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În loc de Prefață 

  

Jungla Universitară, a apărut în anul 2017, în Editura 

INDIGO ROYAL, autor: Ioana Irinel Popescu. 

Cartea este adresată atât cadrelor didactice, cât și 

studenților, părinților și oricărei persoane interesate de sistemul 

educațional românesc. 

Pe scurt, pe parcursul a 144 de pagini este prezentată 

viața animalelor dintr-o junglă universitară imaginară.  

Pentru prima dată, autoarea, de profesie grafician se 

exprimă prin cuvinte pe care, însă, le alătură ilustrațiilor. 

Personajele sunt modelate din plastilină, ceea ce le 

conferă acestora o imagine tridimensională.  

Cartea se citește pe nerăsuflate, iar pe măsură ce 

înaintezi în lecturare, te vei îndrăgosti de ea.  

Poate sună pompos, dar dacă veți citi povestea 

Gărgăriței veți vedea cum lucrurile care la prima vedere par 

abstracte, capătă concretețe.  

Povestea reprezintă o scurtă perioadă din viața unei 

Buburuze, cadru didactic într-o junglă universitară, care în 

momentul în care îndrăznește să-și ceară drepturile ce i se 

cuveneau pe bună dreptate, intră într-o luptă gradată, total 

inegală cu mai marii junglei, care nu numai că nu vor să o 

răsplătească, ci chiar caută prin orice mijloace să scape de ea. 

În final reușesc să o gonească din junglă! Buburuza a 

fost alungată în cele din urmă pentru că a avut curajul să lupte 

împotriva tuturor pentru adevăr.  

Povestitorul relatează întâmplările la persoana a III-a. 

Povestea se derulează sub forma unui dialog amical 

între povestitor și cititor, fără ca primul să aibă pretenția să 

impună ceva partenerului de discuție.   
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În principal, în această junglă, animalele trăiesc după 

propriile lor reguli absurde, pretinzându-se extrem de 

preocupați de ”educație”, când de fapt singura lor preocupare o 

reprezintă propriile lor interese.   

În afară de valoarea educativă demonstrată, cartea 

reprezintă și o sursă excelentă de divertisment și acțiune. 

Coperta care reprezintă cartea de vizită a oricărei cărți, 

se remarcă prin originalitate, talent și imaginație, surprinzând 

personajul principal negativ, în persoana Diavolului 

Teleormănean.  

De abia când închizi această carte apar întrebări cum ar 

fi: Cui? De ce? Unde? Când? Cum? și mai ales Cine?  

”Jungla Universitară” (2017), va fi urmată de ”Deșertul 

Academic” (2018), ”Oceanul Academic” (2019) și colecția se 

va termina cu cartea ”În căutarea Miriapodului Uriaș” (2020).  

Așa cum spune Wystan Hugh: ”Această carte 

reprezintă o oglindă: dacă se privește în ea un măgar, n-are 

cum să vadă imaginea unui apostol”.  

De asemenea, sunt de acord și cu spusele lui Petre 

Țuțea: ”În afară de cărți nu trăiesc decât dobitoacele și sfinții: 

unele pentru că nu au rațiune, ceilalți pentru că o au într-o prea 

mare măsură ca să mai aibă nevoie de mijloace auxiliare de 

conștiință”.  

Vă invit cu căldură să citiți pe rând această colecție de 

cărți, pentru că îmbină cu măiestrie rețeta perfectă, și anume 

cele patru gusturi: dulce, sărat, acru și amar, fiind extrem de 

amuzantă, înduioșătoare, sinceră, adevărată și plină de suspans.  

 

 

Echipa editorială: INDIGO ROYAL 

 
 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

4 

 

Autor: Ioana Irinel Popescu 

Editor: Ioana Irinel Popescu 

Ilustrații executate de Grafician: Ioana Irinel Popescu 

  

 

”Dedic această carte mamei mele: Simona Ivana” 
(Ioana Irinel Popescu) 

 

 

© Copyright 2017 

Toate drepturile sunt rezervate autorului. Tipărit în România. 

Nici o parte din această carte nu poate fi reprodusă sub nici o 

formă, prin nici un mijloc, mecanic sau electronic sau stocată 

într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al autorului. 

 

All right reserved to the author. Printed in Romania. No part of 

this publication may be reproduced or distributed in any form, 

by any means or stored in a data base or retrieval system 

without the prior, written, permission of the author. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ISBN: 978-606-94157-1-9 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

POPESCU, IOANA IRINEL 

    Jungla universitară / Ioana Irinel Popescu. - Bucureşti : Indigo 

Royal,  

2017 

    ISBN 978-606-94157-1-9 

821.135.1 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

5 

 

 

 

Et bien si tu ne veux pas de tract, prends une broche, 

de ma part! 

 

 

 

 

Povestea se bazează pe fapte reale. 

Orice asemănare cu animalele, este pur 

întâmplătoare! 

În atenția Direcției Naționale Anti-Afide și 

Domnului Președinte al Zoo-României! 
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Actul I 

Locul acțiunii: Jungla Universitară 
 

Personaje: 

Buburuza/ Gărgărița – Zoo-Profesor la Disciplina 

de Control Biologic a Facultății de Animale și 

Insecte 

Diavolul Telormănean – Zoo-Decanul Facultății 

de Animale și Insecte 

Balena Academică – Reprezentantul Junglei 

Academice a Mărilor și Oceanelor 

Suricata – Zoo-Profesor la Facultatea de 

Animale și Insecte 

Șoarecele Berc al Casei Gorjene – Reprezentantul 

Junglei Ministeriale 

Hiena Pătată a Munților Apuseni – Zoo-

Directorul Comisiei Naționale de Abuzuri și 

Telefoane Dubioase a Clanurilor Universitare 

Cioara Francofonă de Semănătură – Zoo-

Ministrul Educației și Zoo-Rectorul Universității 

de Animale și Insecte 
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Lipitoarea Parazită – Zoo-Vicepreședintele 

Comisiei de Verificare de Abuzuri și Telefoane 

Dubioase a Clanurilor Universitare 

Tarantula – Important personaj implicat în 

conducerea Junglei Universitare, Ministeriale și 

Politice 

Maimuțele Urlătoare – Secretare în Jungla 

Universitară a Animalelor și Insectelor 

Orbetele Universitar al Munților Apuseni – Zoo-

Conducătorul Școlii Doctorale a Munților Apuseni 

Veverițele – Secretare în Jungla Universitară a 

Munților Apuseni 

Șobolanul Universitar – Personaj important din 

Jungla Universitară și Ministerială 

Aye Aye – Zoo-Director de Vizuină în Facultatea 

de Animale și Insecte 

Ariciul Albinos – Zoo-Prorector în Universitatea 

de Animale și Insecte 

Șopârla cu Coarne – Colegul de Disciplină al 

Buburuzei 
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Această povestire cuprinde o scurtă perioadă din 

viața Buburuzei. 
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Era în anul 2014, un an definitoriu pentru 

cariera ei profesională. Pentru a înțelege mai bine 

este necesar să ne întoarcem puțin în timp, în 

anii ꞌ90, când Buburuza a fost adusă în 

Facultatea de Animale și Insecte, pe postul de 

Zoo-Asistent la Catedra de Control Biologic în 

scopul reducerii efectivului de afide din Jungla 

Universitară. 

Buburuza, numită și Mămăruță, nu este 

nimeni alta decât binecunoscuta și îndrăgita 

Gărgăriță, căreia sunt sigură că orice fată i-a 

cântat măcar o dată: ”Gărgăriță, riță/ Unde oi 

zbura, acolo m-oi mărita”, sau orice om s-a 

gândit la vederea ei că sigur îi poate îndeplini 

orice dorință. 

Este cât se poate de adevărat! Dar la ea v-

ați gândit vreodată? Cu dorințele ei cum 

rămâne? 

În cei aproape 30 de ani de când fusese 

angajată în Jungla Universitară, odată cu 

înaintarea în vârstă petele sale negre care îi 
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dădeau frumusețea începuseră să se rărească și 

chiar să dispară. Astfel, s-a gândit că trebuie să 

fie și ea răsplătită pentru munca sa de-o viață. 

Gărgărița muncise până atunci cu multă 

pasiune și dăruire, fără a aștepta ceva în schimb. 

E drept! Cam uitase de viața ei personală 

dăruindu-se total celei de Zoo-Profesor și Zoo-

Cercetător al Junglei Universitare. 

Astfel, în luna octombrie 2014, a realizat 

că în calitatea sa de Agent de Control Biologic al 

Junglei Universitare, depășise cu mult numărul 

minimal de puncte negre pe care le acumulase pe 

aripioarele sale și reușise să curețe total jungla de 

afide. 

Vă dați seama ce gărgăriță muncitoare și 

performantă era? 

Bine, bine! O să spuneți voi! O gărgăriță 

performantă și-a depus dosarul de Ha-Habilitare 

și pe loc a fost avansată în grad în Jungla 

Universitară! Ce poveste banală! 
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Total fals! Dacă ar fi fost așa nu mai aveam 

acum ce să vă povestesc. Vedeți voi, în Jungla 

Univesitară criteriile de promovare nu sunt nici 

logice și nici juste pentru toate insectele și 

animalele. 

În naivitatea ei, a crezut și ea că meritele îi 

vor fi recunoscute, dar în cele din urmă a înțeles 

(ce-i drept cu întârziere), că nu este totul să îți 

vezi de treabă, să muncești, să fii performant! 

Secretul este să nu fii buburuză! 

Deși multe animale și insecte au profitat 

din plin de munca ei, iar unii chiar s-au 

împăunat și au avansat în carieră pe spatele 

acesteia, se vede treaba că ea nu avea nici un 

drept de a cere ceva ce i se cuvenea din plin.  

Deși pentru suedezi, buburuza reprezintă 

”cheile raiului”, pentru indo-americani ”marea 

femeie iubită”, pentru francezi ”Creatura 

Domnului”, iar pentru nemți ”cărăbușul Fecioarei 

Maria”, pentru Facultatea de Animale și Insecte, 

nu reprezenta nimic! 
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Aripile Gărgăriței noastre, erau de un roșu 

aprins, cu pete negre și strălucitoare. Fiind lipsită 

de apărare și putere s-a folosit de-a lungul 

timpului în Facultatea de Animale și Insecte, 

pentru a putea supraviețui, de un mic truc: se 

prefăcea moartă, știind că nici o viețuitoare nu 

va mânca o insectă care nu se mișcă.  

Chiar dacă era mai mică decât o unghie, 

Buburuza noastră a fost capabilă să realizeze în 

Jungla Universitară performanțe de neegalat și 

demne de invidiat. 

Atingea viteze incredibile, putând zbura 

chiar și cu 60 de km/h. Putea călători la 

altitudini foarte mari, de peste 1000 de metri, 

fiind de neatins de mai marii junglei. Putea zbura 

neîntrerupt timp de 2 ore, zăpăcind și obosind 

adversarii. Era o Buburuză Arlechin, capabilă să 

străbată într-un singur zbor peste 100 de km. 

Vă dați seama la asemenea performanțe ce 

curățenie făcuse în Jungla Universitară? 
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În Facultatea de Animale și Insecte, ea era 

considerată ”simbolul norocului”, din păcate 

pentru cei din jur, dar nu și pentru propria ei 

persoană, veți vedea de-a lungul povestirii mele. 

De asemenea, reprezenta un simbol al 

protecției viețuitoarelor din Jungla Universitară, 

fiind folosită de către unele animale chiar și pe 

post de talisman, fiindu-i recunoscută puterea sa 

incredibilă de a învinge răul și de a-și apăra 

colegii de atacatori. 

De aceea, în anii ꞌ90, această minusculă 

creatură, a fost trimisă în Jungla Universitară 

după o ședință în care animalele și insectele 

junglei, ajunseseră în pragul disperării din cauza 

pagubelor provocate de afide. 

După aducerea Gărgăriței în Facultatea de 

Animale și Insecte, de la an la an s-au obținut 

recolte din ce în ce mai bogate, dar meritele sale 

nu i-au fost recunoscute, înpăunându-se cu ele 

animalele mari ale Junglei Universitare. 
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Totuși, cu toate aceste aptitudini ale 

micuței Buburuze, nu a mai putut face față 

atunci când la conducerea Facultății de Animale 

și Insecte a fost desemnat ca Zoo-Decan: Diavolul 

Teleormănean. 

 

 
Diavolul Teleormănean 

 

Ca să puteți înțelege mai bine povestea mea 

în care Diavolul Teleormănean reprezintă 
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personajul negativ, iar Buburuza personajul 

pozitiv, mă voi întoarce puțin în timp. 

Diavolul Teleormănean, a pătruns în 

Facultatea de Animale și Insecte înainte de anii 

ꞌ90, fiind prigonit din Cumania Neagră a 

Teleormanului, datorită faptului că acesta 

prezenta o adevărată amenințare pentru biotopul 

din această zonă. Fiind un animal deosebit de 

expansiv (poate ocupa între 80-20 Km2), avea 

tendința de a se suprapune în mod considerabil 

peste teritoriile altor animale. 

Acest animal nocturn, apărut parcă din 

zona crepusculară este dotat cu un simț al 

mirosului și auzului extrem de dezvoltat. 

Problema lor este că nu văd decât în alb și 

negru, ceea ce îi face să nu distingă obiectele 

staționare. 

Datorită culorii negre a blănii sale, lipsită 

de strălucire, a mirosului neplăcut degajat dintr-

o glandă de la baza cozii, (atunci când se simte 

amenințat, sau atunci când își marchează 
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teritoriul) și în special datorită țipetelor sale 

extrem de puternice în miez de noapte, locuitorii 

județelor învecinate l-au numit pe bună 

dreptate, ”Diavolul Teleormănean”. 

Diavolii Teleormăneni erau răspândiți în tot 

județul, inclusiv la periferia zonelor urbane, 

preferând însă terenurile necultivate și pădurile. 

Este de notorietate faptul că monogamia 

nu este pe gustul Diavolului Teleormănean. Ei se 

luptă pentru femele în sezonul de reproducere, 

dar acestea după ce aleg vizuina unui mascul vor 

imediat să plece în căutarea altuia, 

Teleormăneanul fiind obligat să le țină 

sechestrate. 

Femelele nasc 20-30 de pui, dar 

concurența dintre aceștia este acerbă, rămânând 

în final maxim 2 pui, de obicei de sex feminin. 

În ritualul de împerechere sunt incluse și 

crize de agresivitate, traduse prin mușcături în 

disputa pe hrană, ceea ce i-a adus în județ un 

renume extrem de negativ. 
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Datorită faptului că nu sunt niște vânători 

dibaci, devorează în noapte cu plăcere carne 

stricată și prada vânată de alții. 

Au grijă să elimine toate urmele, devorând 

chiar și oasele și blănurile animalelor. 

Datorită acestei lăcomii ereditare, a 

câștigat de-a lungul timpului însă recunoștința 

agricultorilor teleormăneni. 

A fost apreciat pentru viteza cu care curăță 

carcasele și ajută la prevenirea răspândirii 

insectelor. 

Conform unui recensământ al Zoo-

Ministerului, și Zoo-Mediului, din anul 1996, au 

dispărut peste 70% din populația de Diavoli 

Teleormăneni, datorită unei boli necruțătoare 

extrem de contagioasă. 

În anul 2008, Teleomăneanul a fost inclus 

în lista roșie a animalelor pe cale de dispariție. 

Toate aceste motive l-au determinat pe 

Teleormănean să-și extindă strategic teritoriul în 
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cele patru puncte cardinale ale junglei: 

universitară, ministerială, academică și politică. 

Dar cum ”năravul din fire n-are lecuire” și 

nu se leapădă în nici un fel de obiceiurile sale, în 

cei peste 30 de ani de când rezistă în Jungla 

Universitară, este vânat de către diferiți fermieri 

sau vânători de recompense, plătiți pentru 

fiecare diavol mort predat autorităților. 

Se pare că acesta a fost reclamat că ar fi 

atacat cotețele de păsări sau țarcurile animalelor 

în miez de noapte, înveșmântat în negru și 

emițând o paletă de sunete înfricoșătoare, ce îți 

dădeau fiori pe șira spinării. 

În Facultatea de Animale și Insecte, 

animalele Junglei Universitare sunt împietrite de 

groază, chiar și numai la auzirea numelui 

acestuia. 

Fiind un animal nocturn și crepuscular, 

mediul universitar îi priește din plin. Ziua stă 

pitit în vizuinile și scorburile sale dungate, iar la 

lăsarea întunericului, profitând de auzul și 
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mirosul său ieșite din comun, pornește în 

căutarea leșurilor sau a peștilor morți aruncate 

pe malurile lacului Ciurel, cât și a cadavrelor de 

animale accidentate de mașini din vecinătatea 

pădurii Roșu. 

Nu se dă în lături dacă din întâmplare 

întâlnește în drumul său mici rozătoare, șerpi, 

șopârle sau păsări să le aplice o lovitură puternică 

după ceafă și să le devoreze lacom. 

În vârful listei preferințelor sale se află 

cangurii Wallaby, care nu există în țara noastră, 

dar el nu-și face griji pentru că aceștia și-i 

procură practicând ”turismul sub acoperire” pe 

banii Facultății de Animale și Insecte. 

Sigur că Teleormăneanul ca un necrofag ce 

se respectă, are grijă să aducă cadavrele 

victimelor în scorburile sale dungate și să le pună 

la fezandat pentru a le savura cu lăcomie în unele 

nopți romantice. 

Fiica lui, este tot cadru universitar, în 

jungla tatălui său. Scorbura sa este întunecată, 
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iar prin gaura prin care dacă doar tinzi să 

privești, ai să distingi două luminițe roșii, 

fosforescete.  

Nu vă speriați! Sunt doar ochișorii micuței 

Teleormănene! 

Teleormăneanul stă și el la rândul său în 

celebra lui scorbură dungată, respirând repede, 

mereu în așteptarea unei diavolițe universitare. 

În subordinea sa, stau multe animale: 

maimuțe, suricate, șoareci, hiene, șopârle, oi, etc. 

Teleormăneanul, are din când în când 

întâlniri importante cu Academia Mărilor și 

Oceanelor, prin reprezentantul acesteia: Balena 

Academică.

Balena Academică, sau Marele Rorqual, este 

un animal de dimensiuni foarte mari, având 

gabaritul unui autobuz și prezentând un 

procentaj de grăsime de aproximativ 35%. 

Cum unele dintre aceste balene pot să 

ajungă și la 180 de tone, este lesne de imaginat 

ce masă de grăsime poartă după ele zi de zi. 
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Corpul este scurt și îndesat, lățindu-se în 

partea din față și subțiindu-se spre coadă. Capul 

este lat cu buzele rotunjite în față. Înotătoarea 

dorsală este destul de mică, în schimb este groasă 

și musculoasă.  

 

 
Balena Academică, sau Marele Rorqual 
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Este extrem de energic, iar uneori pentru 

a-și demonstra superioritatea se izbește de navele 

maritime care circulă la suprafață. 

Este o specie cosmopolită, întâlnită în 

mările și oceanele academice.  

Se hrănește cu crustacee, bancuri de pești, 

moluște, iar pe lista preferințelor sale este peștele 

Krill, putând să consume și până la 3600 de kg 

într-o singură zi. 

Intră cu gura deschisă într-o aglomerație 

de pești, sau de plancton, sorbind hrana 

împreună cu apa. Apoi, închide gura și evacuează 

toată apa printre fanoane, în așa fel încât prada 

rămâne blocată în gură, după care o înghite. 

În afară de legătura maternă, cu ceilalți 

indivizi prezintă relații numai în timpul vânătorii, 

iar după ce necesitățile legate de hrană au fost 

satisfăcute, grupurile se împrăștie repede. 

Unicii prădători ai Balenei Academice sunt 

orcile și rechinii. Astfel, Balena posedă 

nenumărate cicatrici ca urmare a atacurilor 
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acestora. Instinctul fundamental al Balenei 

Academice este acela de a respira cu orice preț, 

iar acest lucru a făcut-o pe balena noastră să 

iasă pe uscat pentru a evita înecul, intrând astfel 

în atenția publicului. 

Repertoriul vocal joacă un rol deosebit de 

important în perioadele romantice ale tinereții 

sale. Fiecare cântec este compus din niște sunete 

scoase dintr-un registru jos, variind în 

amplitudine și frecvență și care durează circa 

10-20 de minute. 

Balena Academică nu este ușor de capturat 

datorită forței sale. 

Primul vânător de Balene Academice, a fost 

un clujean, care a echipat un vapor cu harpoane 

pentru prinderea acestora. Între timp acesta și-a 

perfecționat pușca-harpon, înființându-se în mai 

multe posturi de vânătoare pe coastele mărilor și 

oceanelor academice.  

A fost inclusă și ea în lista roșie, fiind 

considerată ”specie periclitată”.  
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Schimbarea temperaturilor mărilor și 

oceanelor academice, precum și scăderea 

salinității acestora, determinate de încălzirea 

globală ar putea afecta pe viitor și proviziile de 

hrană ale acestui animal. 

Din această cauză, Balena Academică s-a 

sfătuit cu Diavolul Teleormănean și au ajuns la 

concluzia că aceasta trebuie făcută de grabă 

Doctor Ha-Habil, pentru ca să poată înființa 

împreună în mările și oceanele academice: o 

Școală Zoo-Doctorală, privind Paradigma Eco-

Bio-Economică a Biodiversității Efectivelor de 

Afide din Jungla Universitară. 

Astfel, Balena Academică și-a depus 

dosarul de Ha-Habilitare, la Comisia Naţională de 

Abuzuri şi Telefoane Dubioase a Clanurilor 

Universitare unde era membru, iar Președinte 

nimeni altul decât Diavolul Teleormănean. 

Acum, în mare, aţi înţeles voi de ce nu i se 

acorda atenţie, unei mici buburuze?  
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Păi cine şi-ar fi imaginat că într-o junglă 

academică, unde este praf, unde se văd urmele 

gigante ale paşilor de elefanţi, unde se aude 

răgnetul hienelor, unde miroase a mascul de 

Teleormănean deranjat, iar lupii umblă în haite 

pentru a nu intra în curtea lor vrăjmaşii, pot 

supraviețui: soarele, fluturii sau buburuzele… 

Iar o să interveniţi voi şi o să spuneţi: Păi 

acesta nu este un spaţiu public, unde trebuie să 

fie ajutaţi şi îndrumaţi studenţii către o frumoasă 

şi nobilă meserie, iar profesorilor nu trebuie să le 

fie recunoscute meritele? Nu trebuie să li se 

asigure un climat liniştit? 

Poate credeți că o să vă răspund eu! Nu 

ştiu asta, ar trebui să-l întrebaţi pe 

Teleormănean… 

Păi da, dar voi, iar o să mă întrebaţi: Păi 

dacă voi cei din interior nu faceţi nimic, atunci 

cine? 
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O să vă răspund şi la această întrebare! 

Sunt foarte puţine buburuze în această facultate 

şi din ce în ce mai multe afide… 

Nu se poate face primăvară doar cu câteva 

buburuze. Ştiţi ce am descoperit?  Să vă povestesc 

ceva! Chiar şi în echipa de proiect a Buburuzei 

există o întâmplare relevantă în acest caz.  

Într-o dimineaţă, ea avea întâlnire cu una 

din gărgăriţe. Aceasta stătea cu spatele, cu 

privirea spre geam. Buburuza noastră a ajuns 

mai repede şi a intrat pe uşă fără să bată.  

Ce credeţi?  

”Gărgăriţa” s-a fâstâcit, părea speriată. 

Când  s-a apropiat de ea, a remarcat că i se 

stricase fermoarul costumului de gărgăriţă, care 

dezvelea înfăţişarea sa reală: aceea de afidă! Nu 

era o gărgăriţă, doar purta un costum!  

Deci, concluzia este că şi printre cei mai 

apropiaţi prieteni există ascunse aceste afide 

oportuniste, care după ce sug toată clorofila din 
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plantă, se uită rânjind către ea cum se usucă şi se 

prăbuşeşte la pământ. 

Ei bine, să vă povestesc prima zi în care 

Buburuza şi-a depus dosarul de Ha-Habilitare, 

odată cu Balena Academică, Gărgărița Galbenă și 

Suricata, la Ministerul Transmiterii de Experiență 

Generaţiilor Adulte şi a Culturii către Generațiile 

de Copii şi Tineri. 

Înainte ca aceasta să-şi depună dosarul, 

bineînţeles că a consultat un expert care i-a 

confirmat că sunt mai mult decât suficiente 

punctele negre acumulate pe aripioare, pentru 

funcţia de Zoo-Profesor, cât şi cea de Doctor 

Ha-Habil. 

Era o dimineaţă senină de octombrie, se 

auzea ciripitul păsărilor şi ce-i drept şi claxoanele 

maşinilor. 

Biata Suricată se costumase și ea în 

gărgăriță, dar Buburuza noastră știa acest lucru, 

lăsând-o să trăiască așa cum îi pria și anume: în 
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”lumea circului”. Era destul de performantă în 

zona aceasta. 

 
Suricata 

 

Suricatul nostru, face parte din familia 

mangustelor, fiind faimos în Jungla Universitară 
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datorită comportamentului lui adaptat vieții în 

captivitate. Numai așa are șansa de a-și dubla 

perioada de viață față de cea din sălbăticia 

Deșertului Academic. 

Suricatele sunt animale extrem de sociabile, 

care trăiesc în grupuri de 5 până la 20 de 

indivizi. 

Cel mai important rol al Suricatei, este 

acela de a fi santinelă și de a-și apăra clanul 

atunci când identifică un potențial prădător. 

Dacă nu apucă repede să se ascundă în 

tunelurile create de ele, atunci se luptă cu 

inamicul, aplicându-i zgârieturi și mușcături, 

până ce acesta se retrage. 

Suricatele pot fi însă păcălite de pasărea 

Drongo, care le imită sunetele de pericol, pentru 

ca ele să aibă timp să se ascundă în tunele, și să 

le fure în liniște mâncarea. 

Sunt considerate ”panourile solare ale lumii 

animalelor”, deoarece se încălzesc stând cu burta 

neagră la soare în diminețile de după nopțile 
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friguroase. Cercurile negre din jurul ochilor, 

funcționează pe post de ochelari de soare, care le 

ajută la devierea razelor solare. 

Sunt imuni la veninul scorpionilor, pe care 

îi devorează cu plăcere, dar consumă și reptile, 

greieri, păianjeni, broaște sau viermi. 

Acesta a fost dresat, bineînţeles de nimeni 

altul decât de Teleormănean, să facă „gloate”, 

formate din aproximativ 5 suricate care să se 

supună acestuia. 

Aşa, să revenim la ziua depunerii!  

Cei patru au depus dosarele la Registratură 

(pe vremea aceea se depunea la Ministerul 

Transmiterii de Experiență Generaţiilor Adulte şi 

a Culturii către Generațiile de Copii şi Tineri). 

În acelaşi timp, a sosit acolo şi un peşte 

Krill, ce ţinea strâns şi atent la piept dosarul 

important al Balenei Academice. Doar nu era să 

se deplaseze o balenă atât de importantă!  

Din istoria lor aceste balene au inspirat 

numeroşi scriitori, chiar din timpuri străvechi. 
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Astfel, în Biblie se vorbeşte despre prorocul Iona, 

cel care a fost înghiţit de o balenă, încercând să 

fugă de Dumnezeu. Venind spre timpurile actuale, 

putem urmări aventurile unei balene uriaşe albe, 

în romanul „Moby Dick”, sau pățania bietului 

Gepetto şi a „copilului” său făurit din lemn, 

Pinocchio. Ei au fost înghiţiti de o balenă, din 

burta căreia au scăpat cu greu, făcând un foc, 

astfel încât cetaceul a fost nevoit să tuşească şi 

să-i scuipe afară pe intruşi. 

Vă dați seama ce putere și influență avea la 

vremea respectivă Balena Academică și ce mici și 

neînsemnați erau ceilalți trei concurenți? Tocmai 

de aceea, Balenei Academice i-a convenit de 

minune să concureze cu aceștia. 

Au început să treacă zilele, una câte una, 

precum filele acestei cărţi. Şi-au continuat fiecare 

dintre cei patru activităţile zilnice, Buburuza 

studiul cu studenţii în Facultatea de Animale și 

Insecte, Gărgăriţa Galbenă în Oceanul Academic, 

iar Suricata a continuat să diversifice „clanurile” 
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și să le mărească pentru a-l sluji cu supunere pe 

Telormănean, desfăşurându-şi în linişte 

activităţile zilnice cum ar fi: masa de dimineaţă, 

a doua oră de la răsărit (în funcţie de vreme, 

desigur), când acesta scoate sunete asemănătoare 

lătratului, anunțând astfel că “plecăm la masă”. 

Acesta, împreună cu regina sa, alcătuiesc 

cuplul Alfa și conduc clanurile universitare în 

fiecare zi într-o altă direcţie, deoarece nu vor 

mânca în acelaşi loc mai frecvent de o dată la 

două săptămâni. Hrănirea este o activitate foarte 

importantă. Spre deosebire de veveriţe, suricatele 

nu împart mâncarea. Ele adulmecă insecte sau 

viermi şi sapă gropi de până la 30 cm, pentru a-

şi găsi prada. 

Există cazuri în care o suricată sapă o 

groapă mare, încât încape cu totul în ea, doar 

pentru a ieşi cu un vierme mic, care nu justifică 

efortul. 

Cu toate acestea, cu toată truda şi-a rupt 

de la gură ce agonisise de ceva timp: scorpioni, 
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viermi, insecte şi i le-a dat dresorului său, 

Diavolul Teleormănean, care îl scăpase de câteva 

ori de pasărea Drongo.  

Suricatele, în general, au o foarte bună 

strategie. Astfel, s-a gândit: dacă domnul 

Teleormănean este Preşedintele Comisiei de Ha-

Habilitare şi eu mi-am depus acum o săptămână 

dosarul, se merită să-i dau toţi scorpionii 

agonisiţi cu sudoare! 

Între timp, cele două gărgărițe candidate, 

din nefericire, nu-şi făcuseră nici o strategie. 

Buburuza noastră considera că este 

suficient faptul că își făcuse datoria și muncise 

enorm, astfel încât depăşea punctajul cu mai 

mult de trei ori decât era necesar, iar Gărgărița 

Galbenă din Oceanul Academic era înspăimântată 

de puterea Balenei Academice. 

Vedeţi voi, dintr-un lucru banal ce ”Gloată 

masonică” se poate descoperi? 

În fine, încep să cadă una câte una filele din 

calendar şi nimic. Nici un răspuns! 
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Buburuza s-a întrebat de ce oare nu i se dă 

nici un răspuns? 

Până într-o zi, când Teleormăneanul, 

mişcându-şi cu repeziciune mustăţile, primeşte 

semn de la Balena Academică cum că o amărâtă 

de Buburuză Pestriţă are tupeul de a-şi depune 

dosarul de Ha-Habilitare. 

Auzind acestea, Diavolul Teleormănean dă 

semnal de alarmă prin ţipătul său specific, care 

i-a speriat pe primii europeni veniţi pe insulă.  

- Să vină la mine Buburuza Pestriţă! 

Buburuza cu greu se duse pe drumul tăbăcit 

de paşi, către înfricoşătoarea grotă dungată a 

Diavolului Teleormănean. 

Ajunsă acolo şi-a pregătit tehnica de 

retragere a paşilor către ieşirea grotei, pentru a 

nu fi prinsă în capcană. 

Printre malderul de hârtii de pe biroul lui, 

se întrevăd urechile ascuţite și se simte mirosul 

proeminent de mascul agitat. 
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Dintr-o dată, în liniştea absolută a grotei se 

aude un fâşâit de hârtii, din spatele cărora se văd 

ramele groase ale ochelarilor Diavolului 

Teleormănean şi se aude vocea sa puternică: 

- Ia loc!  

Acesta se ridică! Deşi pe scaun părea mic, 

când s-a ridicat în picioare, era gigantic. O 

pofteşte aparent respectuos să ia loc pe scaun. 

Ea se aşeză și spuse! 

- De ce m-aţi chemat domnule 

Teleormănean?  

Acesta avea chipul încruntat, dar totodată 

faţa se înseninase ciudat în prezenţa ei. 

Teleormăneanul era un tip erotoman și de 

aceea, Buburuza a fost reţinută atunci când a 

chemat-o. 

După o scurtă pauză de linişte, în care s-a 

uitat cu multă atenție la ea, spuse: 

- Am auzit că ţi-ai depus Teza de Ha- 

Habilitare.  

- Da! îi răspunse Buburuza. 
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Zâmbind maliţios, acesta îi spuse: 

- Să-l retragi! 

Ea se ridică, se îndreptă către uşă şi în 

timp ce atinse clanţa, zise: 

- Niciodată! 

Ei bine, nici o afidă nu s-ar fi comportat 

aşa, dacă ar fi fost în locul unei buburuze! 

De aceea, în această Facultate de Animale 

şi Insecte, nu ajung nici cadrele universitare 

performante, nici studenţii eminenţi, să le fie 

recunoscute meritele! 

A doua zi, cineva bătu la uşa biroului 

Buburuzei. Cine credeţi că era? 

Ei bine era Suricata. Ştiţi, suricata aceea 

vicleană care era în subordinea marelui Diavol 

Teleormănean. 

Buburuza o invită înăuntru: 

- I-a zi măi Suricato, ce mai faci? -

bănuia că are un plan malefic, dar niciodată nu 

i-a reproşat asta, întotdeauna i-a fost milă de 

aceste mici suricate supravieţuitoare. 
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Suricata se uită atentă peste tot, ţinea 

ambele lăbuţe ridicate şi cerceta cu privirea sa de 

santinelă ageră fiecare colțişor.  

- Bă, ştii că eu sunt prietenul tău cel mai 

bun, nu? îi spuse acesta. 

Buburuza îl privi şi îi răspunse: 

- Da mă ştiu!  

- Ştii bă că ne-am depus noi dosarele alea 

de Ha-Habilitare? Eu m-am dus la ăsta (se 

referea la Teleormănean) şi m-a pus să-mi 

retrag dosarul, că cică mă face Zoo-Profesor. 

- Bine mă şi mie mi-a spus la fel, dar eu 

nu mi-l retrag! 

Suricata speriată, mustăci şi spuse: 

- Bă, tu te-ai uitat câte citări are 

Teleormăneanul pe Google-ul Animal? Zero bă! - 

apoi râse câteva secunde bune. Şi tu ai o 

grămadă. Dar la ce ne folosesc bă dacă avem, eu 

am mai adunat nişte scorpioni, viermi şi insecte 

şi mă duc să i le dau. Du-te bă şi tu până la el, 

că ăştia sunt securişti mari bă, dă-i dracu! 
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Buburuza începu să râdă! Hai să 

recunoaştem, suricatele sunt cele mai haioase 

animale! 

Suricata cu ochii către uşă spuse: 

- Hai bă că mă duc şi eu că mă pune ăsta 

să-mi fac dosaruꞌ pentru Zoo-Profesor! - se 

ridică şi înainte de a ieşi spuse: 

- Bă, noi suntem prieteni, eu n-am 

legătură cu ăştia, taci şi tu din gură, că mai adun 

nişte moluşte, scorpioni şi viermi şi o fac şi pe 

nevastă-mea Zoo-Conferenţiar! 

Peste câteva zile, sună şi Gărgărița Galbenă 

ce-şi depusese dosarul şi îi spuse Buburuzei că 

Balena Academică, i-a sugerat să şi-l retragă. 

La indicațiile Buburuzei noastre, aceasta nu 

şi-l retrase, însă, prin poştă constată cu 

„groază”, că a venit la Academia Mărilor și 

Oceanelor o scrisoare ce-i transmitea că nu 

îndeplineşte standardele minimale.  

Aceasta începu să plângă! Pe document 

scria că nu îndeplineşte exact anexa la care ea 
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avea cele mai multe puncte, probabil că erau 

prea ocupaţi lupii din Comisia Naţională de 

Abuzuri şi Telefoane Dubioase a Clanurilor 

Universitare, să arunce o privire pe un dosar 

semnat de un „No Name”! 

Buburuzei noastre însă, nu i se acorda nici 

măcar atâta atenţie încât să i se dea vreun 

răspuns. 

Se duse din nou la Ministerul Transmiterii 

de Experiență Generaţiilor Adulte şi a Culturii 

către Generațiile de Copii şi Tineri şi întrebă la 

Registratură: 

- Am scris eu oare greşit datele mele de 

contact pe dosar? Oare de ce nu primesc nici un 

răspuns? 

- Nu ştiu doamnă, nu s-a auzit nimic! 

spuse doamna de acolo. 

Între timp, Buburuza, tot mai ducea acte 

doveditoare, documente, gândindu-se că poate a 

omis ceva. 
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Ea nu realiza că miza jocurilor acestor afide 

era foarte mare, era o încrengătură politică, 

ministerială şi universitară. Aceste afide 

considerau că sunt atotputernice. 

După o lună de la depunerea dosarului, 

apare pe site că marea Balenă Academică,  

susţinuse deja public Teza de Ha-Habilitare, în 

Jungla Universitară Ardelenească, în comisie 

fiind: marele Telormănean, Hiena Pătată și 

Cățelul Pământului. 

Pe vremea aceea, Buburuza nu ştia care 

este miza jocului, așa că pe vremea Guvernului 

Șoarecele Berc al Casei Gorjene, Balena 

Academică reuși să obţină Ha-Habilitarea mult 

dorită. 

Șoarecele Berc al Casei Gorjene, se pare că 

a ajuns în Jungla Ministerială, din India, prin 

comerțul cu mărfuri, adaptându-se ușor la 

obiceiurile practicate de cei care populează acest 

teritoriu. Fiind rozător, posedă un număr mare 

de dușmani (inclusiv omul), ceea ce explică 
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prolificitatea sa. Se știe faptul că Șoarecele Casei 

Gorjene, a reprezentat una din speciile cele mai 

dăunătoare pentru culturile agricole din Jungla 

Ministerială. 

Datorită faptului că în această zonă iernile 

sunt ușoare și primăverile uscate, Șoarecele Berc, 

a devenit cel mai mare pericol, producând în 

Jungla Ministerială un număr mare de găuri în 

pământ, acesta fiind străbătut de numeroase 

galerii. 

De aceea a preferat terenul tare al Junglei 

Ministeriale, acoperit cu ierburi, diguri și 

lucerniere. În timpul iernii, a atacat din plin 

șurile, magaziile, hambarele, silozurile, din Jungla 

Ministerială, unde pe lângă stricăciunile produse 

prin roadere, a murdărit produsele și a răspândit 

nenumărate boli. Astfel, acesta a stricat mai mult 

decât a consumat. 
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Șoarecele Berc al Casei Gorjene 

 

În gospodăriile Gorjene, Șoarecii Berci, sunt 

deosebit de activi noaptea, dar cei care au migrat 

în Jungla Ministerială cotrobăie peste tot și ziua 
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și noaptea, având acces la cămări, magazii de 

cereale, depozite de alimente și producând 

pagube de neînchipuit. 

Hiena Pătată a Munților Apuseni, era Zoo-

Directorul General al Comisiei Naţionale de 

Abuzuri şi Telefoane Dubioase a Clanurilor 

Universitare, care a decis într-un final că Balena 

Academică, îndeplinește standardele minimale 

pentru gradul de Doctor Ha-Habil. 

 
Hiena Pătată a Munților Apuseni 
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Hiena Pătată a Munților Apuseni, a ajuns în 

Jungla Ministerială, cu ajutorul echipei sale din 

Jungla Academică și cea Universitară. 

Fiind un vânător prost, este un oportunist, 

ce alege întotdeauna cea mai comodă, mai rapidă 

și mai ușoară cale de a-și atrage prada și de a 

supraviețui în Jungla Ministerială. 

Ca și Diavolul Telormănean nu-și dezminte 

niciodată statutul important de necrofag și 

supraviețuiește în Jungla Ministerială, consumând 

în continuare mortăciuni, oase, materii vegetale 

și chiar excrementele altor animale. 

De asemenea, ca și prietenul său, este un 

animal nocturn, devorându-și prada cu lăcomie 

pe întuneric și având grijă să nu rămână în urma 

lui nici un semn al ”ospățului”.  

După toate acestea, micuţa Buburuză s-a 

gândit că totul este necinstit, un sistem total 

corupt, universităţi şi facultăţi conduse dictatorial 

de Zoo-Decani şi Zoo-Rectori, comisii şi 

încrengături de necrofagi. 
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După îndelungi dezbateri și negocieri, 

Clanul Zoo-Ministerial, prin reprezentantul său 

Hiena Pătată, i-a respins dosarul de Ha-

Habilitare bietei Gărgărițe.  

Între timp se fac schimbări în Jungla 

Ministerială și la conducerea Ministerul Zoo-

Educației își face cuib Cioara Francofonă de 

Semănătură. 

Habitatul ministerial care cuprinde pâlcuri 

de copaci și plopi înalți, i-a priit acestuia 

instalându-și coloniile cu fast, nu numai în Jungla 

Universitară, ci de acum și în cea Zoo-

Ministerială. 

Cuiburile plasate în plopii înalți sunt 

alcătuite din crenguțe și resturi menajere, pe 

care le chituiește cu propriile excremente. 

Se hrănește cu cereale, fructe și semințe, 

care se găsesc la discreție în Jungla Zoo-

Ministerială, dar poate captura și șopârle, sau 

mânca ouăle altor specii de păsări mai mici. 
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Asemenea prietenilor săi din Clanurile 

Universitare, nu se dă în lături să consume și 

stârvurile animalelor ucise pe șosele sau vânate de 

alți prădători. 

Cioara Francofonă, în Jungla Zoo-

Ministerială este sedentară. Poate fi văzută uneori 

zburând spre cuibul din Otopeni, cu limuzina sa 

Mercedes E Zoo-Class. 

Poate fi recunoscută după penajul său 

complet negru, ciocul de culoare albă cu gușă albă 

și fruntea neagră proeminentă. 

În România, efectivele acestei specii numără 

aproximativ, între 350 de mii și 420 de mii de 

perechi cuibăritoare și datorită acestui fapt sunt 

vânate de către oameni în tot timpul anului.  

În acest sens, părerile sunt împărțite. Unii 

senatori, consideră că Cioara Francofonă poate 

produce pierderi ireparabile în Jungla Zoo-

Ministerială și sunt pentru exterminarea acestei 

specii, alții însă dimpotrivă, cer reducerea 

perioadei de vânătoare pentru Cioara Francofonă 
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de Semănătură, între 15 august și 15 martie, 

datorită faptului că acest lucru ar periclita viața 

Vânturelului Roșu. 

 

 
Cioara Francofonă de Semănătură 
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Acesta, de obicei cuibărește în cuiburile 

vechi ale coloniilor făcute de Cioara Francofonă. 

Vânturelul se hrănește cu Șoareci Berci, în 

proporție de 90%, ceea ce duce firesc la 

exterminarea acestora.  

Cioara Francofonă de Semănătură luă în 

cioc memoriul Buburuzei. Afară ploua zdravăn, 

iar cuibul său începea să se inunde.  

Acesta, s-a apucat degrabă să-și 

reamenajeze cuibul, punând tot ce adunase în 

cioc: crenguţe de brad, bucăţi menajere, gunoaie, 

dar şi memoriul Buburuzei, pentru a-și usca 

cuibul. El şi partenera sa, au continuat clocitul şi 

toate au revenit la normal. 

Dar într-o dimineaţă s-a făcut şedinţă! 

Păsăroii din Minister s-au adunat şi l-au 

chemat şi pe domnul Zoo-Ministru Cioara 

Francofonă de Semănătură, să ia la cunoştinţă că 

este periculos să nu dea un răspuns memoriului 

Buburuzei, deoarece acesta a fost înscris la 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

49 

 

Registratură, amintindu-i din nou Cioarei 

Francofone că este Zoo-Ministru. 

Cioara Francofonă a realizat impactul 

problemei și s-a consultat cu Diavolul 

Teleormănean și cu Balena Academică, 

explicându-le acestora că memoriul a fost distrus, 

pentru a-și putea proteja cuibul de apă. 

Brusc i-a venit o idee! Îl chemă la el în 

birou pe Zoo-Vicepreşedintele Comisiei de 

Verificare de Abuzuri şi Telefoane Dubioase a 

Clanurilor Universitare şi îl întrebă: 

- Oare ce o fi scris în memoriu Buburuza 

Pestriţă? 

- Nu știu, dar am eu un răspuns standard 

pentru cazurile acestea, că doar nu e singurul. Il 

trimit acum! - îi răspunse acesta. 

Lipitoarea Parazită Ministerială, își 

datorează renumele prost modului său de hrănire 

hematofag. 

Aceasta este capabilă să preia chiar și o 

cantitate de sânge de 5 ori mai mare decât 
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propria sa greutate, din care poate trăi chiar și 

un an. 

 

 
Lipitoarea Parazită Ministerială 
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Buburuza stătea liniștită pe o frunză şi se 

gândea că în sfârșit prin Cioara Francofonă de 

Semănătură, i se va face dreptate, dar spre 

surprinderea ei, a doua zi găseşte în cutia poştală 

o recomandată. 

Afară era o zi foarte frumoasă, senină, de 

martie, iar buburuzele își petrecuseră sărbătoarea 

de Mărţişor. 

După ce a ajuns la poştă și a stat 

răbdătoare la o coadă considerabilă de gărgăriţe 

vârstnice, într-un final a ajuns la doamna Omidă 

de la casă, care a căutat plicul cam un sfert de 

oră, constatând apoi că era chiar lângă ea.  

Credeți că i se făcuse dreptate de către 

renumita Cioară Francofonă de Semănătură?  

Acest plic conținea două hârtii A4, uşor 

şterse din cauza lipsei de toner, că doar achiziţiile 

pentru instituţiile publice sunt folosite pentru 

destinaţii exotice şi maşini de lux, nu pentru 

fleacuri de acest gen! 

În fine, răspunsul a sunat cam aşa: 
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Stimată candidată Buburuză, având în 

vedere că noi animalele din Jungla Ministerială, 

Universitară și Politică, nu dorim Ha-Habilitarea 

dumneavoastră, nu îndepliniți standardele Zoo-

Minimale! Și ce-o să faceți? Cu deosebită 

condideraţie, Zoo-Vicepreşedintele Comisiei de 

Verificare de Abuzuri şi Telefoane Dubioase a 

Clanurilor Universitare, Lipitoarea Parazită. 

Cam acest lucru se întâmplă într-o ţară 

coruptă, fie ea şi în lumea noastră a animalelor şi 

insectelor!  

În timp ce televiziunile difuzau ştiri total 

neinteresante, prin broscoii adunaţi la o şuetă 

ieftină, animalele din Jungla Ministerială și cea 

Universitară, își împărţeau prada fierbinte.  

Cum e posibil să-i mănânci prada din faţă 

unui alt prădător, fără a te lupta cu el sau fără a 

o ascunde în copac? 

Vă spun eu! 

Prin alianța dintre Șoarecele Berc cu 

renumita Tarantulă şi cu Cioara Francofonă de 
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Semănătură, care au realizat împreună, cea mai 

mare şi rezistentă pânză de paianjen, susţinută 

de 3 stâlpi: un capăt l-au legat de Ministerul 

Transmiterii de Experiență Generaţiilor Adulte şi 

a Culturii către Generațiile de Copii şi Tineri; unul 

de Comisia Naţională de Abuzuri şi Telefoane 

Dubioase a Clanurilor Universitare, iar pe cel de-

al treilea cu mai multe capete, de Universităţi şi 

Școli Doctorale. 

Prin această pânză rezistentă îşi asigurau 

hrana mereu proaspătă şi caldă. 

Acum stau să mă gândesc dacă Buburuza 

lupta în continuare doar pentru ea, pentru a-şi 

rezolva problema Ha-Habilitării, sau aceasta 

începuse deja să se gândească cu groază la 

suferinţa victimelor din plasa lor. 

Dar gândiţi-vă cum poate o buburuză atât 

de mică să rupă o pânză de păianjen atât de bine 

ţesută?! 

Cum poate să ceară ajutor o buburuză unei 

ciori sau unui șoarece. Atunci cui să-i ceară? 
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Poate Diavolului Teleormănean, în care aceasta 

recunoaștea devoratorul de oase, blănuri și 

organe interne.  

Sau poate fondatorului acelei pânze, adică 

Tarantulei, care în timp ce ţesea de zor, privea 

cu mândrie în urmă fibrele de pânză sclipind în 

soarele arid, în care erau prizoniere mii de 

gărgăriţe. 

Prin alte cuvinte, aceşti parazitoizi transmit 

mesaj către toate necuvântătoarele din Jungla 

Universitară, să fie mulţumite şi fericite că nu 

sunt şi ele prinse în plasa lor de păianjen. 

Cine s-ar încumeta să ceară ajutorul 

Tarantulei, care prin definiție este un prădător 

ce își pândește prada din ambuscadă? 

Oare Buburuza s-ar fi putut încumeta să 

ceară ajutorul Tarantulei, având în vedere că 

alimentația de bază a acesteia o constituie 

insectele? 
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 Tarantula 

 

Poate numai dacă s-ar fi împrietenit cu 

Viespea, inamicul principal al Tarantulei, care 
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prin înțepătura sa măiastră produce paralizia 

păianjenului, după care îl aduce în vizuina sa și-l 

folosește pe bază de cuib și hrană pentru urmași. 

Pe de altă parte, Buburuza, dintotdeauna a 

fost o profesionistă în ceea ce a făcut. Dar cel mai 

prioritar lucru din cariera sa a fost ca dintre 

micuțele sale gărgărițe, cât mai mulți să ajungă 

buburuze. 

În acelaşi timp, nu poţi să scapi omenirea 

de afide, să fii performant în meserie şi să te 

ocupi şi de viaţa ta personală! 

Este uimitor, cum această micuţă 

Buburuză, renaște precum Pasărea Phoenix, din 

propria cenușă, care este considerată o pasăre 

oraculară. Astfel, o parte importantă a oracolelor 

sunt amintirile, lăsate întotdeauna la final.  

Timpul trece! Vine anul 2015. Începe un 

nou an Zoo-Universitar.  

În pădurea animalelor se auzeau răgnetul 

hienelor și urletul lupilor, ce apărau grota 

dungată a Diavolului Teleormănean. 
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Diavolul Teleormănean 

 

Celelalte nevinovate, muncitoare şi gingaşe 

vieţuitoare din pădure, cum ar fi: fluturii, 

rândunelele, gărgăriţele, căprioarele, etc., 
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încercau să-și continue activitatea, însă sub 

presiunea zgomotoasă a animalelor prădătoare, 

înfometate. 

Trecuse un an de la respingerea dosarului 

de Ha-Habilitare. 

Unii dintre colegii Buburuzei au întrebat-o 

de ce nu și-l depune din nou. Multe alte gărgăriţe 

au întrebat-o cum se poate să nu-i fie 

recunoscute meritele cu un asemenea dosar. 

Într-o dimineaţă, Buburuza supărată și 

nervoasă de nedreptatea care i se făcuse, luă 

dosarul şi se duse la Universitatea de Animale şi 

Insecte, unde încercă să și-l depună din nou. 

Ajunsă la secretariat Zoo-Doctorate, cu 

dosarul în mână intră în camera spaţioasă în 

care se aflau două maimuţe urlătoare. Una dintre 

ele, se uita încruntată la Buburuză şi mușca cu 

repeziciune dintr-o banană. 

Buburuza a lăsat pe masă dosarul şi a 

rugat-o să i-l înregistreze. 
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Aceasta cobora privirea, o urca, se mai uita 

şi la cealaltă maimuţă, în timp ce cu repeziciune 

mânca din banană. 

Maimuțele Urlătoare, sunt cele mai 

gălăgioase animale din Jungla Universitară. Ele 

urlă de obicei, la răsăritul și la apusul soarelui 

pentru a anunța un pericol. 

 
Maimuța Urlătoare 
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La un moment dat cu membrul posterior 

ridică dosarul şi spuse scăpându-i particule mici 

de banană pe el: 

- Sunt sigură că nu aveţi tot ce am scris 

noi pe Zoo-Site aici! 

Buburuza se uită către ea şi îi răspunse:  

- Ba da doamnă, am! 

Maimuţa lăsă pe masă dosarul şi se aşeză în 

faţa unui computer. Cu ochii apropiaţi de 

monitor, începu să tasteze cu repeziciune. 

La un moment dat, nervoasă, începu să 

lovească cu putere tastatura spunând: 

- Din cauza dumneavoastră nu mai merge 

nici computerul! 

Buburuza nu zise nimic, doar o privi cu 

atenție. 

Aceasta îi spuse: 

- Veniţi aici să vă arăt ce trebuie să 

depuneţi! 

Când s-a uitat Buburuza pe site-ul acela, a 

constatat că această primată îi arătase ce acte 
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trebuie aduse pentru susţinerea Tezei de Zoo-

Doctorat, (diplomă pe care Buburuza o deţinea 

de peste 17 ani) şi nu pentru susţinerea Tezei de 

Ha-Habilitare! 

Imediat s-a făcut o adunare generală între 

aceste maimuţe urlătoare. Cu mersul lor 

digitigrad, au păşit în biroul care ar trebui să 

aibă deschidere şi transparenţă către public şi au 

dat un verdict unanim:  

- Nu puteţi depune aici dosarul! 

Peste două săptămâni, Buburuza a depus 

dosarul în altă Junglă Universitară, în speranţa 

că pânza de păianjen, țesută de Tarantulă, nu 

era chiar atât de mare, încât să pătrundă chiar 

toată ţara. 

Cu o geantă plină cu documente se deplasă 

la Registratura din cealaltă junglă și anume, în 

Jungla Ardelenească. Doamna de acolo o trimise 

la Şcoala Zoo-Doctorală.  
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În grota Şcolii Zoo-Doctorale, bineînţeles că 

se aflau alte două maimuţe urlătoare, puţin 

diferite de celelalte prin aspect. 

Așezată tot în faţa computerului, una 

dintre acestea spuse: 

- Da, intră! Ce-s astea? 

- Doresc şi eu să-mi depun dosarul de Ha-

Habilitare! 

După ce se uită maimuţica peste 

documente, spuse: 

- Daꞌ e aici tot ce trebuie? Că văd că scrie 

pe Zoo-Site (deşi era Zoo-Site-ul junglei lor 

universitare), că trebuie şi standardele alea, şi 

cerere şi … 

- Da doamnă este tot, puteţi verifica! 

Se uită ea peste dosar, se uită concomitent 

şi pe site şi spuse: 

- Mamă, dar e tot aici! De unde aţi ştiut 

aşa bine să faceţi astea, că eu nici nu ştiam câte 

trebuiesc? S-a mai făcut mi se pare - uitându-se 
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către cealaltă maimuţică mai mică - şi Balena 

Academică la noi, Doctor Ha-Habil, nu-i așa? 

Cealaltă maimuţică aprobă, printr-o 

mişcare uşoară a capului! 

Apoi zise! 

- Bine, doriţi o cafea? 

Țin să menționez că această maimuţă nu 

era atât de agresivă, precum cea de la 

Universitatea de Animale şi Insecte, cel puţin 

până într-un moment. 

Se uită la Buburuză şi încercă să facă o 

conversaţie modică, întrebând-o cum a călătorit 

şi spuse: 

- Staţi să-l sun pe domnul Zoo-Director să 

vedem ce spune dânsul! 

După câteva ore de așteptare și-a făcut 

apariția pe uşă Orbetele Universitar al Munților 

Apuseni. 

Acesta era un rozător asemănător cu 

cârtița, cu ochii ascunși sub piele, care și-a făcut 
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apariția de undeva de sub pământ, cu câteva 

rădăcini în gură. 

Buburuza nu s-a mirat, deoarece auzise că 

duce o viață subterană pe lângă cimitirele din 

afara satelor, în preajma stâlpilor, crucilor și 

troițelor de hotare. 

 
Orbetele Universitar al Munților Apuseni 
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De asemenea, ea știa că fiind ziuă îl 

deranjase, deoarece el ieșea numai noaptea din 

pământ, lătrând în preajma drumurilor, a 

pădurilor și în pustietăți. 

Orbetele Universitar al Munților Apuseni, 

trăiește în zonele de silvostepă, stepă, semideșert 

și deșert universitar, dar poate urca și pe munți 

până la o înălțime de 2400 de metri. 

Este un rozător exclusiv vegetarian, 

preferând rădăcinile de trifoi, lucernă, dar și 

morcovii și cartofii. 

În acea secundă, la impactul dintre 

Buburuză și Orbete, aceasta se uită de jur 

împrejur că poate, poate va apărea vreun dihor 

de stepă sau vreo nevăstuică să o salveze. 

Orbetele Universitar se așeză confortabil pe 

un balot de paie și se adresă uneia dintre 

Maimuțele Urlătoare: 

- Cine e doamna?  

- Doamna a venit să-şi depună Teza de 

Ha-Habilitare ... Și a adus toate actele, uitaţi-vă! 
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Cu greu, acesta apucă dosarul și îl apropie 

uşor de el fără a-l ridica de pe masă, după care 

se uită la numele candidatei şi spuse: 

- Aaa, lăsaţi-l aici că îl ducem noi la 

Registratură! 

- Cum să îl las aici domnule Orbete 

Universitar al Munților Apuseni? Trebuie 

înregistrat la Registratură de către mine! 

- Bine doamnă, duceţi-vă! zise el. 

La Registratură nu mai era nimeni, 

probabil deja se primise telefon de la Orbetele 

Universitar. 

Aşteptă și acolo până la lăsarea 

întunericului, după care speriată, apăru o 

veveriţă ce se furişa  să nu fie văzută! 

Descuie uşa repede, și spuse: 

- Nu-mi daţi nimic pentru că eu în cinci 

minute iau pauză! 

- Nu vă răpesc decât câteva secunde 

pentru a-mi înregistra şi mie acest dosar! 
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În cele din urmă se văzu obligată să-l 

înregistreze. 

 

 
Veverița 

 

Au trecut de la depunere cinci luni, timp în 

care nu a primit nici un răspuns. De data aceasta 
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problema o depăşea şi a trebuit să ceară ajutorul 

unui Zoo-Avocat! 

Zis și făcut! S-a dus la el şi i-a expus cazul 

său. 

Acesta a rămas uimit de cele auzite şi a 

făcut o adresă  către Jungla Universitară a 

Munților Apuseni, prin care a cerut un răspuns în 

legătură cu depunerea dosarului de Ha-Habilitare 

al Buburuzei. 

Ce credeţi că s-a întâmplat? 

Orbetele Universitar a sunat-o imediat pe 

Buburuză şi i-a spus să-şi retragă urgent dosarul 

de Ha-Habilitare.  

O să spuneţi, că nu-i adevărat! De ce nu au 

dat un răspuns (negativ sau pozitiv), dar 

justificat? De ce nu public, ci telefonic? Cum se 

poate să ameninţi telefonic un candidat, fără a te 

feri de consecinţele legii?  

Nu ştiu ce să vă răspund, dar ştiu că de 

data aceasta avocatul Buburuzei strângea dovezile 
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precum recolta bogată de vară şi de fiecare dată 

rămânea uimit de acţiunile acestor afide! 

Din nou le trimise o adresă prin care îi 

obliga să dea un răspuns candidatei, gândindu-se 

că poate nu au înţeles din prima. 

Au mai stat ei ce au mai stat şi peste încă o 

lună au trimis o scrisoare ambiguă către avocat, 

din care nu se înțelegea nimic. 

Avocatul, insistă și le trimise adresa pentru 

a treia oară, poate, poate or înţelege că nu 

trebuie să facă nimic altceva decât să de-a un 

răspuns concret, în ceea ce privește îndeplinirea 

standardelor minimale, concret și argumentat! 

Mai trec câteva luni şi mai trimit o adresă 

către avocat, prin care spun să mai aştepte până 

în februarie pentru a face o altă şedinţă şi pentru 

a da un răspuns. 

Avocatul îi spuse Buburuzei că din multele 

cazuri pe care le-a avut nu a mai întâlnit 

niciodată asemenea făpturi. 
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Acum să vă mai spun ceva! Știţi cine era în 

Comisia Naţională de Abuzuri şi Telefoane 

Dubioase a Clanurilor Universitare? 

Vă spun eu! 

Membrii Consiliului General al Comisiei 

Naţionale de Abuzuri şi Telefoane Dubioase a 

Clanurilor Universitare erau: Lipitoarea Parazită; 

Tarantula, Cioara Francofonă de Semănătură, 

Hiena Pătată, Orbetele Universitar, dar cel mai 

important: Diavolul Teleormănean. 

Din cine credeți că era formată Comisia de 

Animale și Insecte: Diavolul Teleormănean, 

Orbetele Universitar, Balena Academică, 

personaje deja cunoscute vouă la care se adaugă 

şi Şobolanul Universitar. El face parte tot din 

Facultatea de Animale şi Insecte, bun camarad cu 

Diavolul Teleormănean. 

Șobolanii reprezintă o specie sinantropă, 

fiind răspândiți în toată Jungla Universitară. 

Se organizează în echipe, fiecare cu mirosul 

său specific, manifestând un comportament 
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teritorial puternic. Sapă vizuini subterane, care se 

împart în galerii lungi. 

Consumă alimente de toate tipurile pe care 

le contaminează cu excremente, urină și secreții. 

 
Şobolanul Universitar 
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Șobolanul Universitar, roade tot, chiar și 

mobila, cablurile electrice, scândurile, rafturile, 

ușile, etc., încadrându-se în categoria 

”dăunătorilor de materiale”. 

Răspândesc numeroase boli infecțioase, care 

se transmit la om și alte animale. Reprezintă 

mijloace de transport pentru purici, care pot fi 

purtători de ciumă. De asemenea, pot transmite: 

febra de Lassa, rabia, salmoneloza, trichineloza, 

etc. 

În final, Buburuza noastră a obosit și a 

renunțat la toate acțiunile privind Ha-

Habilitarea.  

A remarcat că afidele au făcut „quorum 

sensing” pentru a apăra acea pânză gigantă de 

păianjen, în care îşi atrăgeau victimele și s-a 

gândit: Oare ce ar fi dacă și gărgărițele sanitare 

ar face „quorum sensing” și ar scăpa toată fauna 

de aceste afide?! 

După ce Buburuza a îndrăznit să-și ceară 

drepturile ce i se cuveneau, presiunile din Jungla 
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Universitară s-au accentuat din ce în ce mai 

tare. 

Diavolul Teleormănean, a început să urle, 

chemându-și în scorbură toate jivinele junglei, 

pentru a face ședință în care să se decidă soarta 

tuturor insectelor neascultătoare. 

Astfel, din acel moment s-a pornit o 

adevărată prigoană împotriva Buburuzei noastre. 

De aceea a chemat-o la el pe renumita Aye 

Aye.  

Aceasta este o specie de mamifer lemurian, 

care s-a adaptat foarte bine mediului din Jungla 

Universitară. 

Se hrănește cu larve, pe care le extrage din 

scoarța copacilor, în care face găuri cu cel de-al 

treilea deget, foarte lung și flexibil. 

Aye Aye, este o specie pe cale de dispariție, 

deoarece a fost omorâtă de-a lungul timpului de 

către oameni, fiind văzută din cauza înfățișării ca 

un demon al morții, sau un aducător de ghinion. 
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Aye Aye 

 

De fapt, ”Aye Aye”, reprezintă un strigăt, 

prin care oamenii avertizează prezența acestui 

animal sinistru. 
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Astfel, Diavolul Teleormănean, agitat și 

nervos îi transmise lui Aye Aye, care era Zoo-

Director de Vizuină: 

- Să ai grijă de Buburuza aia neobrăzată 

că ne face probleme! 

- Am am! spuse ea, uitându-se cu ochii 

săi bulbucați către acesta. 

Apoi, dădu să iasă din sală pentru a onora 

ordinele Teleomăneanului cât mai repede, fiind și 

o devoratoare înrăită de insecte, însă răgnetul 

răsunător al acestuia o făcu să se întoarcă în 

grabă, iar acesta îi spuse în șoaptă: 

- Să mai vii și pe seară! 

Aceasta apucă clanța cu degetul său subțire, 

și extrem de lung și aprobă din cap către 

Teleormănean, apoi ieși.  

A doua zi, își începu misiunea și anume, 

aceea de a-i face zile grele Buburuzei. Însă 

problema cea mai gravă era că această primată 

nu era dotată cu o inteligență deloc sclipitoare. 
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De aceea se tot gândea ce să îi facă 

Gărgăriței. Dintr-o dată îi veni o idee.  

Ca și Zoo-Director de Vizuină, se gândi ea 

într-o clipă: <<De ce să nu-i dau eu Buburuzei 

calificativul ”Zoo-Satisfăcător”, al Fișei Postului 

Animalelor și Insectelor Didactice? Și mai mult 

decât atât, analiza documentelor nu o să o 

realizez în prezența Gărgăriței, că doar noi 

suntem aici șefii vizuinelor și ai grotelor! Am să-i 

trimit un mail Buburuzei cu calificativul și cu asta 

basta! Ce dacă nu a asistat la analiza 

documentelor și ce dacă nu au fost respectate 

procedurile de evaluare în cadrul celei colegiale, 

sau a celei acordate de către Gărgărițele Junior? 

Că doar nu o fi nimeni atât de nebun încât să își 

piardă timpul citind ”Procedura Operațională a 

Animalelor și Insectelor”>>. 

Gărgărița încercă să facă o contestație 

privind această nedreptate, însă ca de obicei nu 

primi nici un răspuns.  
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Văzând că situația ei se înrăutățește din ce 

în ce mai tare și că nimeni nu o ajuta cu nimic, 

corupția și abuzul de putere erau tot mai 

accentuate, având în vedere că tocmai se 

organizase concursul pentru Zoo-Decan al Junglei 

Academice, aceasta se gândi: <<Ce-ar fi să 

candidez la acest post și să fac din Jungla 

Universitară,  un loc liniștit, respectat, valoros, 

normal și în primul rând academic?>> 

A doua zi, își depune Zoo-CV-ul și Zoo-

Planul Managerial la Universitatea de Animale şi 

Insecte. 

Peste câteva zile, Buburuza se afla la 

cursuri cu studenții săi. La mijlocul cursului apăru 

primata Aye Aye. Nu bătu la ușă! Intră brusc și 

se apropie de Buburuză, spunându-i în șoaptă, pe 

cine să voteze și pe cine să nu voteze în 

Structurile de Conducere ale Zoo-Consiliului și 

Senatului Junglei Universitare. 

Buburuza se uită uimită la primată, după 

care îi spuse cu voce tare: 
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- Cum îți permiți primată malefică să-mi 

ordoni mie pe cine să votez și să-mi perturbi 

orele de curs? Ieși afară! 

Aye Aye, ascultă cu urechile împinse în 

față, detectă apoi sunetul Gărgăriței și constată 

că este umilită. Mișcarea executată apoi a fost 

extrem de rapidă, apucă cu degetul mijlociu, 

alungit clanța și trânti în urma sa ușa! 

Aye Aye, furioasă sări într-un copac, bătu 

în lemn, iar atunci când detectă sunetul, scrijeli 

scoarța și trase prada afară. Era un micuț vierme 

universitar ce stătea întins pe o frunză în pauză. 

Cu toate că-și mai potoli un pic foamea, Aye 

Aye, constată că tot nu și-a îndeplinit misiunea 

în ceea ce o privea pe Gărgăriță. Era și mai 

furioasă datorită faptului că micuța Buburuză a 

îndrăznit să-și depună candidatura pentru postul 

de Zoo-Decan. 

Mustăci iute și îi mai veni o idee în minte: 

<<Va să zică, acum mi-am amintit! La mine pe 

birou, de dimineață am primit un plic, prin care 
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se organiza parcă un concurs: Zoonomiada, 

parcă-i spune! Și ni se cere un Zoo-Profesor de 

Control Biologic. Aha Gărgărițo, lasă că mă 

gândesc eu la o strategie să nu poți participa la 

concursul de Zoo-Decan!”>> 

Primata se așeză pe o creangă dintr-un 

copac, apucă cu degetul lung leptopul și îi trimise 

un Zoo-Mail Gărgăriței în care îi scrise: ”Solicit 

statdiul cu pregătirea studenilor participanți la 

Zoonomiadă”.  

Așa cum am mai precizat această primată 

malefică nu este prea înzestrată intelectual, de 

aceea în mail-ul trimis Gărgăriței se află atâtea 

greșeli gramaticale. 

Gărgărița neînțelegând nimic de la primata 

Aye Aye, făcu un drum către Universitatea de 

Animale și Insecte și ceru regulamentul acestui 

concurs, obținând informațiile necesare. 

Peste câteva zile, Buburuza împreună cu 

studenta sa au plecat către Jungla Universitară 

Oltenească, unde avea să aibă loc acest concurs. 
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Așa cum îi stătea în caracter și-a îndeplinit și 

această ultimă misiune ca un soldat, luând-o în 

serios, hotărâtă să lupte pentru un loc cât mai 

înalt pe podium.  

De dimineață, se îndreptă în zbor către 

Universitatea de Animale și Insecte, de unde era 

stabilită plecarea. Aici se întâlni cu micuța 

Buburuză Junior. 

Amândouă au observat cele două autocare 

din curtea Zoo-Campusului. Unul care era pentru 

studenți, iar celălalt pentru profesori. 

Gărgărița se uită către cele două autocare 

și se hotărâ să străbată drumul în zbor, alături 

de Gărgărița Junior.  

Însă, Ariciul Albinos nu le dădea pace deloc 

și le îndruma să se suie într-unul dintre cele două 

mijloace de transport. 

Era un insectivor cu botul mic și ascuțit, 

dar cu urechea externă extrem de slab 

dezvoltată, suplinită de acuitatea sa olfactivă 

demnă de remarcat. 
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Acesta se găsește în grădinile Junglei 

Universitare și poate fi remarcat ușor prin silueta 

lui țepoasă și inconfundabilă. 

Este un mare amator de insecte, după care 

putem spune că este topit. 

Este un animal singuratic și independent, 

dar se domesticește ușor, fiind folosit drept 

animal de companie. 

Ariciul nostru s-a născut în Parcul 

Zoobotanic al Universității de Animale și Insecte, 

dintr-un cuplu de arici pitici africani. Rezultatul 

a fost acest personaj neobișnuit de straniu, atins 

de albinism! 

Astfel, el a crescut în captivitate, fiind 

folosit drept animal de companie al Ciorii 

Francofone de Semănătură.  

Eliberarea lui în natură i-ar fi pus viața în 

pericol, fiind lipsit de protecția culorii normale a 

ariciului, care îi conferă posibilitatea de camuflaj. 
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Gărgărița îi spuse Ariciului Albinos că va 

parcurge drumul în zbor alături de micuța sa 

studentă. 

Acesta se uită către ea cu ochii săi mici. 

Deoarece urechea sa externă este slab dezvoltată, 

primi puțin mai greu informația Gărgăriței, însă 

într-un final, își țuguie botul mic și ascuțit, 

spunându-i: 

- În regulă! 

Astfel, acestea și-au deschis aripile și s-au 

făcut nevăzute într-o clipă în adâncul cerului. Au 

zburat peste păduri și câmpii, au străbătut în 

viteză malul stâng al Jiului și regiunea deluroasă 

a acestuia, ajungând într-o clipă în mirifica 

Junglă a Olteniei.  

Aceasta se întinde între Dunăre, Olt și 

Podișul Getic, fiind străbătută central de Valea 

Jiului. 

Astfel, cele două Gărgărițe au aterizat cu 

aripile lor dantelate și fine în fața unei păduri cu 
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copaci gri unde se aflau o multitudine de animale 

specifice Junglei Universitare Oltenești. 

În cinstea musafirilor, toate animalele 

acestei jungle se îmbrăcaseră în straie de 

sărbătoare și ieșiseră la poarta Zoo-Universității. 

Astfel, doamnele erau îmbrăcate în cămăși 

cu poale, valnic, catrință și brâu, iar ținuta 

domnilor era compusă din pălărie de paie lucrată 

manual, cămașă cu guler răsfrânt și legată cu 

cheutori, iar pantalonii costumului erau 

confecționați din pânză de bumbac în două ițe cu 

cerculețe.  

Deoarece cei din Jungla Oltenească erau 

vestiți în toate Junglele Universitare ale țării 

pentru ospitalitatea și dăruirea lor, aceștia și-au 

întâmpinat musafirii cu tradiționala pâine la țest 

și păhărelele lor de țuică. 

Ușor amorțite, după zbor, Buburuza 

împreună cu Buburuza Junior, revin pe pământ 

și se alătură gazdelor. 
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A doua zi de dimineață, Buburuza se duse 

în sala unde avea să aibă loc concursul, împreună 

cu ceilalți Zoo-Profesori pentru a pregăti toate 

formalitățile necesare. 

Diavolul Teleormănean, avusese grijă, însă, 

să trimită la concurs odată cu cele două 

Buburuze și câteva animale reprezentative din 

grota sa, special pentru a-i face necazuri acesteia 

și pentru a o obstrucționa, în așa fel încât să nu 

câștige nici un fel de premiu. 

Totul avea să urmeze firesc, până în cea 

de-a treia zi de dimineață, când a apărut colegul 

de Disciplină al Buburuzei de la Facultatea de 

Animale și Insecte, Șopârla cu Coarne. 

Acesta s-a acomodat în special în pădurile 

din zonele de dealuri joase și colinele universitare, 

precum și în pădurile de câmpie cu umiditate 

relativ crescută, spre deosebire de arealul 

originar, stâncos și destul de arid.  
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Era cunoscut ca un personaj destul de 

bizar, prin faptul că prezenta spini și mânca 

furnici.  

 

 
Șopârla cu Coarne 
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Fiind colegul său, Gărgărița noastră îl 

cunoștea extrem de bine și știa că este deosebit 

de periculos. Chiar ei i se întâmplase de 

nenumărate ori să fie atacată pe neașteptate de 

acesta. Când se înfuria scuipa sânge prin ochi, 

întâmplându-se uneori să o stropească cu 

precizia unui lunetist! 

Buburuza știa că acesta este un maestru al 

camuflajului, remarcându-se și prin capacitatea 

sa de a-și umfla corpul, sau de a alerga în reprize 

scurte, pentru a-și induce în eroare inamicul. 

Buburuza îngrozită la vederea Șopârlei în 

miezul dimineții, îl întrebă pe acesta: 

- Ce cauți aici măi Șopârlă cu Coarne?  

- Păi, eu nu vroiam să vin aici, dar Zoo-

Prodecanul Caracatița cu Inele Albastre mi-a 

spus ”plângând”, că Teleormăneanul i-a spus să 

vin eu la Zoonomiadă și să semnez condica aici, 

ca și când eu aș fi Zoo-Profesorul desemnat, iar 

tu să fii descalificată și eventual să pleci acasă! Eu 
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știu mă, că ăsta e nebun, dar mi-a fost să nu se 

supere pe mine și să-mi facă ceva! spuse el. 

Caracatița cu Inele Albastre era un animal 

extrem de mic și cu un colorit aparte, care la 

prima vedere nu prezenta nici un pericol. Aceasta 

însă era recunoscută în Jungla Universitară, ca 

fiind unul dintre cele mai veninoase animale. Se 

știa că mușcă numai dacă este atinsă, chiar dacă 

viața nu-i era pusă în pericol. 

Buburuza știa de asemenea că veninul său 

nu are antidot, iar moartea poate surveni în 

câteva minute.  

Aceasta uimită, nu mai știa ce să spună și 

intră de grabă în laboratorul unde se făceau 

demersurile pentru concurs. În acea încăpere se 

aflau colegii săi din celelalte Jungle Universitare și 

gazda concursului din Jungla Oltenească. 

Șopârla cu Coarne se luă după Buburuză și 

se așează comod pe un buștean.  
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Gărgărița Gazdă se uită uimită și totodată 

încruntată la acesta și se adresă Buburuzei 

noastre: 

- Dar domnul cine e? Și ce caută aici în 

sala de examen? 

- Este colegul meu! 

Aceasta uimită o întreabă din nou: 

- Și ce caută aici?  

- O să semnez condica și-o să plec! spuse 

Șopârla cu Coarne. 

- Nu-i treaba mea, dar după ce doamna 

Zoo-Profesor Buburuză, a muncit împreună cu 

noi, din greu pentru demersurile acestui concurs, 

de ce ați mai venit și dumneavoastră că nu 

înțeleg? În fine, doriți o cafea, o brioșă? E făcută 

de mine! îi răspunse Gărgărița Gazdă. 

- Nu vreau! Eu am savurat o cafea la 

hotelul de lux unde am fost cazat! spuse Șopârla, 

apoi se uită către Buburuză cu un zâmbet 

malefic.  
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Gărgărița Gazdă și Buburuza noastră s-au 

uitat dezgustate una la alta și și-au continuat 

mai departe procedurile de concurs. 

Șopârla cu Coarne, văzând că e în plus și 

plictisit evident de activitățile acestora, spuse 

după scurt timp și după un îndelung căscat: 

- Păi, atunci eu plec acasă!  

Acesta totuși, semnă condica, se sui în 

mașină și plecă spre casă. 

Cine credeți că își făcu apariția, furișat de 

după ușă? 

Ei bine, Ariciul Albinos! Știți voi v-am 

povestit despre el, ariciul acela fără apărare 

crescut în captivitate de către Cioara Francofonă 

de Semănătură. 

Mână în mână cu Teleormăneanul și cu 

Șopârla cu Coarne, intră imediat după plecarea 

acestuia în sala unde se afla Buburuza și îi spuse 

în șoaptă: 

- Domnul Șopârlă a venit și el pe aici să 

vadă cum stau lucrurile! apoi văzând că Buburuza 
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nu răspunde, cu ochii săi mici se uită speriat și îi 

spuse: 

- Toate bune? Toate bune? Aveți nevoie de 

ceva? 

- N-am nevoie de nimic! Decât de liniște, 

dacă se poate! spuse ea ca și când nu era destul 

deplasarea total inutilă a Șopârlei cu Coarne, 

răutatea și faptele de nebunie, nejustificate ale 

Diavolului Teleormănean, care dacă nu era într-o 

țară exotică, de unde își desfășura ”turismul sub 

acoperire”, probabil că ar fi venit chiar el în 

persoană în Jungla Oltenească, să-i facă ”zile 

fripte” Buburuzei. 

În următoarea zi, de dimineață, a avut loc 

concursul. Gărgărița Junior, împreună cu 

Buburuza noastră au câștigat în ciuda tuturor 

piedicilor Premiul II. Sigur ar fi câștigat Premiul 

I, dacă n-ar fi avut de evitat atâtea obstacole, 

paradoxal din partea propriei echipe. 

 

 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

91 

 

 

Actul II 

Locul acțiunii:  

Universitatea de Animale și Insecte 
 

Aceleași personaje din Actul I la care se adaugă: 

Peștele Balon – Animalul exotic de companie al 

Diavolului Teleormănean 

Lorisa de Bibliotecă – Animal de companie al 

Diavolului Teleormănean și șefa Bibliotecii 

Facultății de Animale și Insecte 

Pârșul – Angajat al Facultății de Animale și 

Insecte 

Caracatița cu Inele Albastre – Zoo-Prodecan al 

Facultății de Animale și Insecte 

Maimuța Vervet - Zoo-Prodecan al Facultății de 

Animale și Insecte 

Scorpia de Copac, Liliecii Americani, Păsările 

Bohemian Waxwing și Albinele – Angajați ai 

Universității de Animale și Insecte 
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Maimuțoiul Proboscis – Conducătorul Școlii Zoo-

Doctorale  

Șopârla Monstru Gila – Amanta Maimuțoiului 

Proboscis 

Jderul American, Furnicarul Gigant, Castorul 

Uriaș și Omul de Neanderthal – Specii cu care s-

a populat Facultatea de Animale și Insecte 

Castravetele de Mare, Broasca Păroasă, Broasca 

Săgeată, Cazuarul, Oposumul și Porcul Spinos 

Crestat – Membrii în Consiliul Facultății de 

Animale și Insecte 

Yoda Bat – Secretar Șef al Universității de 

Animale și Insecte 
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Buburuza și-a depus candidatura pentru 

funcția de Zoo-Decan al Facultății de Animale și 

Insecte, în speranța salvării sorții acesteia, cât și 

a celor ce-și desfășoară activitatea în ea. 

Știu că a fost un act de nebunie să creadă 

că poate să desființeze corupția, nepotismul, 

abuzul și teroarea, mai ales că ați văzut ce a 

pățit doar depunându-și dosarul de Ha-

Habilitare cu Teleormăneanul, dar prin 

detronarea acestuia din postul de Zoo-Decan?! 

Lupta avea să se dea între Buburuză și 

Diavolul Teleormănean, deși au mai fost doi 

candidați, dintre care unul era Peștele Balon. 

Deși drăgălaș și comic prin aspectul său de 

balon umflat, acesta era cunoscut în Jungla 

Universitară drept animalul exotic de companie 

al Diavolului Teleormănean. Era recunoscut drept 

un personaj extrem de veninos. Pescarii 

recomandă utilizarea de mănuși groase pentru a 

evita otrăvirea și riscul de a fi mușcați, atunci 

când îi scot cârligul din gură. Otrava acestuia nu 
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are antidot, ucide prin paralizia diafragmei, 

cauzând sufocare. 

 

 
Peștele Balon 

 

Povestea lui a fost cam așa:  

Într-o dimineață, Teleormăneanul se afla în 

Insula Luzon, în căutarea unei Diavolițe Filipineze. 
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Acesta își legase de doi cocotieri din 

pădurea ecuatorială hamacul și se așezase 

confortabil în acesta, privind cerul senin. 

Priveliștea Insulei Luzon, era uimitor de 

frumoasă cu vegetație bogată de mangrove la 

țărm. 

În timp ce sorbea dintr-o nucă de cocos 

deliciosul cocktail, în față îi apăru o exotică 

Diavoliță Filipineză. 

La vederea ei, hamacul în care stătea 

Teleormăneanul luă foc, iar acesta sări direct în 

fața ei. Urcă în grabă în șalupa sa și plecară 

împreună în plimbare în largul Oceanului Pacific. 

Deodată, acesta zări un peștișor ciudat, 

care nu era altul decât Peștele Balon. Îl trase iute 

din apă și se grăbi să-l înghită, dar Diavolița 

Filipineză îi atrase atenția că este extrem de 

otrăvitor. 

Nu că i-ar fi fost frică pentru că se știe că 

el este imun la orice otravă de pe acest pământ, 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

96 

 

dar s-a gândit că-i poate fi deosebit de util în 

Facultatea de Animale și Insecte. 

Astfel, își spuse în gând: <<Micuțul ăsta s-ar 

putea să-mi fie extrem de util! Cred că nu îl voi 

mânca, îl voi păstra!>>  

Îl aruncă de grabă într-un borcan cu apă și 

îl luă cu el drept suvenir! 

De atunci micuțul Pește Balon, stă numai 

alături de Teleormănean, chiar dacă latura sa 

independentă și încăpățânată predomină uneori.  

Teleormăneanul l-a dresat ferm, 

consecvent, fără a fi aspru, ci mai curând 

încurajator, fără a-l pedepsi când greșește (în caz 

contrar se poate închide în sine), dar ce-i drept 

nici nu a greșit vreodată, semnând întotdeauna 

în numele Teleormăneanului, pentru că altfel l-ar 

fi înghițit de îndată. 

Buburuza, cu câteva zile în urmă, își alesese  

trei Zoo-Prodecani. Nu era obligatoriu, dar vroia 

să se asigure de fidelitatea acestora, testându-i.  
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De aceea s-a dus la Lorisa de Bibliotecă și 

i-a făcut propunerea de a fi ea unul dintre cei 

trei. 

 

 
Lorisa de Bibliotecă 
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Nu vă lăsați înșelați de ochii mari și blana 

pufoasă a acestui animal, deoarece se știe că este 

singurul mamifer otrăvitor din lume. Datorită 

aspectului său fizic a fost cumpărată cu un preț 

destul de mare de pe piața neagră a animalelor 

de companie din Deșertul Universitar. 

Diavolul Teleormănean și-a achiziționat-o 

pentru bibliotecă, fiindu-i extrem de folositoare. 

Aceasta a reușit să elimine multe animale 

nedorite de către Diavol, cu ajutorul otrăvii pe 

care o posedă în glandele situate în jurul coatelor. 

Când primește comandă de la 

Teleormănean, amestecă toxina cu saliva, iar 

mixul îl folosește fie pentru a scuipa, fie pentru a 

mușca. Dacă e atacată își acoperă toată blana cu 

o substanță toxică. Multe dintre animalele 

atacate și-au găsit sfârșitul prin șoc anafilactic. 

De asemenea, se mai duce și la Pârș și îi 

propune și acestuia același lucru. Pârșul este o 

creatură destul de inteligentă și simpatică la 

prima vedere. 
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În general, încearcă să scape de prădători 

prin fugă sau mușcături, dar când nu reușește 

aplică planul B, adică renunță la o parte din 

corp, ca mecanism de auto-apărare (fenomenul 

se numește autonomie). 

Diavolul Teleormănean a încercat inițial să-

l atace, mușcându-l de coadă, dar pielea sa s-a 

rupt și astfel a reușit să scape. Însă, din acea 

clipă a rămas sclav pe vecie acestuia, pentru că 

acest șiretlic nu ține decât o singură dată. 

Atât Lorisa de Bibliotecă, cât și Pârșul, au 

spus că sunt onorați de propunerea făcută de 

către Buburuză și recunoscători pentru 

încrederea acordată de către ea. 

În persoana celui de al treilea Zoo-

Prodecan, Buburuza a ales tot o Gărgăriță, 

demnă de încrederea sa. 

Deși nu era o condiție obligatorie, Buburuza 

a considerat necesar să treacă numele echipei sale 

în Planul Zoo-Managerial. Datorită acestui lucru, 

furiosului Teleormănean, îi veni o idee și în 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

100 

 

secunda doi o sună pe Lorisa de Bibliotecă și îi 

spuse: 

- Lorisa să vii de urgență la mine! 

- Da, domnꞌ Zoo-Decan, vin acum! spuse 

speriată micuța! 

Odată ajunsă în scorbura dungată a 

Teleormăneanului, și-a plecat capul și a ascultat 

cu supunere spusele acestuia. 

- Am văzut că Buburuza și-a trecut în 

Planul Zoo-Managerial propunerea ei pentru 

Zoo-Prodecani.  

- Da, da! Am văzut și eu! spuse speriată. 

Teleormăneanul apucă un șarpe de coadă 

și-l plesni furios, cu capul de pământ. Șarpelui îi 

sări sângele pe fața Lorisei. După care spuse: 

- Maimuță proastă! Să faci o erată prin 

care să precizezi că tu nu ești de acord să fii 

Zoo-Prodecanul doamnei Buburuze! 

- Da, să trăiți! apoi ieși degrabă pe ușă și 

se duse la ea în bibliotecă să scrie erata. 
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Teleormăneanul nu-și termină aici scenariul 

de groază și-l chemă și pe Pârș la raport. Îl sună 

și îi spuse: 

- Rozătoare inutilă să vii acum la mine! 

Pârșul nu era în oraș și în timp ce inima îi 

bătea tare în piept, spuse: 

- Dar, domnule Zoo-Decan Teleormănean, 

eu nu sunt în localitate! 

- Cum? zise nervos Teleormăneanul. 

- Dar spuneți-mi ce trebuie să fac. 

- Trebuie să scrii o erată prin care să te 

dezici că ai fost de acord să fii Zoo-Prodecanul 

Buburuzei. 

- Dar scrieți-mi dumneavoastră domnule 

Teleormănean erata așa cum vă doriți să sune și 

eu o voi semna electronic. 

Zis și făcut! Atât primata Lorisa, cât și 

Pârșul, fac două erate prin care precizează că: 

”deși sunt onorați de propunerea Buburuzei, 

refuză”. 
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Astfel, înainte cu o oră de aprobarea 

dosarelor în Zoo-Consiliul Facultății de Animale și 

Insecte, atașat Zoo-CV-ului și Planului Zoo-

Managerial al Buburuzei noastre, apar eratele 

celor doi. 

Peste o oră, sunt audiați toți candidații 

pentru funcția de Zoo-Decan.  

La prezidiu cine credeți voi, oameni buni, 

că era? 

Ei bine, era Șobolanul Universitar ca și 

Zoo-Președinte al Comisiei de Verificare, în 

dreapta sa trona chiar Diavolul Teleormănean (în 

dublă calitate de membru al comisiei, dar și de 

candidat), Zoo-Prodecanii Caracatița cu Inele 

Albastre și Maimuța Vervet. 

Voi surprinși o să mă întrebați: Păi cum 

Teleormăneanul, aflat la al treilea mandat, din 

poziția de candidat era și membrul comisiei? Se 

audia singur?  

Am să vă răspund tot printr-o întrebare! 

Voi dacă ați candida pentru funcția de Zoo-
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Decan și ați fi membru în Comisia de Verificare, 

pe cine oare ați desemna? 

Lăsați! Lăsați! Nu trebuie să-mi răspundeți! 

Câteodată stau să mă întreb. Oare în alte 

Jungle Universitare sau Academice, se practică 

tot aceste forme grave de corupție?  

Dar să revenim la povestea noastră! 

Buburuza intră în sala de consiliu. Tocmai 

v-am vorbit despre cele trei personaje din 

prezidiu, mai puțin despre Maimuța Vervet. 

Deși ni se pare ciudat, există foarte multe 

feluri de distracție în Jungla Universitară. 

Animalele Junglei, posedă skill-uri pe care nici cu 

mintea nu ni le putem imagina, după cum vom 

vedea mai departe în povestea noastră.  

Astfel, Maimuța Vervet, originară din Estul 

Africii, s-a adaptat extrem de ușor mediului din 

Jungla Universitară. Bunicii săi furau și mâncau 

zahăr fermentat de la băștinașii care preparau 

rom. Apoi ea, năstrușnica, când a crescut un pic 

mai mare fura băuturile turiștilor din Caraibe, 
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sub privirile amuzate și indulgente ale acestora, 

sau dacă era alergată se retrăgea rapid, 

profitând de calitățile sale de bună cățărătoare, 

săritoare și înnotătoare. 

Mai târziu, la vârsta adolescenței, a fost 

selectată de către BBC să joace într-un film din 

seria ”Weird Nature”, în care s-a tratat 

problema Maimuțelor Vervet din St. Kitts, ce fac 

zilnic raiduri la barurile de pe insulă. 

Și ce-o să-i faci? A căpătat chiar și 

imunitate prin statutul acordat de IUCN, intrând 

în ”lista roșie” a ”speciilor protejate” (SOC-

Species Of Concern). 

Vă dați seama că pentru Facultatea de 

Animale și Insecte reprezintă o creatură extrem 

de dăunătoare, producând pagube mari prin 

furtul de mâncare și prin atacul său repetat 

asupra diferitelor culturi!? 

Este recunoscută chiar și în Universitatea 

de Animale și Insecte, prin bairamurile 

devastatoare pe care le făcea împreună cu 
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Scorpia de Copac, Liliecii Americani, Păsările 

Bohemian Waxwing și chiar prin coruperea unor 

biete albine din Jungla Universitară. 

Scorpia de Copac, achiziționată în 

Universitatea de Animale și Insecte din Malaezia, 

este un rozător mic cu o sete nebună de alcool. 

Poate să bea nopți întregi fără încetare, 

fiind binecunoscută rezistența sa la efectele 

dezastruoase ale alcoolului. 

Ce să mai spun despre Liliecii Americani 

care au în permanență o concentrație de alcool 

în sânge de 0,3%, fiind totuși capabili să 

navigheze printre obstacole dificile, folosindu-și 

ecolocația. 

Chiar și unele albine din Jungla 

Universitară s-au înfrățit cu Maimuța Vervet, 

participând la renumitele petreceri și contribuind 

la acestea cu binecunoscutul lor nectar fermentat. 

Se spune că s-au îmbătat atât de tare 

încât nu și-au mai găsit drumul către stupi și 
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chiar dacă l-au găsit au fost drastic sancționate 

de către colegele lor. 

Maimuța Vervet, s-a împrietenit și cu 

Păsările Bohemian Waxwing, cu care a mâncat 

fructe fermentate până s-au făcut ”mangă”. 

Acestea nu au mai fost în stare să zboare și 

s-au lovit de toate grotele și vizuinile din Jungla 

Universitară. 

În anul 2007, Păsările Bohemian, 

împreună cu Maimuța Vervet au fost capturate 

în Jungla Universitară după o intoxicație cu 

alcool. Au fost duse la un cabinet din Canada 

pentru a fi tratate. Dezintoxicarea s-a făcut în 

secret, departe de privirile curioase ale animalelor 

din Jungla Universitară, într-o rezervație 

naturală, care nu le punea la dispoziție băuturi 

pe bază de fructe fermentate.  

Buburuza, odată intrată în sala de consiliu, 

observă în prezidiu pe cei descriși mai sus, iar pe 

baloturile de paie așezate în formă de potcoavă, 

în jurul acestora, cele mai ciudate și mai lacome 
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animale ale Junglei Universitare din Facultatea de 

Animale și Insecte, care reprezentau așa zisul, 

Zoo-Consiliu.  

Astfel, erau acolo animale temute în lumea 

Junglei Universitare cum ar fi: dolofana Șopârlă 

Gila, ce stătea alături de Maimuțoiul Proboscis, 

mândră de petele sale portocalii, recunoscută în 

întreaga lume a Junglei Universitare ca fiind una 

dintre cele mai veninoase șopârle.  

Aceasta este capabilă să administreze o 

doză fatală de venin atunci când este provocată. 

Foca Leopard fusese adusă în Jungla 

Universitară tocmai din Antarctica pentru 

calitățile sale remarcabile de prădător pe care 

nimeni nu-și dorește să-l întâlnească vreodată. 

Aceasta este cunoscută și ca vânător de oameni, 

deși meniul său e alcătuit în majoritatea cazurilor 

din pinguini. 

Despre Jderul American ce să mai spun! Nu 

ți-ai dori niciodată să enervezi această 

nevăstuică! Cu ghearele sale puternice și ascuțite 
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poate ucide chiar și un om, spintecându-l dintr-o 

singură lovitură. 

Furnicarul Gigant. Armele sale sunt 

reprezentate de ghearele puternice și ascuțite cu 

care ucide pe loc toate animalele nedorite din 

Jungla Universitară, deși se hrănește exclusiv cu 

furnici și termite. 

Castravetele de Mare. Vă aduceți aminte de 

personajul negativ din Terminator? Era 

confecționat din metal lichid, care avea abilitatea 

de a-și schimba forma, de a se scurge și de a se 

autoasambla. Există ceva și mai tare în Jungla 

Universitară: Castravetele de Mare! Acesta își 

poate schimba starea de agregare în câteva mili-

secunde (devenind din solid – lichid și invers), de 

a-și împrăștia corpul într-o substanță vâscoasă, 

ceea ce îl face capabil să treacă prin fisuri și 

găuri, pentru ca apoi să se reasambleze!? Posedă 

obiceiul de a se întoarce pe dos, pentru ca sucul 

digestiv toxic să otrăvească orice creatură 

nedorită care ar pătrunde în Jungla Universitară. 
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Broasca Păroasă. Vă puteți închipui ceva 

mai tare decât Wolverine și ghearele sale 

faimoase, care îi ieșeau prin piele sfidând orice 

logică a naturii?! Ei bine acest animal există în 

Jungla Universitară. Este vorba de Broasca 

Păroasă, care pentru a apăra acest teritoriu este 

în stare să-și rupă propriile oase pentru a 

produce gheare ce perforează pernițele de la 

degete. 

Porcul Spinos Crestat. Este o creatură 

înspământătoare, care a băgat în sperieți 

întreaga Junglă Universitară. A fost adus aici, 

pentru a feri acest spațiu de lei, leoparzi, hiene și 

chiar oameni. Acesta, pentru a-și intimida 

adversarul are capacitatea ca printr-o simplă 

scuturare, ghimpii săi să pară mai mari. Dacă 

trucul nu merge creatura deranjată va merge cu 

spatele, ori în laterală pentru a-și înțepa 

inamicul cu ghimpii săi otrăvitori. Aceștia se 

desprind ușor și pătrund în corpul adversarului 

atacându-i vasele de sânge și chiar organele 
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interne. Produc antibiotice naturale în corp 

atunci când cad din copaci, sau se înțeapă 

accidental cu proprii săi ghimpi.  

De asemenea, în sală se puteau remarca și 

două personaje create în Laboratoarele Groazei 

din Deșertul Academic și anume: Castorul Uriaș, 

specie dispărută de pe teritoriul Americii de 

Nord, cu aproximativ 10 000 de ani în urmă, 

având peste 2,5 metri în lungime. Acest personaj 

a fost creat, folosind ca mamă surogat pe cel mai 

mare rozător în viață și anume pe Capybara și  

Omul de Neanderthal, dispărut cu aproximativ 

25 000 de ani în urmă. Acesta a fost recreat 

într-unul din laboratoarele Deșertului Academic, 

dintr-un fragment din secvența de ADN a 

genomului său. Ca mamă surogat a fost folosit 

Cimpanzeul Zeus, din incinta Universității de 

Animale și Insecte. Acesta ar putea servi chiar la 

resurecția întregii specii a Omului de Neanderthal 

și popularea Junglei Universitare. 
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Deodată, Buburuza a simțit o creștere a 

temperaturii cam cu 150 Celsius în comparație cu 

cea de afară, un miros fierbinte de fecale de 

rozătoare combinat cu cel de Diavol 

Teleormănean și cu cel al celorlalte prădătoare 

descrise în povestea noastră. Acestea ocupaseră 

toate baloturile de paie. 

Astfel, Buburuza noastră fu obligată să 

zboare peste aceste jivine, ce o priveau de jos cu 

gura deschisă, iar balele lor se prelingeau pe 

colțul gurii și se așeză în fața prezidiului.  

Președintele Comisiei, Șobolanul Universitar 

(ce făcea parte din grupul de interese al 

Teleormăneanului), luă cuvântul și deschise 

ședința, făcând scurte informări privind perioada 

de desfășurare a examenului și alte discuții 

inutile, dar și foarte penibile.  

La un moment dat, a supus la vot 

deschiderea ședinței. 

Micuța Buburuză, dorind să-și suflece 

mâneca cămășii, păru că-și ridică mâna.  
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La care Șobolanul se răsti atât de tare încât 

botul i se duse într-o parte: 

- Ați ridicat mâna? Dumneavoastră nu aveți 

voie să ridicați mâna. Noi suntem Conducerea 

Junglei! 

Buburuza tresări, văzând cât este de retiv 

acest Șobolan (fiind cunoscut riscul transmiterii 

de boli prin mușcătura acestui animal) și îi 

răspunse: 

- Mă scuzați domnule Șobolan Universitar! 

Acesta nervos, apucă cu labele un spic de 

grâu și începu să-i roadă cerealele, scuipând pe 

jos resturile, apoi continuă: 

- Stimați candidați aveți fiecare 15 minute, 

pentru a vă susține Planul Zoo-Managerial, iar 

apoi puteți să le puneți întrebări, voi cei din Zoo-

Consiliu. O să vă iau în ordine alfabetică pentru a 

nu face ”viciu de procedură”. Eu vă spun sincer 

că îmi doresc să rămânem în aceeași echipă. Să 

nu se supere cei care o să piardă (se uită 

mustăcind către Buburuză), că nici eu nu m-am 
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supărat pe Șoarecele Toma când a câștigat! Vă 

strângeți mâinile, trebuie să rezolvăm problema 

colegial. O să-mi cer scuze din start. Să nu facem 

bâlci sau circ, pentru că apoi voi fi nevoit să 

întrerup ședința. Peste tot în lume se aleg Zoo-

Decani, iar atunci când pierd își strâng mâna 

colegial și gata! Nimeni să nu spună niciodată că 

ăia de la Facultatea de Animale și Insecte sunt 

niște aiuriți. Dacă noi nu ne înțelegem între noi, 

de ăia de la ”guvernamental” ce să mai spunem? 

Din sală se aud tuse și răgnete de animale, 

se pare că acestea simt miros de sânge, ceea ce le 

provoacă neliniște. 

Apoi Șobolanul spuse: 

- Prima pe listă este candidata Buburuză!. 

Pe masă se află niște acte prin care persoanele 

desemnate de dumneavoastră ca și Zoo-

Prodecani se dezic, spun ele: ”Eu nu mi-am dat 

aviz!”. Am două semnături din trei. Este o 

nebuloasă pentru mine. Nu știu pe cine să mai 

cred! (Apoi râde mârșav către colegul său de 
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haită, Teleormăneanul). Să conduci cu cineva care 

nu este în temă... Ați scris în Planul 

dumneavoastră Zoo-Managerial că vreți: 

”transparență, corectitudine, muncă în echipă”. 

Unde e munca în echipă când doi din trei dintre 

Zoo-Prodecanii aleși de dumneavoastră se dezic? 

Eu o să zic că știam! 

Buburuza se uită la el, se ridică în picioare 

și zise: 

- Domnule Șobolan, vă repet, am vrut să-

mi testez echipa înainte de a o numi într-un post 

atât de important pentru soarta facultății 

noastre. 

Șobolanul în timp ce rodea dintr-un 

porumb, făcu ochii mici, îl aruncă de pământ și 

spuse Buburuzei, ținându-se cu mâna de ureche: 

- Ce-ați spus? Ce-ați spus? Mai tare că n-

am auzit! Ați testat echipa? Aveți 15 minute să 

prezentați Planul Zoo-Managerial! 

Buburuza își prezentă Planul Zoo-

Mangerial, timp în care animalele junglei tușeau, 
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răgneau, sughițau, oftau, iar după ce aceasta 

termină de vorbit, Șobolanul începu să numească 

pe rând jivinele din conducere, pentru a-i adresa 

întrebări acesteia. Îi dădu cuvântul primatei Aye 

Aye.  

Cu vocea sa țipătoare și stridentă, care o 

făcu pe biata Buburuză să-și acopere urechile cu 

palmele, spuse: 

- Aveți Management Zoo-Universitar? 

Ca și când această stupidă întrebare ar 

avea vreun rost. După ce Buburuza avea aproape 

3o de ani de experiență în învățământ, a condus 

nenumărate proiecte, după ce aceasta deținea 

diferite Diplome de Zoo-Management, după ce a 

format mii de Gărgărițe Junior pentru viața din 

afara Junglei Universitare și după ce a reușit să 

curețe jungla de afide, i se puse această stupidă 

întrebare. Nu mai spunem că primata a fost 

făcută Zoo-Profesor peste noapte și chiar Doctor 

Ha-Habil (probabil chiar într-una din nopțile 

când vizita grota dungată a Teleormăneanului). 
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Apoi interveni Maimuța Vervet: 

- Brevetele dumneavoastră nu sunt pe 

numele Facultății de Animale și Insecte, sunt pe 

numele dumneavoastră!  

- Și eu nu sunt angajata acestei facultăți? 

Eu nu reprezint această facultate? Mi se pare 

aberant! În definitiv avea dreptul să vină la acest 

concurs orice insectă care îndeplinea condițiile, 

chiar și din afara facultății, îi răspunse Buburuza. 

Deși această Maimuță Vervet, nu mai este 

tânără, nu a încetat să consume trestie de zahăr 

în exces, ceea ce o face agitată și retivă. La un 

moment dat spuse: 

- Eu am să iau loc că nu mai pot sta în 

picioare! 

Șobolanul repetând din timp în timp, 

”Colegii au înțeles!”, le mai dădu cuvântul încă la 

două animale, citind din nou cele două erate, 

după care se uită către Buburuză și spuse: 

- Nu aveți echipă! Cum să fiți Zoo-Decan 

fără echipă? 
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- Repet, inițial s-au arătat interesați, dar 

s-au făcut presiuni și au cedat de frică. Nu eram 

obligată să-mi fac publică propunerea de Zoo-

Prodecani, răspunse Buburuza.  

Șobolanul nervos, spuse: 

- Așa este, dar a fost plăcerea 

dumneavoastră. Acum o să-i dau cuvântul 

Maimuțoiului Proboscis.  

Maimuța Proboscis, cunoscută și sub numele 

de ''maimuța cu nas lung'', a fost adusă în 

Facultatea de Animale și Insecte din Insula 

Borneo. Denumirea de Proboscis vine de la 

latinescul ''proboscis'', care înseamnă chiar ''nas''. 

La masculi nasul este mult mai mare decât 

la femele și reprezintă și o ''armă de seducție”. 
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Maimuța Proboscis 
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Maimuțele Proboscis sunt omnivore, însă se 

hrănesc în special cu frunze și fructe necoapte. De 

asemenea, consumă cu plăcere și semințe, insecte 

și flori. 

Maimuțele Proboscis preferă să doarmă în 

copacii de lângă apele universitare. O zi obișnuită 

din viața acesteia începe cu hrana, apoi plimbare 

prin Jungla Universitară, odihnă și din nou 

hrană. 

O altă caracteristică a Maimuțelor 

Proboscis este ''burta'' mare. Aceste primate fac 

parte din subfamilia Colubinae, care sunt ușor de 

recunoscut datorită stomacelor proeminente. 

Stomacul maimuțelor Proboscis conține o 

serie de bacterii care fermentează hrana 

consumată. 

În anumite situații, atunci când acestea 

consumă alimente bogate în zahăr, bacteriile din 

stomac le fermentează și duce la acumularea de 

cantități mari de gaz, fenomen cunoscut și sub 

numele de balonare. 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

120 

 

Maimuțoiul Proboscis spuse: 

- De ce ați scris atâtea cărți, că noi nu 

avem atâtea!  

- Asta e! Atât am putut. Dar stați liniștit că 

pentru acest concurs nu am pus decât câteva, îi 

răspunse Buburuza. 

- Și cu Ha-Habilitarea care e treaba? Zise 

el. 

Ce tupeu pe această primată! Vă aduceți 

aminte, chiar el fusese Directorul Școlii Zoo-

Doctorale, care făcea parte din grupul de interese 

al Teleormăneanului, cel care a ascuns acte și a 

făcut infracțiuni deosebit de grave în cazul Ha-

Habilitării Buburuzei.  

Buburuza îi răspunse: 

- Să nu intrăm în amănunte! Discutăm și 

despre Ha-Habilitare, dar altă dată! Acesta este 

alt subiect și nu cred că v-ar conveni să intru în 

detalii acum! 
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Șobolanul văzând că Proboscis, din cauza 

prostiei îi va da de gol, îl întrerupse și din nou 

citi cele două erate. Apoi zise: 

- Dacă mai aveți ceva de spus doamnă 

Buburuză spuneți acum, dacă nu vă rog să 

părăsiți sala! 

Buburuza îi răspunse: 

- Nu mai am nimic de spus! 

Acesta îl poftește pe Jack în față, iar pe 

Buburuză o dă afară! 

Deși la începutul ședinței a spus că pentru a 

nu face ”viciu de procedură”, o să ia candidații în 

ordine alfabetică și anume: Buburuza, Diavolul, 

Jack și Peștele Balon, nu a fost așa! A fost prima 

Buburuza, după care a fost Jack, i-a dat afară pe 

amândoi din sală, apoi au rămas toate 

prădătoarele sărbătorind cu fast prelungirea 

mandatului șefului său Teleormăneanul.  

A doua zi a avut loc Interviul Diavolului 

Teleormănean, în fața Comisiei de Concurs 

organizată în Universitatea de Animale și Insecte. 
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Ajunsă acolo cu o oră înainte pentru 

prezentarea interviului, Buburuza a fost preluată 

de către Secretara Șefă a Universității de 

Animale și Insecte, Yoda Bat, care a încercat din 

toate puterile să o descurajeze spunându-i:  

- Oricum va câștiga Teleormăneanul. Iar tu, 

minusculă ființă trebuie să accepți acest lucru! 

Să-ți intre în cap că noi nu suntem aici la 

Emisiunea ”Insectele au talent!”.  

- În orice caz (a spus dânsa în final, văzând 

că nu o poate îndupleca în nici un fel pe 

Buburuză să nu intre la interviu), dă bine 

candidatura ta ca și femeie și va părea că totul e 

pe bune!  

După un timp de așteptare, Buburuza intră 

la ”interviu” și își prezentă Planul său Zoo-

Managerial.  

Domnul Zoo-Rector, Cioara Francofonă de 

Semănătură, a ținut să menționeze că Facultatea 

de Animale și Insecte, este deficitară în a-și plăti 

angajații (Oare de ce? Nu datorită 
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managementului deficitar al Zoo-Decanului, 

Diavolul Teleormănean) și de unde va face rost de 

bani Buburuza să-i plătească pe aceștia? 

De asemenea, i s-a mai adus aminte (în 

zeflemea) de unul dintre membrii Comisiei de 

Examinare, de cele două erate, dar când a vrut 

să-i dea explicații, domnul Zoo-Rector i-a făcut 

semn discret să tacă și nervos a afirmat chiar:  

- Să nu cumva să vorbiți de rău fosta 

conducere! (începând să-l laude insistent pe 

Teleormănean, deși tot dânsul susținea că 

Facultatea de Animale și Insecte este deficitară în 

a-și plăti angajații).  

După ce Buburuza noastră termină 

prezentarea Planului Zoo-Managerial, deschise 

ușa sălii și se pregăti să iasă.  

De cine credeți voi dragi cititori că se 

împiedică micuța noastră? 

De nimeni altul decât de Diavolul 

Teleormănean, care probabil stătea cu urechea sa 
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ascuțită lipită de ușă. Buburuza deși uimită de 

acțiunile acestuia îi ură totuși ”Succes”! 

 

 
Yoda Bat 

 

Între timp, Yoda Bat, se chinuia să 

întrețină atmosfera de afară, căutând să îi 
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îndepărteze vizibil de ușă pe Buburuză și pe Jack 

și să protejeze spațiul în care avea să se 

desfășoare ”celebrul interviu” al 

Teleormăneanului.  

Astfel, Buburuza a fost forțată să iasă afară 

unde o aștepta fata ei, Buburuza Portocalie, 

întâmplător plasată pe o bancă în fața geamului 

rabatat de termopan, care dădea în sala unde s-

a susținut examenul.  

Buburuza ieși zâmbitoare și cu speranță în 

suflet, fiind mulțumită de prestația ei. 

Zâmbetul însă îi păli îndată la vederea fetei 

sale. Aceasta îi făcu semn discret cu degetul să 

tacă și să asculte, șoptindu-i la ureche: 

- Uite cum este intervievat Diavolul 

Teleormănean și cum ai fost intervievată tu! Taci 

și ascultă!  

Mă gândesc că în condiții normale, dacă nu 

s-ar fi pus problema unor contracandidați reali, 

celebrul Diavol Teleormănean, nici măcar nu ar fi 

fost deranjat să se prezinte!  
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Încă de la intrare, acesta a fost întâmpinat 

cu ovații și urale de către tovarășii săi de haită. 

A urmat o discuție lejeră, prietenească, 

într-o atmosferă relaxantă, care a durat 7 

minute și s-a bazat încă de la intrare nu numai 

pe batjocorirea Buburuzei, dar și a noțiunii de 

examen.  

Din sală au izbucnit hohote de râs animalice 

și zgomote primitive de bucurie, ceea ce arăta 

nepăsarea acestora și încrederea în puterea lor 

absolută, chiar dacă geamul era rabatat și se 

putea auzi destul de bine de afară.  

Toate aceste fapte nu au avut loc în Zoo-

Matul din incinta Universității, ci chiar în cadrul 

Comisiei de Concurs, pentru Ocuparea Funcției de 

Zoo-Decan, în prezența Domnului Zoo-Rector și 

a celor 6 ”stimați” Zoo-Prorectori.  

După acest interviu, aveau să se petreacă 

infracțiuni în lanț, prin încălcarea flagrantă a 

Metodologiei de Concurs, prin participarea 

Diavolului Teleormănean, la validarea decanilor 
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selectați în urma Concursului Public în Zoo-

Senatul Universitar, precum și prin încălcarea 

gravă a Metodologiei de Concurs pentru 

selectarea Zoo-Decanilor din Cadrul Universității 

de Animale și Insecte.  

Deconspirarea rezultatului concursului 

înainte de apariția acestuia pe Zoo-Site-ul 

Universității  de Animale și Insecte, reprezintă de 

asemenea un aspect demn de reținut!  

De remarcat, nerăbdarea Diavolului 

Telormănean, de a se auto-investi în funcția de 

Zoo-Decan al Facultății de Animale și Insecte, 

aflat la cel de-al treilea mandat, prin 

organizarea unei ședințe publice în cadrul 

Facultății de Animale și Insecte, susținută în fața 

tuturor haitelor și a clanurilor de jivine ale 

junglei, înainte de afișarea rezultatelor 

concursului pe site.  

În cadrul acestei ședințe a ținut să-și 

prezinte și Zoo-Prodecanii, tovarăși vechi, care l-

au susținut în tot ceea ce a întreprins în celelalte 
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două mandate: Maimuța Vervet, Caracatița cu 

Inele Albastre, despre care v-am mai vorbit și nu 

în ultimul rând, Broasca Săgeată. Aceasta a fost 

achiziționată în Jungla Universitară de la 

indigenii ameridieni care îi folosesc secrețiile pielii 

pentru a-și otrăvi săgețile de vânătoare, sau pe 

cele de război. 

Țin să fac o mică precizare în legătură cu 

Maimuța Vervet. Această primată care nu se 

putea ridica în picioare într-un Consiliu Zoo-

Profesoral și nici nu-și putea susține cursurile în 

condiții normale, a fost totuși numită în funcția 

de Zoo-Prodecan. Ce să mai spun despre 

Caracatița cu Inele Albastre, care a falsificat 

calificativul dat de către studenți în legătură cu 

evaluarea Buburuzei, sau a ”uitat” cine este 

titularul disciplinei și cine a ținut cursul de 

Control Biologic, dându-i unui alt cadru didactic 

sarcina de a efectua subiectele pentru Zoo-

Licență.  



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

129 

 

Astfel, domnul Teleormănean, proaspăt 

auto-investit în funcția de Zoo-Decan, își începe 

cel de-al treilea mandat prin răsplătirea 

supușilor săi fideli, după aceleași principii ca și în 

celelalte mandate, conform sloganului: ”Credere, 

Obbedire, Combattere” sau altfel spus ”Believe, 

Obey, Fight”, încălcând încă o dată standardele 

profesionale și de calitate și promovând în 

continuare non-valori. 

Suricatele santinelă (printre care și 

Suricata despre care v-am mai povestit), 

multitudinea de oi care îl urmau, lupii înfometați 

ce urlau către cerul fumuriu, cățeii săi dresați, 

maimuțele urlătoare și multitudinea de specii de 

alte animale, sunt imediat după investirea 

acestuia în funcția de Zoo-Decan, Ha-Habilitați. 

Și ca toată lumea să fie împăcată, îl face și 

pe slujbașul său devotat domnul Cazuar, Profesor. 

Acest struț extravagant preferă de obicei să 

stea retras. În momentul în care este deranjat, 

sau îi este afectat teritoriul poate deveni extrem 



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

130 

 

de agresiv. Atacurile lui sunt fulgerătoare, având 

ca unic scop eviscerarea adversarului. 

Astfel, domnul Zoo-Decan se află la 

începutul celui de-al treilea mandat, purtând 

povara ”corupției” din celelalte două, în condițiile 

în care în Carta Zoo-Universitară a Universității 

de Animale și Insecte, nu se specifică clar dacă 

avea acest drept sau nu.  

Totuși, căutând printre documente în 

dorința de a găsi un răspuns la această problemă, 

Buburuza a găsit în ”Legea privind Statutul 

Animalelor și Insectelor Didactice”, următoarea 

precizare: ”Un animal sau o insectă nu poate 

ocupa funcția de Zoo-Rector mai mult de două 

mandate succesive. Aceeași prevedere se aplică și 

pentru funcția de Zoo-Decan”. 

În aceste condiții se pune întrebarea 

evidentă și anume dacă Autonomia Universitară 

a Animalelor și Insectelor este folosită corect 

pentru a apăra drepturile universității, sau 
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pentru apărarea și ocuparea unor funcții 

necuvenite de către persoanele aflate la putere.  

Era clar faptul că nu a fost respectată 

metodologia de concurs, alegerea 

Teleormăneanului, fiind făcută în mod 

discreționar. 

Buburuza se hotărâse să pună punct și să 

nu mai lupte de una singură precum, Don Quijote 

cu morile de vânt, în speranța că vor triumfa 

dreptatea și adevărul, dar odată cu depunerea 

candidaturii ei pentru alegerea în Comisia 

Naţională de Abuzuri şi Telefoane Dubioase a 

Clanurilor Universitare, 2016 și-a dat seama 

până la ce nivel a ajuns corupția în sistemul Zoo-

Educațional. Astfel, a observat că în această Zoo-

Comisie au fost propuse personaje precum: 

Diavolul Telormănean sau Maimuțoiul Proboscis.  

La o privire mai atentă Buburuza a 

observat că aceștia au fost selectați de către o 

comisie alcătuită din trei membrii, printre care 

se afla și Oposumul, bun tovarăș cu Zoo-Decanul 
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Teleormănean și care se bucura din plin de 

avantajele oferite de acesta.  

Oposumul este un animal asemănător unui 

mic glob de blană, având un aspect pufos și 

aparent inofensiv. Atunci când trebuie să se apere 

acesta se preface mort, cade la pământ, scoate 

spume pe gură, apoi rămâne complet nemișcat 

cu gura deschisă, cu dinții la vedere și elimină din 

glandele anale un lichid verde cu miros ihoros de 

rânced. 

Se vede treaba că Diavolul Teleormănean a 

reușit să transforme Facultatea de Animale și 

Insecte într-o ”facultate prionică” prin vicierea și 

uciderea climatului academic datorită corupției. 

Ba mai mult de atât, acest comportament 

aberant al Conducerii Facultății de Animale și 

Insecte, dar și al nepăsării universității, bazat pe 

nedreptăți și favoritisme, subminarea aplicării 

principiului meritului, a dus în final la sentimente 

de suspiciune și neîncredere, slăbind sentimentul 

dreptății și pe cel al apartenenței.  
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Buburuza a muncit cu pasiune și dăruire 

până la auto-sacrificiu în Facultatea de Animale 

și Insecte, axându-și aproape întreaga activitate 

pe educația și formarea Gărgărițelor Junior, 

inclusiv în timpul ei liber.  

Niciodată nu a discreditat ideile, ipotezele 

sau rezultatele cercetărilor unui coleg, deși în 

anumite cazuri ar fi fost necesar să o facă. 

Pentru toate aceste activități care nu se 

înscriau în Fișa Postului, putând fi incluse mai 

degrabă în acțiuni de ”voluntariat”, a fost 

recompensată de către colegii ei și de persoanele 

din conducerea Facultății de Animale și Insecte cu 

calificativul ”Zoo-Satisfăcător”.  

Este trist, să limitezi și să nu folosești 

calitățile profesionale și morale ale unor cadre 

Zoo-Didactice pentru care meseria înseamnă 

vocație! 

Este trist, ca să faci tot posibilul ca astfel 

de insecte să dispară de pe fața pământului, sau 
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dacă nu poți realiza acest lucru, să-i minimizezi 

până la invizibil!  

Este trist, ca aceste insecte să nu fie 

apreciate și răsplătite la justa lor valoare, nu atât 

pentru ei înșiși, ci mai ales pentru ceea ce pot 

oferi ei societății în care trăiesc!  

Este și mai trist ca aceștia să fie sabotați 

sau chiar înlocuiți cu nulități profesionale, 

propuse la rândul lor de alte nulități distribuite 

în funcții de conducere de mare responsabilitate, 

pe baza criteriilor de interese politice, avantaje 

materiale sau relații diverse (rudenie, prietenie, 

cumetrie, relații erotice, etc.). 
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Actul III 

Locul acțiunii:  

Facultatea de Animale și 

Insecte 
 

Aceleași personaje din Actul I și II, la care se 

adaugă: 

Gărgărițele Junior – Studenții din Facultatea de 

Animale și Insecte 
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Cortina se ridică!  

Teleormăneanul însetat de răzbunare prin 

faptul că Buburuza a îndrăznit să-și ceară 

drepturile, prin mijloacele sale binecunoscute, 

caută o portiță prin care să realizeze ceea ce se 

chinuia de atâta amar de vreme și nu reușea: Să 

o dea afară din facultate!  

Buburuza noastră, ajunsă la capătul 

puterilor nu mai găsește altă soluție decât aceea 

de a-și da demisia. 

A considerat de datoria ei să anunțe 

Buburuzele Junior, că nu va mai face parte din 

Zoo-Personalul didactic al acestei facultăți și nu 

vor mai fi împreună decât săptămânile prevăzute 

în perioada de preaviz. 

Reacția acestora a fost una șocantă prin 

faptul că Buburuza a rămas cu o mare durere în 

suflet, constatând câtă nevoie aveau aceștia de 

ea.  
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Datorită acestui fapt, se hotărî să renunțe 

la demisie, conștientă însă de faptul că viața ei în 

acest mediu ar fi fost imposibilă.  

În mod paradoxal, acest lucru a fost total 

în asentimentul celor de la conducerea 

Universității de Animale și Insecte, în principal de 

Cioara Francofonă de Semănătură, care nu i-a 

acceptat cererea de reîntoarcere în Jungla 

Universitară. 

Totuși, la ieșirea ei din Universitatea de 

Animale și Insecte, Cioara Francofonă de 

Semănătură îi ieși în cale, spunându-i că el nu a 

știut nimic și că îi pare tare rău. Ce l-a 

determinat să facă acest gest stupid, întrebați-l 

pe el?! 

Cortina cade după cel de-al treilea act și se 

întâmplă un lucru rar!  

Buburuza Pestriță părăsește scena în 

aplauzele Gărgărițelor Junior.  

Buburuza și-ar fi dorit ca plecarea sa să 

reprezinte un semnal, către conducerea acestei 
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țări, cufundate din ce în ce mai mult în valurile 

unui somn adânc în ceea ce privește corupția în 

educație.  

Dar dacă a fost imposibil să destrame 

pânza aceea de paianjen a Tarantulei, legată de 

Universități, Școli Doctorale și Minister, cum ar fi 

putut ca o mică buburuză să limpezească aceste 

valuri întunecate ce scaldă întreaga țară? 

Dorința ei însă a rămas aceeași: de a lupta 

să schimbe în bine soarta dragilor sale Gărgărițe 

Junior. 

Nu este clipă în care să nu-i răsune în 

urechi glasurile triste ale lor în momentul în care 

a fost nevoită să părăsească Jungla Universitară: 

”Ce aștept de la această facultate? În 

primul rând respect! Între profesor și student 

trebuie să se realizeze o relație de respect 

reciproc.”;  

”Problema principală este lipsa de interes a 

conducerii. Această facultate nu este nici pe 

departe la nivelul la care este ridicată de 
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conducere. S-a ajuns să se laude cu trecutul. 

Banii primează, relațiile primează, e un sistem 

bolnav!”;  

”Să fim și noi Gărgărițele Junior, 

respectate, precum noi respectăm cadrele 

didactice. Să nu mai fim jigniți, să nu se mai 

râdă de noi pentru că spunem ceva greșit. Când 

greșim să ni se spună frumos că am greșit, nu că: 

Ce căutați aici? De ce ați venit la facultatea 

asta?”;  

”Am fost foarte nemulțumit și încă sunt. 

Este de neconceput ca un student care învață și 

își dă silința să ia o notă un pic mai mare decât 

unul care nu a făcut nimic tot semestrul și la 

urmă vine cu banul.”;  

”Îmi pare bine că am întâlnit o profesoară 

ca dumneavoastră care își exprimă liber punctul 

de vedere. Îmi pare rău că orele cu 

dumneavoastră nu vor mai avea loc.”;  

”Această facultate promovează: nepotismul, 

hoția și minciuna, iar acesta este lucrul pe care și 
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noi vom ști să-l facem în viitor. Educația se face 

prin exemplu.”;  

”Parteneriatul dintre conducerea facultății 

și studenți este inexistent. Conducerea spune fă 

studenții fac.”;  

”Îmi doresc din tot sufletul să mai 

rămâneți, să ne învățați ceea ce știți și să ne 

bucurăm ca celelalte Gărgărițe pe care ați reușit 

să le fascinați cu această materie. Nu vreau să 

plecați, să termin această facultate fără să-mi 

amintesc că am avut o profesoară minunată care 

m-a făcut să înțeleg o materie importantă. Sper 

să rămâneți lângă studenți, să aveți tăria de a-i 

ignora pe cei care vă stau în cale. Am sperat să 

nu plâng, dar nu m-am putut abține la sfârșitul 

cursului când toată sala vă aplauda. Sper să 

rămâneți alături de studenți. Aceasta e singura 

mea dorință.”;  

”Un profesor care își face din dragoste 

meseria este cel mai apreciat de studenți!”;  



Ioana Irinel Popescu                   Jungla Universitară 

 

141 

 

”Îmi doresc ca profesorii care merită să 

rămână și să își desfășoare activitatea alături de 

noi, în condiții normale, iar cei care nu merită, 

să plece sau să se schimbe în bine.”;  

”La această facultate nu îmi convin 

următoarele: batjocorirea insectelor și animalelor 

care vor să schimbe ceva în bine; organizarea 

proastă a sesiunilor de examene; colocviile date 

afară pe bancă la țigară; băile murdare; 

materiale pe care învățăm vechi de 30 de ani; 

faptul că unii studenți nu ar trebui să aibă 

anumite privilegii; suport de curs și laborator.”; 

 ”Adevărul este că multe idei bune și tehnici 

de predare care atrag studenții sunt omorâte din 

fașă. Noul este pedepsit!”;  

”Ne este frică! Frică de ce pot face unii 

oameni cu puterea de a ne distruge viitorul, 

cariera. Frică de cei care în propria lor frică, vor 

privi cu dispreț și ură încercarea de a ne lua 

destinul în propriile mâini, ceea ce este trist. 

Sunt distruse minți sclipitoare, persoane calde și 
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bune devin reci și vicioase și se trăiește și se educă 

pe principiul: Mănâncă sau vei fi mâncat! Se calcă 

peste cadavre, deși acest lucru nu e necesar”;  

”Aș vrea să mă pot exprima liber, să port o 

discuție cu profesorul în loc de un monolog în 

țipete. Să învăț pentru că îmi place și pentru că 

vreau.”;  

”Mi-aș fi dorit să învăț fără frica că cineva 

îmi va tăia aripile și să mă amenințe pentru că 

mi-am permis să refuz o sarcină extracuriculară, 

deoarece aveam examen la materia respectivă. E 

trist ce se întâmplă aici. E trist că nu se întâmplă 

doar aici. E tare, tare trist!”;  

”Facultatea aceasta este plină de corupție, 

plină de profesori incapabili, mai ales domnul 

Diavol Teleormănean. Dânsul se laudă că are o 

facultate excepțională și totuși foarte multe 

Gărgărițe Junior sunt dezamăgite și renunță 

după primul semestru.”;  

”Doresc eliminarea concepțiilor negativiste 

și dezastruoase pentru viitor, cum ar fi furtul, 
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șpaga, mita, minciuna, înșelăciunea, 

neseriozitatea.”;  

”Îmi doresc să pot finaliza studiile 

universitare și să tratez animalele și insectele din 

toate Junglele Universitare. Sunt nemulțumit de 

conducerea facultății; deciziile luate nu sunt în 

avantajul studenților; ce visează noaptea, ziua 

pun în aplicare.”;  

”Faptul că anumiți profesori acceptă 

favoruri în schimbul notei de trecere.”;  

”Sunteți un om minunat, cu un suflet 

minunat pe care îmi pare rău că nu am apucat 

să-l descopăr și mai mult! Facultatea de Animale 

și Insecte în ochii mei: Conducerea nu e în 

favoarea studenților, ceea ce e atât de trist; 

profesori și doctori foarte bine pregătiți, cu spirit 

inovativ, creativ, cu suflet bun se retrag datorită 

neaprecierii, jignirii și nedreptății din partea 

conducerii. De ce se întâmplă astfel de lucruri? 

De ce sunt aduse cadre universitare incompetente 

la această facultate, în locul unor gărgărițe de la 
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care chiar ar avea ce învăța studenții? Nu ne 

părăsiți când avem nevoie de dumneavoastră. 

Avem nevoie de profesori care să nu ne pice la 

examen de 4-5 ori, doar pentru a înțelege că 

banii sunt singura modalitate pentru a îl 

promova. Rămâneți alături de noi, pentru că și 

noi suntem alături de dumneavoastră și poate 

împreună putem să schimbăm ceva!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


