

Cu toate acestea, comisia a respins din 

start dosarele tuturor candidaților pe motiv că 

nu deține niciunul zoo-diplomă de zoo-

management. 

Urma, ca în curând, să se redeschidă 

concursul, iar Buburuza noastră conștiincioasă 

cum era, începu să se intereseze unde se fac 

aceste cursuri, pentru a obține diploma cerută. 

După îndelungi căutări, în cele din urmă 

află că singurele cursuri acreditate de Zoo-

Minister, erau cele organizate de Zoo-Firma 

Păsării Ciocan. 
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Acesta era un oficial cu ciocul de tip sondă. 

Un păsăroi stropitor de legătură cu 

ciripitorii unor zoo-instituții importante. 

Deși de felul său solitar, își lipise cuibul de 

cel al Zoo-Ministerului, fiind executantul fidel al 

ordinelor pe care le primea de la păsăroi 

ministeriali extrem de importanți. 

De fapt, aceștia, erau un grup de ciripitori, 

care pescuiau în ape de mică adâncime, 

folosindu-și ciocurile pentru a sonda fundul 

acestora. 

Prizau intens un praf verde, numit Zoo-

Fonduri Europene. Acesta era interzis total zoo-

cercetătorilor și zoo-profesorilor performanți, 

fiind destinat numai batracienilor ministeriabili, 

precum și zoo-universităților și zoo-centrelor 

satelite, cum ar fi de exemplu cele de tipul firmei 

Păsării Ciocan, sau cel al universității Ciorii de 

Semănătură. 

Își instalase cuibul imens în cel mai înalt 

copac pentru a avea o imagine de ansamblu cât 
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mai bună și a putea ciripi cât mai eficient și 

prompt mișcările celor din cuiburile plasate în 

copacii aflați în raza sa de acțiune. 

Cuibul avea forma unui cuptor, cu un tunel 

de intrare gros și lat de aproximativ 2 metri, pe 

care cele două gărgărițe aveau să fie obligate să-l 

parcurgă zilnic timp de câteva săptămâni pentru 

a obține diploma mult dorită. 

Buburuza luă legătura cu Pasărea Ciocan și 

se interesă când avea de gând să redeschidă 

cursurile. 

 
Buburuza și Pasărea Ciocan 
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Acesta plin de importanță, îi spuse că va 

mai dura pentru că trebuie să strângă un grup 

de 6 persoane și până în prezent nu are decât 4 

doritori și îi spuse: 

- Uite, de exemplu o poți înscrie și pe fiica 

ta! Ce îi strică o asemenea zoo-diplomă?  

- Da, dar eu în momentul de față nu stau 

prea bine cu partea financiară. Tocmai 

mi-am dat demisia din Facultatea de 

Animale și Insecte și nu am încă un loc 

de muncă! – spuse Buburuza. 

Acesta se prefăcu că nu știe nimic și îi spuse 

că-i pare tare rău! 

În realitate, cunoștea în detaliu situația 

Buburuzei noastre, fiind bun tovarăș cu Diavolul 

Teleormănean, căruia îi încredințase de altfel și 

bunul său cel mai de preț: puiul său. Îl înscrisese 

la Facultatea de Animale și Insecte de unde avea 

toate șansele să obțină o diplomă de ciripitor 

emerit. 
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- Da, dar eu am nevoie de această 

diplomă, pentru că doresc să candidez 

pe un post administrativ, de conducere 

și nu văd momentan la ce i-ar folosi 

fiicei mele! – zise Buburuza. 

- Atunci nu pot deschide încă cursurile! – 

îi răspunse păsăroiul îmbufnat! 

Buburuza fiind presată de timp și speriată 

că acesta nu va deschide prea curând cursurile, îi 

spuse: 

- Atunci sunt de acord! Va participa și 

fiica mea la aceste cursuri. Cât ne costă? 

- Păi vă costă 1500 de lei ”de căciulă”, 

adică 3000 în total! Asta ca între 

prieteni! 

Acum am să vă spun ceva dragi cititori, se 

vede treaba că acesta tocmai a ciripit două 

minciuni: una pentru că pe zoo-site-ul firmei sale 

scria 1000 de lei de persoană și a doua aceea că 

ar fi fost prieteni. 
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Cele două gărgărițe s-au prezentat zi de zi, 

silitoare la cursuri, luându-și chiar și notițe. 

Acestea, le-au fost predate de un zoo-

profesor cu tabieturi asemănătoare celor din 

tagma Păsăroiului Ciocan! Știți voi la ce mă refer, 

hobby-ul acela cu ”prizarea” Zoo-Fondurilor 

Europene. 

Acesta era un păsăroi cu ciocul tip ”plasă 

de pescuit”, un contact humint. 

Pe toată perioada cursurilor, atât Pasărea 

Ciocan, cât și păsăroiul zoo-profesor, au folosit 

ciripituri specifice pentru a obține informații utile 

de la cele două gărgărițe.  

Acest lucru îl făceau pentru a înmâna cât 

mai repede și cât mai complet nota informativă 

zoo-ofițerilor lor ciripitori, printre care și 

Diavolul Teleormănean, sau Cioara de 

Semănătură. 

După ce Buburuza a reușit să obțină zoo-

diploma de manager, s-a redeschis concursul 

pentru ocuparea funcției de Zoo-Director al Zoo-
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Laboratorului de Biodiversitate Marină, al Balenei 

Academice, unde a candidat din nou. 

De astă dată, i s-a cerut altceva, ceva 

inedit pentru un asemenea concurs: o 

caracterizare de la o persoană din conducerea 

fostului loc de muncă! 

După părerea mea aceasta a fost o sclipire 

de geniu! Vouă v-ar fi dat vreodată prin cap să 

cereți unui candidat (la un concurs de asemenea 

importanță), care în cazul de față tocmai își 

dăduse demisia din Universitatea de Animale și 

Insecte, să aducă o caracterizare tocmai din 

partea conducerii acesteia? 

Adică prin alte cuvinte, Buburuza să fie 

pusă în ipostaza de a cere recomandarea Ciorii de 

Semănătură sau Diavolului Teleormănean! Dar 

Buburuza a luat în serios și s-a supus și acestei 

cerințe. 

Pe niște călduri inimaginabile a zburat de 

mai multe ori spre Universitatea de Animale și 

Insecte, rugându-l personal pe Cioara de 
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Semănătură să-i de-a documentul solicitat 

pentru a-l depune la dosarul de concurs. 

De fiecare dată acesta s-a eschivat și chiar 

a încercat să o umilească punând-o degeaba pe 

drumuri și dând ordine secretarei să mintă că 

are treburi importante la zoo-minister, deși 

șoferul său îl aștepta în tăcere, în mașină, în 

incinta universității de animale și insecte. 

Chiar și portarul comunica de fiecare dată 

aterizarea și decolarea Buburuzei în Universitatea 

de Animale și Insecte. 

Bineînțeles că nu avea de gând să-i dea 

vreodată această caracterizare, iar Buburuza în 

cele din urmă a fost nevoită să renunțe! 

Totuși, pentru prima dată a reușit să ia 

legătura cu un Om. Acesta s-a oferit să o ajute și 

astfel a obținut imposibilul: caracterizarea mult 

dorită pe care a depus-o la dosar pentru a putea 

participa la concurs. 

Dosarul a trecut de Zoo-Comisia de 

Verificare și poate în acest moment Buburuza ar 
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fi îndeplinit visul Mămăruței Portocalii (ocupând 

postul de Zoo-Director al Zoo-Laboratorului de 

Biodiversitate Marină), dacă concursul nu ar fi 

fost blocat de Diavolul Teleormănean în persoană 

și prin nepotul Șobolanului Universitar, cu o zi 

înainte de susținerea interviului și a Zoo-Planului 

Managerial. 

Dragi cititori, așa ceva, nu se mai pomenise 

niciodată. Era o premieră absolută să oprești un 

concurs de asemenea importanță cu o zi înainte 

de susținerea planului managerial. 

În luna iulie 2017, un Zoo-Institut din 

Oceanul Academic, a scos la concurs un post de 

Zoo-CSI, iar Buburuza a concurat inopinat și a 

reușit să-l ocupe! 

 

   


