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Tiekol si raz potôčik, skláňala sa nad ním 
vŕba, rástli pri ňom kvety. A na jednom žltom 
lupienku záružlia ležala strieborná trblietavá 

kvapka. Asi tu zostala po včerajšom daždi, 
ale to si už  nepamätala. Striebornými 

očkami hľadela na oblohu a pozorovala 
lastovičky a motýle. Počúvala, ako zurčí 

potôčik. Bolo to veľmi príjemné.



„Ako dobre musí byť lastovičkám tam 
vysoko! A motýľom, čo si poletujú z kvietka 

na kvietok. Chcela by som byť motýľom. Nie!
Chcela by som zurčať a špľachotať  ako 

potôčik!“ zvolala kvapka tak hlasno, 
až ju začula vŕba.

Vŕba bola stará a pamätala si všetky jari, 
ktoré ju zaodievali do zeleného lístia, a 

všetky zimy, ktoré ju šklbali za vlasy. 
A poznala všetky melódie potôčika aj 

pesničky letných dažďov.



Stará vŕba potriasla haluzami a múdro      
zašumela: „ Dostaneš sa tam, kde lietajú   
lastovičky, budeš poletovať ako motýle, 
budeš zurčať ako bystrý potôčik. Budeš 
ďaleko aj  blízko, uzrieš, o čom sa ti 
ani nesnívalo.“
„Uzriem,“ šepla kvapka a už sa na to 
veľmi tešila.



Vtom zacítila, ako
slnko páli a mení
ju na čosi ľahké,
priezračné a vznáša
sa nahor. Dostala
sa vysoko –
v nadýchanom 
obláčiku zblízka
videla šantiace 
mušky a lastovičky
lietajúce vysoko
na oblohe.



„Vŕba mala pravdu,“ šepla si malá 
strieborná kvapka sama pre seba.

Preľakla sa, lebo vietor dovial tmavé 
oblaky. Tie pohltili jej biely mäkučký 

obláčik, strašne v nich zahrmelo a 
zablyslo sa. Spustil sa lejak.

Kvapka cítila, že padá nadol, že letí a 
rúti sa rovno do potôčika.



Čľupkala si vo vode, plávala okolo mokrých 
tráv a kvetov, preskakovala kamienky.

Opäť si spomenula na slová starej vŕby.
„Mala pravdu,“ zazvonila malá kvapka

preskakujúc ružový kamienok. „Kam však
s potôčikom doputujem teraz?“



„Do rieky, do mora!“ odvetil jej akýsi hlas
na lúke. Patril veľkému bielo-čiernemu 

bocianovi. Ten vedel, o čom hovorí. Na zimu 
odlietaval do ďalekých teplých krajín.

Na svojich cestách už videl  všeličo. 
Poznal rieky  aj more, lebo prešiel 

krížom-krážom celý svet.



A potôčik vtiekol do rieky. Malá 
kvapka plávala v široko rozlievajúcej 

sa vode, až jedného dňa zbadala 
čajky a lode.



„More,“ zašepkala. 
„To je to, o čom sa mi ešte nikdy nesnívalo,

ako spomínala stará vŕba.“



Kvapka sa hojdala na vlnách, ktoré ju unášali,
v striebornej pene vyhadzovala na breh 
mušle, a prskala do jám, ktoré si deti hĺbili v 
piesku. Jedného pekného dňa hľadela hore 
na oblohu, na biele obláčiky trblietajúce sa 
ako  striebro. Strieborná kvapka opäť zatúžila 
putovať.



A nevedno kedy,
v jeden horúci deň
sa znova vznášala

v ľahkom obláčiku.
Vietor sa doň mocne 

opieral ako
do plachetnice

na mori a hnal ho 
ponad lesy, polia, ba 
i mestá. Kvapôčka sa   

cítila  ako kapitán!



Napokon sa dlhé putovanie malej 
striebornej kvapke zunovalo, lebo bolo 

jednotvárne. „Alebo sa vznášam na oblohe, alebo s 
dažďom padám na zem, kde ma slnko znova 

premieňa na obláčik.“
Chcela sa posťažovať lastovičkám vysoko 

na oblohe, ale tie sa vytratili. 
Fúkal len studený severák a zo  stromov 

postŕhal všetko lístie. 
Jesenná krajina osirela.



Teraz sa kvapôčka vznášala v tmavom 
zimnom oblaku, ktorý sa ani trochu 

neponášal na biely mäkučký obláčik. Dolu 
zbadala trblietať sa striebornú stužku.

„Potôčik pod vŕbou!“ potešila sa. Ach, keby
som zase mohla spadnúť s dažďom, čľapkať 

sa a preskakovať kamienky!“



Vtom zacítila, že padá, ale akosi čudne ticho–
bez šumenia a čľapkania ako dážď. Zrazu 

bola taká ľahučká a biela.
Naradovala sa.

„Lietam! Asi som motýľ. A nielen ja. Ach, ako
nás je veľa! Stará vŕba mala pravdu.“



A stará vŕba potriasla halúzkami, z ktorých už 
dávno opadalo lístie. Zašumela:
„Teraz si snehová vločka, ale...“
„Ale čo? Spýtala sa vločka.
„... Aj tak si kvapka vody,“ pokračovala vŕba.
Vločka tomu nerozumela.
„Veď už nečľapkám, len lietam a vírim tak ticho, 
že ma ani nepočuť.
Biely páper však vŕbe obaľoval haluze, uspával ju, 
tak už len tíško zašepkala:
„Veď počkaj, až zasvieti slniečko...“


