
— Iubire, iubire! chiuie Fina Puricel către mama ei, făcându-i cu 
mâna și țopăind spre grădiniță.

Bondărel gândește cu voce tare:  
„Toată lumea se iubește. Dar oare ce înseamnă asta? 

Ce e, de fapt, iubirea?”



— Pe-aici! exclamă Doru Scarabeu, încercând să dirijeze circulația. 
Micuțele insecte se aliniază în fața trecerii de pietoni. Numai Răducu 

nu e atent și, pac, sare de pe trotuar.
— Stop! Atenție! strigă Doru Scarabeu către furnicile care se aflau la 

volan și-l trage repede pe Răducu înapoi, pe trotuar. 

Bondărel își spune: 
„În mod sigur iubirea înseamnă să ai grijă de celălalt.”







Astăzi, Greieruța Steluța se întâlnește cu greierul George. Vor să 
meargă la un picnic împreună. George îi oferă cochetei Steluța un 
buchet frumos de flori de câmp. 

— Oooohhh! suspină Greieruța Steluța zâmbind. Ce drăguț din 
partea ta! 

Apoi flutură de câteva ori din genele ei lungi. 
— Sunt pentru marea mea iubire! spune greierul George, 

prinzând-o de mână. 

Bondărel chicotește: 
„Deci iubirea poate fi și parfumată?”





Bondărel își dă seama că trebuie să se grăbească, pentru că altfel va 
întârzia la grădiniță. 

În drum spre grădiniță trece pe lângă Rița Gărgărița și observă cum 
aceasta le dojenea pe micuțele gărgărițe.

— Ia nu vă mai certați atât și grăbiți-vă! strigă Rița Gărgărița, 
scuturând din cap. Câteodată chiar mă calcă pe nervi, dar tot le iubesc!

Bondărel se întreabă mirat:
„Oare iubirea are nevoie uneori și de câte o porție de răbdare?”



Profesorul Maximilian Molie cară un teanc mare de cărți și caiete. 
Uuuuups! Din greșeală, profesorul scapă câteva cărți, iar Bondărel îi 

sare în ajutor.
— Domnule profesor, îndrăznește Bondărel. Știți atâtea lucruri… 

ați putea să-mi explicați, oare, ce este iubirea?
— Păi… răspunde Maximilian Molie, îndreptându-și spatele. E greu 

de spus. Poeții și înțelepții lumii s-au ocupat dintotdeauna de acest 
subiect și au scris mii de povești despre iubire, pentru că iubirea poate 
să existe sub infinit de multe forme. 

Bondărel se întreabă gânditor: 
„Oare ce alte forme mai poate lua iubirea?”






