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Povestea unei picături de apă
DRAGOSTE NESFÂRȘITĂ
I-am zâmbit Soarelui, simțindu-mă binecuvântată de generozitatea lui, care mă face să
renasc zi de zi. Fără a cere nimic în schimb, de mii de ani, Soarele, sărută blând imensitatea
Oceanului Planetar.
Nu se supără niciodată și este constant în dragostea sa.
Din această iubire nesfârșită, apar eu, PICĂTURA DE APĂ!
Sărutul blând al Soarelui, mă face să mă desprind într-o stare diafană, melancolică și
gazoasă, de pe suprafață mărilor și oceanelor. Mă transform într-un vapor de apă, ușor ca un
fulg, puțin speriat, dar totodată în siguranță cunoscând nemurirea iubirii dintre Soare și
Ocean! Am aripi de fericire,ce mă fac să zbor către troposferă, cu seninătatea certitudinii
lucrului bine făcut, unde rostogolindu-mă către infinit, ajung să mă metanorfozez într-un nor
alb și pufos, albastru și rece,senin și cald!
Nu contează...sunt mulțumită: norul alb și pufos, aduce miros de pace și iubire,visare
și împlinire.
Norul albastru și rece, aduce speranță și prosperitate, încredere și putere.
Norul senin și cald, aduce mângâiere și dorință, bucurie și împlinire!
Indiferent de metamorfozarea mea, mă simt stăpâna lumii: eu sunt esența vieții, inima
biosferei și credința iubirii! Port cu mine o parte din dragostea lor, ceea ce mă face să
împărtășesc tuturor aripi de speranță!
Răsplătesc generozitatea tuturor, materializându-mă, în picături mici de ploaie,
minuscule lacrimi de fericire, ce se transformă într-o interminabilă sărbătoare a vieții, când
eu, mica picătură de ploaie, las lacrimile mele să atingă pamântul, făcându-l să rodească și să
înflorească sub lacrimile mele!
Sunt simbolul existenței,al regenerării și al purității! Sub mângâierea mea, câmpurile
și dealurile prin gust de bunăstare, iar munții îmbracă strae de sărbătoare, haine verzi, pline
de semeție!
Sunt curajoasă! Nu mi-e frică, când vântul aprig, tăios și rece, mă sparge în zeci de
cristale! Devin și mai puternică, căci înlănțuită în dansul frenetic al acelor de gheață, magic,
devin un fulg de nea! Magia mea, are puteri miraculoase: aduce zâmbete!
Nu mi-e frică! Sunt curajoasă! Mă las purtată de surâsul cristalin al râurilor, atunci când
lacrimile mele aleg să înfrumusețeze drumul întortocheat al acestora, către mări și oceane!
Râurile își deschid brațele și mă cuprind cu liniștea și simpatia unei prietenii
nemuritoare. Știu că la capătul acestu-i drum, mă întâlnesc cu infinita iubire din care am
renăscut!
Voioase, râurile mă primesc în matca lor și mă poartă cu delicatețe către locul unde
m-am născut. Este cântec de iubire, speranță împlinită, bucurie nemărginită, dragoste imensă,
care apare și continuă în fiecare zi!
Aventura mea este unică, magică, nesfărșită în fiecare clipă, căci Soarele, în nemărginită lui
generozitate, nu va înceta să sărute mare și oceanul!
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EXPLOREZ:
1. Identificați stările de agregare, prin care curajoasă picătură de apă trece, doar pentru ași arăta dragostea nesfârșită.
2. Ce rol joacă căldura Soarelui (temperatura), în schimbarea stării de agregare a acestei
minunate picături ?
3. În ce constă magia micuței picături de apă?
4. Ghiciți fenomenul geografic, la care face referire ,,Poveste unei picături de apă ”.
5. Cum explicați faptul că, se găsește acum într-un ocean, iar după un timp ea se poate
găsi într-un dans frenetic al acelor de gheață?
6. Dacă ați fi o picătură de apă, ce ați transmite oamenilor de pe Terra?
7. Credeți că această dragoste nesfârșită, este adresată, nouă, oamenilor? Argumentați!
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