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“În amintirea lui Worf. 

15 Decembrie 2013 - 22 Martie 2018”



La începutul vieții lor în familia fetiței, toți cei patru 

porcușori locuiau separat. Fiecare avea „camera” lui, dar totuși 

puteau să se vadă prin gard, să se miroasă și să comunice.  

Înainte de nașterea Bulbucului, mama ei și-a dat seama că 

va avea din ce în ce mai puțin timp pentru a se juca cu porcușorii. 

Așa că a încercat să îi convingă să locuiască împreună.  

Bulbuc, o fetiță mică și cârlionțată, s-a născut într-o casă 

cu patru porcușori de Guineea. Cu toții locuiesc într-un oraș 

verde. 

Cei patru porcușori fac parte din familie. Ba chiar la 

veterinar sunt înregistrați sub același nume de familie, ca și 

Bulbuc la pediatru.

Kirk, Spock, Worf și Data sunt cei patru porcușori masculi, 

cu personalități și preferințe diferite. Chiar și la legume au 

preferințe! Nașterea Bulbucului a schimbat viața întregii 

familii. Părinții ei au încercat să petreacă timp și cu porcușorii și 

astfel să  îi ajute pe toți să se obișnuiască cu noua rutină.
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  Dar masculii porcușori sunt mofturoși când vine vorba de a 

locui cu altcineva. Kirk și Spock, deși se cunosc de la bun început, 

nu acceptă să împartă  aceeași cușcă. Așa că mama Bulbucului a 

hotărât că porcușorii să locuiască doi câte doi. În mod 

surprinzător, nebunaticul Spock l-a acceptat pe simpaticul și 

tolerantul Data drept colocatar. Data și Spock își împart 

jucăriile, mănâncă și dorm împreună, exact cum face și Bulbuc la 

creșă, cu prietenii ei. Dacă unul dintre ei e luat din cușcă, celalalt 

guiță și stă supărat până când colegul lui se întoarce. Pe de altă 

parte, timidul Worf ar fi preferat să locuiască singur. Dar 

gelosul Kirk are nevoie de atenție și se simte bine doar dacă e 

aproape de alți oameni sau de porcușori. 

 Așa că Worf a acceptat să locuiască cu Kirk. Chiar dacă 

refuză să își împartă jucăriile și mâncarea, au făcut un 

compromis și împart aceeași cușcă  în liniște și pace.

 Visul ei era ca toți patru să împartă o cușcă mare, mare.  Ca 

și copiii, porcușorii au nevoie să trăiască cu alții asemeni lor 

pentru a fi fericiți. Un porcușor singur nu are cu cine comunica în 

limba lui, nu are cui să-i povestească dacă îi place sau nu salata. 
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 Prima zi acasă a Bulbucului nu a fost ușoară pentru 

porcușori. 

 În prima noapte, micuța Bulbuc se lupta cu crampe și 

oboseală. Plângea atât de tare încât părinții ei chiar s-au gândit 

să meargă de urgență la medic crezând că e bolnavă. 

 Tatăl ei o plimba prin casă încercând să o liniștească. Dar 

Bulbuc țipa atât de tare, încât Data s-a speriat și s-a făcut mic, 

mic  într-un colț de cușcă.

 
 În timp ce tatăl plimba fetița de 3 kilograme prin casă să o 

liniștească, mama ei îl ținea pe Data cel de 1,3 kilograme în brațe 

și îl mângâia ca să nu mai tremure de teamă. 
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 Spock a trebuit și el să își schimbe obiceiurile. Nebunaticul 

porcușor alb era obișnuit să fie proprietar pe o anume parte din 

canapea și nu tolera niciun om acolo. Doar mama Bulbucului mai 

avea voie să stea în colțul acela când citea. Dar cum Bulbuc se 

simțea tare bine exact pe acea bucată de canapea, Spock i-a 

cedat locul fără supărare.  

 Spock și Data au o istorie îndelungată cu canapeaua 

portocalie. Obișnuiau să iasă la plimbare pe canapea și să ronțăie 

orice bucăți de hârtie erau lăsate pe acolo. 

 O dată Data a ronțăit detalii importante de pe o factură și 

mama Bulbucului a trebuit să explice ce s-a întâmplat. A fost un 

fel de „mi-a mâncat câinele tema”...
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 Copiii au nevoie de spațiu ca să se joace, ca și porcușorii. 

Bulbuc are voie să exploreze toată casa, dar cum e foarte activă 

și încă nu înțelege că îi poate răni pe porcușori, cei patru 

guițători nu mai pot umbla liberi la fel de mult ca înainte. 

 Pentru a compensa, porcușorii au cuști mari în care pot 

alerga în voie și ies în grădină de câte ori vremea e destul de 

bună.   

 Pentru siguranța tuturor, prizele sunt blocate, cablurile 

sunt protejate, mobila e bine prinsă în pereți, plantele nu sunt 

otrăvitoare și produsele de curățenie bine ascunse. 

De câte ori porcușorii ies prin casă este dificil să fie prinși și 

băgați înapoi în cușcă. Cei patru năstrușnici adoră să alerge și să 

se ascundă pe sub mobilă.  

 Bineînțeles ca Bulbuc face la fel. Doar că e mult mai ușor să 

apuci un copil de un picior și să-l tragi de sub birou decât să scoți 

un porcușor din spatele canapelei. 
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 Uneori cei doi părinți invită câte un porcușor pe canapea și 

Bulbuc are voie să îl atingă. Dar asta nu se sfârșește întotdeauna 

bine... Dacă e prea entuziasmată, îl prinde de blană și îi smulge 

câteva fire. S-a întâmplat asta cu Data, iar adulții au fost tare 

triști că nu au reușit să protejeze micuța creatură.  

 Dar alteori totul merge bine și câte un porcușor împarte 

brațele mamei cu Bulbuc. Bulbuc poate interacționa cu 

porcușorii și prin gardul cuștii lor. Porcușorii se pot îndepărta 

de gard când Bulbuc devine prea insistentă sau ei nu au chef de 

joacă. 

 Bulbuc poate interacționa direct cu ei doar sub 
supravegherea adulților deoarece este încă prea mică.  
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 Cu un copil, mers la serviciu și patru porcușori, părinții lui 

Bulbuc au trebuit să găsească soluții pentru a asigura curățenia 

și igiena în cușca porcușorilor.  

 Rumegușul e ieftin, dar tot praful care se ridică în aer îi 

poate afecta atât pe porcușori, cât și pe copii. Au mai încercat și 

alte variante cu pături și prosoape, dar le lua prea mult timp să 

curețe. Până la urmă s-au oprit la scutecele pentru căței pe care 

le pot schimba când e nevoie. 

 Bulbuc o ajută pe mama sa în fiecare seară să facă curat în 

cuștile porcușorilor și să îi hrănească. Bine, ca să fim cinstiți, 

ajută să facă un mare deranj...  

 Pentru a se asigura că porcușorii primesc produse de 

calitate, insistă să le guste boabele în fiecare seară. Nu care 

cumva să se fi stricat între timp!
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 Adulții comandă scutecele pentru căței, fânul și boabele de 

pe Internet. Din cauza unei probleme cu firma de transport, 

mama Bulbucului a trebuit să ceară livrarea la serviciul ei și a 

ținut fânul sub birou. 

 Imaginați-vă cum mirosea în tot biroul! Și toți colegii ei se 

întrebau de unde miroase a fân. Normal că nimeni nu știa nimic. 

 Nu doar ce e pe fundul cuștii, dar și celelalte lucruri 

necesare porcușorilor necesită organizare.  
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 Oricum Bulbuc pare să prefere legumele crude. La doar 6 

luni și jumătate a cerut o bucată de fenicul care era deja în fața 

lui Kirk. Porcușorul cel dolofan a acceptat să îi doneze bucata sa, 

iar Bulbuc a cărat-o după ea prin toată casa jumătate de zi. 

Mergea târâș pe coate, se oprea și mai molfăia puțin din fenicul. 

Când s-a plictisit de el, i l-a returnat lui Kirk care l-a ronțăit 

rapid cu dinții săi ascuțiți. 

 De câte ori primește și ea legume proaspete, le împarte cu 

porcușorii. 

 Părinții ei au grijă ca toate legumele pe care le primesc 

porcușorii și Bulbuc să fie bine spălate.

 De atunci Bulbuc insistă să ajute la hrănirea porcușorilor. 

Dacă aceștia au în meniu legume care îi plac, le degustă ea mai 

întâi. Bulbuc preferă morcovii, vinetele, ardeii și, bineînțeles, 

feniculul. Ba mai mult, castravete mănâncă doar dacă îl primește 

de la porcușori. 

 Porcușorii mănâncă multe legume 

proaspete și variate. Când Bulbuc a început 

să își diversifice alimentația, mama ei a avut 

mare noroc cu porcușorii, pentru că avea 

tot timpul legume în casă.  
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 Dar cu meniul porcușorilor nu e de glumit! Exact cum Bulbuc 

are nevoie de anumite vitamine și minerale, așa și porcușorii au 

nevoie de anumite fructe și legume.  

 Porcușorii mănâncă doar legume și fructe proaspete, boabe 

și fân. Legumele și fructele trebuie să fie bine organizate ca să 

corespundă nevoilor lor. 

 Mama Bulbucului are câteva meniuri săptămânale gata 

făcute, pe care le afișează lângă lada cu legume. Astfel e mai 

ușor când se fac cumpărăturile în familie. Sau când porcușorii 

sunt lăsați în grija altcuiva cât timp Bulbuc și familia ei sunt 

plecați în vacanță. 

 Totuși se mai întâmplă și accidente: uneori porcușorii 

primesc doar câte o legumă, și nu două cum sunt obișnuiți. Cei 

patru blănoși fac atâta gălăgie în astfel de momente, încât 

oamenii au grijă să nu mai uite să le cumpere de mâncare
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 Din păcate, porcușorii și Bulbuc locuiesc într-o țară unde 

plouă des și mult, iar în grădina lor iarba e aproape tot timpul 

rece și umedă. Cum nu sunt obișnuiți cu așa ceva, ar putea să 

răcească dacă petrec mult timp pe pământul umed. 

 Bulbuc poate purta haine călduroase, dar burțile blănoase 

nu pot fi protejate așa ușor de umezeală. 

 Bulbuc adoră să-și petreacă timpul afară și să se joace în 

parc. De când a învățat să umble, activitatea ei favorită e să 

zburde liberă pe afară.  

 Porcușorii sunt la fel – adoră să alerge liberi prin iarbă. 

Doar ca ei nu pot fi duși în parc căci ar fi prea stresant și 

periculos pentru ei.  
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 Când vremea nu e destul de frumoasă, Bulbuc merge în 

grădină cu părinții săi și culege iarbă proaspătă pentru 

porcușori. Le-o servește în cușcă și apoi îi privește amuzată cum 

ronțăie firele lungi și verzi. 

 În fiecare primăvară adulții verifică cu atenție grădina și 

îndepărtează eventualele obiecte periculoase și plantele 

otrăvitoare. Imaginați-vă doi adulți umblând în patru labe prin 

iarbă și scormonind după gunoaie! 

 Dar de câte ori e posibil, toți cinci ies în grădină și se joacă 

în iarbă. Chiar de când Bulbuc era așa de mică încât nu știa să 

meargă. Ea stătea pe o pătură și porcușorii o supravegheau.
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 Jucăriile sunt la fel de importante pentru porcușori ca și 

pentru copii. Chiar dacă un porcușor de guineea devine adult mai 

repede decât un omuleț, tot are nevoie să se joace. 

 Adulții reușesc să facă rost de pungi și cutii adaptate 

mărimii fiecăruia, pe care le verifică să nu aibă agrafe sau lipici.  

 Odată Bulbuc s-a jucat două zile într-o cutie în care au fost 

livrate scutecele porcușorilor. A găsit o gaură într-un perete și 

a insistat să o guste. 

 Din fericire, pot împărți unele jucării. De pildă, atât 

porcușorii cât și copiii mici adoră pungile de hârtie și cutiile de 

carton. 
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 Bulbuc face vizite regulate la pediatru pentru a se asigura 

că e sănătoasă și crește bine și frumos. Îi place tare mult să fie 

măsurată și cântărită și e foarte curajoasă ori de câte ori i se 

face vreo injecție. Apoi merge acasă și le povestește 

porcușorilor cum a fost la pediatru. 

 Când ai de-a face cu porcușori și bebeluși care nu pot spune 

ce îi doare, nu e ușor să te asiguri că starea tuturor de sănătate 

e bună. Dar adulții cred cu tărie că e mai bine să previi și că toate 

creaturile mici din casă trebuie ajutate să rămână sănătoase.  
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 Chiar dacă nu mai sunt pui, și porcușorii merg la veterinar 

pentru controale regulate sau când sunt bolnavi. Medicul 

porcușorilor lucrează într-o clinică veterinară mare și e 

specializat în animale exotice. E foarte blândă și animalele nu se 

tem de ea. 

 Porcușorii sunt cântăriți săptămânal. Bulbuc e foarte 

bucuroasă să o ajute pe mama sa și profită de ocazie ca să îi 

mângâie și să îi pupe. 

 Din păcate, Spock merge destul de des la veterinar. Are 

probleme cu dinții: trebuie să  îi fie piliți în mod regulat. 
 
 Prima dată a fost înfricoșător pentru toată lumea, 

deoarece nimeni nu știa la ce să se aștepte. Cât timp porcușorul 

a fost sub anestezie, mama Bulbucului a stat ca pe ace să afle 

vești despre micul nebunatic. 
 
 Din fericire, pilitul dinților e o operație de rutină pentru 

veterinara lor și totul a decurs foarte bine. Doar că adulții au 

mai căpătat ceva fire albe în cap. 
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 Pe de altă parte, Kirk și Worf preferă să aibă fiecare punga 

lui. Așa ca ei primesc pungi mai mici în care încap doar ei și 

grămada lor de fân. Adulții au găsit pungi potrivite pentru ei la 

un restaurant cu mâncare vietnameză. Worf crede că acestea 

sunt cele mai mici pungi de hârtie din lume. 

 Porcușorii preferă pungile de hârtie. Spock și Data le adoră 

pe cele mari în care își pot ronțăi o a doua ieșire. Celor doi 

porcușori albi le place și să împartă aceeași pungă umplută cu fân 

– se cuibăresc unul lângă altul și trag câte un pui de somn. 
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 Totuși, o dată sau de două ori pe an sunt și ei spălați. Atunci 

adulții au grijă să fie cald în casă, pregătesc multe prosoape, apă 

călduță și îi îmbăiază în chiuvetă ca să nu se sperie prea tare. 

 Fiecare îmbăiere a porcușorilor se sfârșește cu mama 

Bulbucului udă până la piele și bine îmbibată cu șamponul lor bio și 

cu tatăl Bulbucului zgâriat de micuții blănoși cărora nu le place 

să fie ținuți rulați în prosop ca să se usuce.  

 Igiena este foarte importantă pentru copii și porcușori, 

mai ales când împart aceeași casă și copiii fură mâncare de la 

porcușori. 

 Bulbuc adoră să facă baie. Ba chiar i-ar plăcea tare mult să 

ia și câte un porcușor cu ea în cadă, dar mama ei i-a explicat că 

blănoșii nu au nevoie de baie așa de des ca ea.  
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 Atât copiii, cât și porcușorii au nevoie să li se taie unghiile. 

Și asta e o aventură pentru părinții Bulbucului. Uneori le ia un 

sfârșit de săptămână  întreg să taie unghiile celor patru blănoși 

și ale cârlionțatei.  
 
 Fiecare unghie și gheară pe rând. Deși e mai ușor cu 

porcușorii! Căci e mai simplu să îi țină pe ei decât să o alerge pe 

Bulbuc prin toată casa.  

 Și când tatăl Bulbucului se oferă să ajute, se întâmplă 

lucruri tare buclucașe. Odată a vrut să-l țină pe Spock, dar 

porcușorul alb a reușit să îl muște de o ureche. Tatăl Bulbucului a 

alergat repede la oglindă să verifice, dar a luat și porcușorul cu 

el și îi arăta în oglindă ce a făcut. 
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 Ca orice copil mic, Bulbuc e tare atașată de mama ei. De câte 

ori o vede pe mama ei ținând un porcușor în brațe, vrea și ea în 

aceleași brațe.  

 Dar mama ei era deja pregătită de la Kirk, care e atât de 

gelos încât nu suportă să simtă mirosul altui porcușor pe hainele 

ei.  

 Așa că mama îi scoate pe porcușori la mângâiat doar după ce 

se culcă Bulbuc. Asta pentru a preveni accidentele.  
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 Cu Kirk a fost chiar mai complicat într-o vreme. De câte ori 
mama Bulbucului lua în brațe un alt porcușor înaintea lui, Kirk 
ținea morțiș să își (re)marcheze teritoriul și făcea pipi pe ea. 

 Așa că mama are un prosop sau un tricou special pentru 
momentul când îl ia în brațe pe Kirk. 

 Și Bulbuc a făcut pipi pe mama ei. A fost un accident, dar 
măcar mama nu a fost surprinsă, căci era deja obișnuită.
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 Porcușorilor le place să se tolănească și să doarmă, dar ei nu 

dorm toată noaptea. Trag câte un pui de somn, apoi se trezesc, 

ronțăie niște fân și legume, se joacă puțin și revin la somn. 

 E complicat pentru un om să doarmă în aceeași încăpere cu 

porcușorii. Dar asta doar dacă omul nu crede cu tărie că 

porcușorii se trezesc mult mai rar decât un bebeluș. În cazul 

acesta toată foiala lor e tolerabilă la fel și zgomotele pe care le 

fac când își ronțăie pungile de hârtie.  
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 În fiecare seară când Bulbuc se duce la culcare, mai întâi le 

spune „noapte bună” porcușorilor, fiecăruia în parte. Apoi merge 

în camera ei și se uită împreună cu mama pe cărți cu animale.  

 Uneori nu are chef să se culce, așa că se întoarce în 

sufragerie de nenumărate ori ca să le spună „noapte bună” 

porcușorilor.
  
 Și de fiecare dată porcușorii sunt acolo și o așteaptă pe 

micuța cârlionțată să le mai povestească câte ceva. 
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