
Uma gota de água e uma gota de óleo 

 

Era uma vez dois reinos. Deles nasce um par de gotas. O seu amor é marcado por uma 

triste história. 

Tudo começa quando… (uma senhora deita óleo usado pelo cano abaixo, ao mesmo 

tempo cai uma gota de água da torneira). 

- Aaaaaahhhhhhhh. – gritaram as gotas . 

- O que estamos aqui a fazer? - disse a gota de óleo. 

- Não sei. Estou um pouco dorida- disse a gota de água. 

- Como te chamas? – perguntou a gota de óleo.  

- Chamo-me Cristalina. E tu? - disse a gota de água. 

- Chamo-me Didi. - respondeu a gota de óleo. 

A cada dia que passava, a amizade crescia entre estas duas gotas. Até que um dia… 

- Gosto muito de ti, Didi.- disse Cristalina. 

- Eu também. – disse Didi. 

(Beijo apaixonado) 

No reino d’Água: 

- Cristalina, já te disse que não gosto que andes com aquela gota impura! – disse o rei 

gota d’água, seu pai. 

- Desculpa, pai! Mas dá-me uma oportunidade e tenta conhecê-lo melhor! – disse a gota 

de água. 

- Ok, convida-o para jantar. – anuiu o rei gota d’água. 

No dia seguinte…  

- Lacaio, preciso do melhor vinagre. – disse o rei gota d’água 

- Mas para quê? – perguntou o lacaio. 

- É segredo! Quero extinguir a gota de óleo, o Didi.  

- Já entendi. – disse o lacaio. 

Durante o jantar … 

- Didi, queres um copo de água? – perguntou o rei. 

- Sim. – disse Didi. 

- Trá-lo, lacaio, com um toque especial! – pediu o rei. 

- Espera aí, pai! Que toque especial? – perguntou Cristalina. 

Como o lacaio não sabia guardar segredos, balbuciou:  

- É vinagre! 



- O quê, pai? Queres matá-lo. Declaro-te guerra! – Cristalina confronta o seu pai. 

 

No castelo Gota d’Óleo… 

- Pai, precisamos da sua ajuda no combate ao Reino d’Água! – pediu Didi. 

- Mas porquê?- perguntou o rei Óleo. 

- Meu pai desapontou-nos quando tentou eliminar o Didi…- choramingou a Cristalina. 

 

No dia seguinte, na sala de reuniões… 

- Hoje, convoquei-vos para decidirmos a estratégia de combate contra o reino vizinho. -
disse o rei Óleo. 

- Que tal utilizarmos o “Cerco do Quadrado”? – propôs o rei Petróleo. 

- Também poderíamos catapultar alguns soldados para o interior do Castelo D’Água!- 
disse o mais fiável companheiro do Rei Óleo. 

- Boas ideias!! Atacaremos já amanhã ao anoitecer… Mexam-se, preparem-se…!! 

Um pouco antes da batalha…(perto do Castelo D’Água) 

- Todos prontos para a batalha?? 

- SIIIIMMM!! – gritaram várias gotas de óleo. 

- Ao ataque!! – disse o rei Óleo. 

 

(Imagem de derrame de óleo- poluição da água- em volta do castelo d’Água) 

 

Passado uma semana (no reino D´Óleo)… 

- Soube que o meu pai está aprisionado no seu reino! Está tudo destruído! – diz 
Cristalina triste e um pouco adoentada.  

- Estás bem, querida? Tens cara de doente!! Vou chamar um médico! 

 

Durante a consulta…(médico observa Cristalina e conclui: )  

- Isto é muito grave! Mais uns meses e as tuas partículas desaparecerão! 

- Mas como? O que devo fazer? 

- É urgente que vás para o teu reino!  

- Isso é quase impossível, pois o meu reino também está contaminado.  

- Conheço alguém que te pode ajudar! A família Etar. Ela tratará de todas as gotas de 
água. 

No quarto… 

- Minha querida, não quero que morras! É necessário que voltes a casa. A tua vida é 
mais importante para mim!!- menciona Didi. 



- Meu querido amor…embora separados, nunca te esquecerei! – disse Cristalina. 

(Beijo de despedida com lágrimas) 

(Cristalina chega ao seu reino, onde todas as gotas de água viajam para a casa da 
família Etar. Reencontra o seu pai) 

- Minha filha, estás bem? Por favor, perdoa-me pelo mal que tentei fazer! 

- Pai, também te devo um pedido de desculpa. Não percebi como era impossível viver 
aquele amor.  

 

 

 

 

 

 


