
Drăgostică
Oare ce-i dragostea adevărată?
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Nimic nu mai este la fel în casele animalelor din pădure!
 
După ce oamenii au tăiat mulți dintre copaci, locuitorii                         
pădurii au fost nevoiți să plece pe drumuri separate în
căutarea hranei, a apei și a unui loc unde să se
adăpostească. 
 
Singura familie care a rămas unită este cea a iepurașului
Drăgostică. 
 
Dar ce se va întâmpla în momentul în care Drăgostică se
îndrăgostește? Va afla el ce înseamnă dragostea
adevărată? Își va dori iepurașul cel vesel să își întemeieze o
familie?
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E dimineață. Soarele vesel bate în geam cu o
rază de căldură. Iepurașul Drăgostică se

trezește: 
 

-  Haaah... Neața și ție, domnule Soare!  
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Drăgostică locuiește într-o căsuță portocalie, în formă
de morcov, cu multe ferestre, la un copac distanță de

părinții săi.
 

- Ah, întârzii! Trebuie să mă pregătesc repede. 
 

Este mare sărbătoare în pădure, iar Drăgostică este
prezentatorul spectacolului. Astăzi, de Ziua Pădurii, e

musai ca toată lumea să fie prezentă. Mai ales că
primarul Ursini are un anunț important de făcut pentru

toți locuitorii. 
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În orașul lui Drăgostică, 
din păcate

nimeni nu mai crede în dragoste.
Toți au familii la început, dar în lipsa

hranei sau a apei, ajung în timp să se despartă.
  

Când nu e destul pentru toți, ei pleacă pe drumuri
separate.

 
Părinții lui Drăgostică sunt singurii care au rămas

împreună de atâția ani și tocmai de aceea s-au gândit
să îi ofere iepurașului un nume care să îi poarte noroc

în dragoste. Drăgostică.


