
 
 
 
 

Povestea picaturilor de apă 
 
 

Copilul stătea la birou şi încerca să se concentreze pe ceea ce avea 
de făcut, dar gândul îi tot zbura la cele întâmplate la venirea de la şcoală. 

Mama îl certase destul de rău pentru că plecase la şcoală şi uitase 
robinetul deschis la baie. 

Nu înţelegea de ce făcea atâta caz pentru asta. O să plătească el cu 
banii din puşculiţă dacă chiar va fi cazul. Şi apoi…nu e destulă apă la 

robinet? Doar nu a secat izvorul că uitase el robinetul deschis câteva ore…. 
 

Deodată auzi o bătaie uşoară în geam. Se întoarse spre fereastră dar 
nu văzu nimic şi îşi văzu mai departe de gânduri. Nici nu apucă să depene 
un nou gând că o mulţime de lovituri mărunte se auziră dinspre fereastră. 

Se ridică de pe scaun şi se îndreptă mirat să vadă ce se întâmplă. 
- Bună ziua, băieţelule! auzi el mai multe glasuri subţirele. 

Privi uimit să vadă cine e, dar nu zări pe nimeni. 
-Hei! Suntem aici. Suntem noi, picăturile de ploaie. 

 
Ochii băiatului se căscară de uimire. Nu-i venea să creadă. „Cum e 
posibil aşa ceva? Nu, nu se poate!”...continua să îşi spună. 
- Am văzut că erai supărat şi ne-am gândit să îţi spunem povestea 

noastră, poate te vei înveseli. 
„Şi-aşa nu am altceva mai bun de făcut” , îşi zise băiatul, 

neaşteptându-se la ceva captivant. 
- Bine, de ce nu? 

- Să ştii că nu putem sta prea mult cu tine că avem drum lung de 
făcut, mai adăugară picăturile de ploaie, dar ne va face plăcere să 

petrecem un timp cu tine. 
- Cum adică aveţi drum lung de făcut, nu înţeleg. Unde e casa 

voastră? Voi aveţi mama şi tată? 
- Casa noastră e pretutindeni şi nicăieri. 

- Cum aşa? 
- Apa ne e şi mamă şi tată. Aşa cum tu sau oricare altă vieţuitoare de 
pe planeta Pământ nu ar putea trăi fără apă, nici noi nu am exista dacă 

apa nu ar fi. 
 

Când Soarele mângâie cu razele sale pământul, apa de la 
suprafaţa planetei şi cea rezultată din transpiraţia plantelor se evaporă, 

adică se transformă în vapori şi se ridică în atmosferă cu ajutorul curenţilor 
de aer. 

 



Din cauza curenţilor de aer  rece, vaporii de apă se condensează, 
adică se transformă în picături fine de apă, în jurul particulelor mici de 

praf. Pe măsură ce urcă, aceste picături de apă se împrietenesc cu alte 
picături şi se prind în horă, formând nişte picături mai mari. Adunându-se 

mai multe laolaltă, se formează norii pe care îţi place ţie să îi priveşti şi să 
ţi-i închipui ca pe nişte personaje din poveşti. 

 
Din cauza gravitaţiei terestre, picăturile de apă cad pe Pământ sub 

formă de ploaie. Dacă aceste picături de apă se întâlnesc cu curenţi de aer 
foarte rece, ele se transformă în bucăţi de gheaţă, formând grindina. 
Aceasta este foarte dăunătoare pentru culturi şi nu numai, provocând 

numeroase pagube. În anotimpul rece, locul ploii este luat de lapoviţă şi 
ninsoare.  

Acum ştii şi povestea fulgilor de nea pe care îţi place să îi prinzi 
în palme şi să îi vezi cum se topesc în mâna ta. 

Odată căzută pe pământ, apa provenită din ploaie, lapoviţă, ninsoare 
sau orice altă formă ar îmbrăca ea, se infiltrează în pământ, de unde este 
absorbită de rădăcinile plantelor sau ajunge în pânza freatică, ori 
alimentează izvoarele subterane. O parte din cantitatea de apă se ridică 
din nou în atmosferă sub acţiunea radiaţiei solare şi tot aşa – povestea 

se reia la nesfârşit. 
 

- Abia acum înţeleg supărarea mamei, spuse băieţelul ruşinat că 
putuse să fie atât de neglijent. Abia acum îmi dau seama ce preţioasă este 

apa şi cât de important este ca noi să nu o risipim şi să avem grijă să o 
păstrăm curată…. 

-Ne bucurăm că ţi-am fost de ajutor, mai spuseră picăturile de 
ploaie scurgându-se jucăuşe pe geam. La revedere! Data viitoare când ne 
vom mai întâlni îţi vom povesti de cât de importantă este apa pentru viaţa 

pe Pământ. 
- Abia aştept! mai apucă să le spună băieţelul, în timp ce ele se 

scurgeau grăbite în pământul grădinii din faţa casei. 
 
 


