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Certa vez, duas pequenas nuvens ficavam sempre pairando no
alto, pertinho do céu azul. Uma nuvem vestia-se sempre cor-derosa. Deixava os raios do sol envolvê-la.
Essa nuvem já era uma velha conhecida do sol. A nuvem cor-derosa estava sempre de bom humor. Era uma nuvem feliz.
Mas de vez em quando, aparecia lá nos altos, a nuvem cinza. Era
muito chorosa e só se vestia de cor escura. Quando as pessoas
olhavam para cima logo diziam:
-La vem aquela nuvem chata novamente!!!
Para as crianças, as nuvens eram como algodão. Tinham formas
de gatinhos, cachorrinhos, coelhinhos.
A nuvem cor-de-rosa era muito boazinha e uma boa amiga do sol.
Era bem diferente da nuvem cinza, que estava sempre de cara
amarrada.
Nos dias muito quentes a nuvem cor-de-rosa escondia um pouco
os raios fortes do sol, para não queimar as plantinhas pequeninas
e frágeis, que nasciam após os dias de chuva.
Também, nos momentos mais quentes do dia, a nuvem cor-derosa protegia as crianças que brincavam nas praias e piscinas.
Todos sempre diziam:
- Que maravilha! Lá está novamente a nuvem cor-de-rosa nos
protegendo do forte calor do sol.
Assim aconteciam os dias.

Mas, de vez em quando se ouvia roncos e uma choradeira. Era a
nuvem cinza que aparecia. Ela era tão sem jeito, nada conseguia
fazer certo.
Quando a nuvem cinza aparecia, as pessoas fugiam reclamando:
- Lá vem a nuvem cinza novamente estragar nosso pic-nic.
Ouvindo isso, a nuvem cinza chorava mais ainda e inundava os
campos, as ruas. E se alguém se descuidava e não fechava as
janelas, ela molhava até dentro de casa.
Um dia, a nuvem cor-de-rosa estava toda tranquila, protegendo as
florzinhas e a terra, do sol forte e viu que lá num cantinho do céu,
estava a nuvem cinza.
Resolveu se aproximar devagarinho da sua vizinha, dizendo:
- Olá amiga nuvem cinza. Como vai?
- Não vou bem não, respondeu. Estou muito triste e acho que
vou chorar de novo!
- Não faça isso agora, disse a nuvem cor-de-rosa!
A nuvem cinza, quase chorando, disse: Eu não sei o que fazer.
Quando apareço, todos fogem de mim, os animais se escondem,
as plantas se fecham, o sol vai embora!
-Ora...ora..., disse a nuvem cor-de-rosa. Voce é uma nuvem muito
importante, minha amiga nuvem cinza.
Veja, se não fosse voce, a terra secaria por completo. Todas as
plantas morreriam, as flores, as árvores. O solo ficaria seco e não
teriam rios, lagos, peixes. Um deserto tomaria conta da Terra. O
Planeta Terra ficaria seco, e sem vida... Não se pode viver sem a
sua presença, minha amiga nuvem cinza.
Ah, é? Disse a nuvem cinza!
Mas, porque eu sempre fico sozinha e triste!

- Porque voce não sabe valorizar-se, minha amiga!
Se voce derramar suas águas, sem desespero, voce conseguirá
que as pessoas abençõem o seu trabalho e com certeza esperarão
com muito carinho e ansiedade a sua presença.
Como farei isso? Pergutou a nuvem cinza, para sua amiga, a
nuvem cor-de-rosa?
- Voce fará assim: Todas as tardes, após o almoço, despejará
suas águas com cautela, aonde voce perceber que há falta
de água.
- Mas onde? Alegrou-se a nuvem cinza?
- Ora, minha amiga! Passeando pelo céu, voce verá os campos
arados esperando para receberem as sementes.
- Voce verá os rios e lagos que estão com os níveis de água
baixos.
Enfim, se prestar atençao, verá muitas maneiras de ajudar a
natureza e não mais se sentirá só. Onde voce passar, receberá os
bons pensamentos e comentários das pessoas, que darão graças a
Deus por voce ter derramado suas águas para que os trabalhos e
a vida na Terra possa ter continuidade.
Todos somos muito importantes para todos.
Eu faço meu papel de movimentar a brisa, proteger a Terra do sol
quente; o sol trabalha por aquecer e produzir vida nas plantas
através dos seus raios, e voce, minha querida amiga nuvem cinza,
é o manancial de vida através da água, tão necessária a todos os
nossos amigos na Terra.
Portanto, nuvem cinza... nada de chorar tempestuosamente.
Chore de alegria ao derramar suas águas nos campos, e ver a
floração.

Nos lagos e rios, e ver os pequenos animais e pássaros matar suas
sedes.
Chore de alegria ao ver a água sendo bebida nas mesas dos lares.
Ver a água sendo fluidificada através da oração para que os
doentes se restabeleçam.
Seja uma nuvem feliz. Não mais tristeza, está bem amiga?
-Sim, respondeu a nuvem cinza, já saindo, buscando ver onde
poderia derramar suas águas.
E assim, a nuvem cor-de-rosa continuou protegendo as crianças e
as flores dos raios fortes do sol, o sol continuou aquecendo e
iluminando o mundo e a nuvem cinza, agora feliz, saiu a trabalhar,
doando suas águas para a natureza se transformar em um imenso
jardim.
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