
Gradina Zoologica. Locul unde iti intristezi prietena
Desi parca are un aer ingrijit, Gradina Zoologica din Sibiu este la fel ca acum cativa ani.
 Reprezentantii primariei Sibiu au invitat sibienii, saptamana trecuta, la Zoo. Numai ca dupa ce am fost
acolo nu pare sa se fi schimbat mare lucru. Totul  pare sa aiba un aer ingrijit si e curat, dar in rest
schimbarile sunt prea putin vizibile pentru vizitatorul obisnuit.
 DACĂ vreti sa va intristati sotia sau prietena e locul perfect unde sa mergeti. La fiecare cusca in parte va
veti auzi numai " vai saracul animal cum poate sa stea inchis in cusca asta mica! " sau " in ce mizerie sta
saracul animal! ". inca de cand intri se observa aleile noi si marcajele prospete, dar chioscul cu florice de
porumb e tot acolo, si la barul cu sucuri se vand si ochelari de soare, doar o mai iesi un ban in plus.
Macacii si restul maimutelor sunt tot acolo, in custile pline de floricele de porumb aruncate mai devreme
de la vizitatori.
 ANIMALELE exotice stau in aceasi incapere cunocuta de ani si ani, cu sarpele boa intr-un spatiu de doi
metri patrati si o baltoaca. Ce-i drept, spatiul este nou varuit. Crocodilul, e neschimbat de acum zece ani
cred. Sta in aceeasi balta, in care au aparut ceva conducte noi ca sa aiba apa calda si cateva ghivece de
ficusi de apartament, care sa recreeze mediul natural! Cat despre papagali si pasari exotice am retinut
afirmatia altui vizitator - " sunt mai multi papagali si mai frumosi in mall ".
 JAGUARII, tigrii, leii si ursii par sa o duca ceva mai bine si aratau destul de sanatosi in custile lor putin
mai spatioase. Şi pentru a demonstra vizitatorilor cat de bine se simt leii, unul dintre ingrijitori chiar a
avut curajul de a baga mana in cusca lui si de mangaia leul pe bot si pe coama.
 Animelele comune au ramas si ele aproape neschimbate, adica la Gradina Zoologica puteti vedea in
continuare gaini, rate lesesti, porumbei si fazani. Neschimbate au ramas si tarcurile porcilor mistreti, ale
poneilor sau ale caprioarelor, toti stand mai mult in noroi decat pe iarba.
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