
VODA IN KAMEN 
 
Voda in kamen sta zgodbo pripovedovala izmenično. In kamen sem bila jaz. Sebe kamen sem opazila, 
ko sem zrla med valove in zaznala nedaleč stran belkasto gmoto, ki se je bleščala na čereh. Voda se je 
z valovi zlivala čez kamen in čutila sem kar je čutil kamen. Prijateljica voda je segala proti njemu v 
neenakomernih valovih.  
 
Najprej ga je zvedavo škropila, kot bi ga hotela prebuditi, junaka, ki mu čas teče veliko počasneje kot 
njej: »Hej, hej prijatelj,« mi je rekla. »Kuku, tukaj sem.« Kaplje so me prebujale in v meni je vznikala 
radost. Počasi, počasi se je voda začela dvigati više proti kamnu in skupaj sva se molče prepuščala, ko 
naju  je božala s svojimi valovi. Voda se je dvigala vztrajno in počasi in nič ni zmotilo njene igre.  
 
Ko je kamen izginil v valovih in je nastala tišina, je Voda pričela pripovedovati:  »Daleč sem bila, 
prijatelj, pa nisem pozabila nate.« »Vesel sem, da si zopet prišla,« sem odgovoril medtem ,ko me je 
Voda mehko obdajala z vseh strani. »Danes je pri tebi prav živahno,« je rekla igrivo in se vrtinčila 
okrog mene. »Saj veš kako je z mano, nisem opazil…« »Si zopet sanjal?« »Vedno sanjam, ne morem 
se upreti. Tako si želim postati nekaj…« sem še vedno na pol glasno sanjaril. »Daj no, skoči ven iz tega 
filma. Poglej ,kako lepo je vse okrog.« »Vem, sem se malo družil s soncem« sem se pohvalil. »Je božal 
mene pa še vse ostale, odkar se je rano prikazal. Kar močno je v tem času. Včasih pa je komaj 
zaznavno… ko bi le vedel zakaj?« Voda se je posmejala in mi pritrdila, da ima tudi ona rada igre s 
soncem. »Brez njega bi ne mogla nikamor«. »Jaz tudi ne zmorem nikamor, s soncem ali brez. Ne vem, 
kje je nikamor,« sem šepetal. »Ko bi le lahko šel nikamor,« je rasla želja v meni. Vodo sem strašno 
zabaval. »Daj daj, kdo pa pravi, da ne moreš nikamor? Od kje pa si se vzel, morda si že bil tam, čemur 
praviš Nikamor.« »Se ne spomnim, tako dolgo je že tega. Nekje sem bil že prej. Če se dobro spomnim 
si me ti vrgla na čeri. Veš, sem bil dolgo jezen nate. Čisto dobro sem bil tam spodaj. Zaradi tebe sem 
se moral privaditi na vse te novotarije: Sonce, veter, glasovi, oh ti nešteti glasovi. Pa sem se privadil, 
kaj mi je drugega ostalo. Je pa trajalo. No, zdaj nisem več jezen. Samo bal sem se, da se več ne 
vrneš.« Voda me je nežno objela: »Ko pa si si tako želel drugam, samo pomagati sem ti hotela. Zdaj 
pa te ne morem več vrniti nazaj. Saj veš kako dolgo se že trudim.« »Vem, vem, saj je vse v redu,« sem 
se skušal stisniti bliže k njej. Res da se nisem znal premikati,  a že misel na premik me je navdajala z 
upanjem, močnejšim od vsega kar sem čutil.  
 
»Rada se igram s tvojimi obiskovalci. Le da mi pridejo blizu, jih takoj objamem. Rada jih škropim s 
kapljicami, sploh tiste male. Tako prijetno zažvrgolijo, ko jim poškropim obraz,« je voda pričela 
opisovati zame nepredstavljive dogodivčšine. »Sem letela z oblaki in prav zabavno mi je bilo ugibati 
kam se bom tokrat spustila. Veš, enkrat se padla na list in visela na njem dokler me ni druga kapljica 
vzela s seboj, pa sva padli na nov list. Vse do dna sva poskakovali po njih, dokler se nisva ločili. To je 
bilo res zabavno. Največkrat padem prav tule sem, v morje, kjer se kapljice najraje družimo. Tu je vsa 
naša družina in veliko časa prebijemo tu. Morda bo delček mene ravno danes odšel na pot. Nikoli ne 
vem.« »Jaz vem, ljuba Voda, ko večinoma odtečeš vedno pustiš nekaj kapljic pri meni.«  »Res?« jo je 
zanimalo. »Seveda, prav vsakič. So kot tvoji otročički, ki ostanejo za tabo in nadaljujejo potem svojo 
pot.« »Res?« je vprašala še bolj začudeno. »Res, a ne vem kam gredo, to me ne sprašuj.« »Res ne 
veš?« »Ne vem ne. Morda ve Sonce, ono je tisto, ki jih sčasoma zvabi k sebi,« sem tiho zaključil, 
žalosten, ker nimam odgovora zanjo. Bila je moja najboljša prijateljica in strašno jo pogrešam, ko je 
ni. Takrat sanjarim o tem, kaj morda nekoč postanem, da morda postanem več, kot le navaden 
kamen.  
 
Sanjarjenje mi je vzbujalo upanje in potrpežljivo sem meril čas od sanj do sanj. Vmes sta me 
obiskovala večinoma Sonce in Luna in tudi Voda se je redno vračala nazaj, da me boža in da mi 
pripoveduje o svojih potovanjih in doživljajih.  Nekoč je srečala kamen, ki je vodo zadržal pri sebi zelo 
dolgo. Oh kakšen kamen! » En kamen,« je rekla » se je skupaj z menoj prekucnil in kotalila sva se 
navzdol dokler ga ni zaustavilo drevo. Mene je odneslo naprej is sčasoma sem prilezla v drobno seme 



in ga zbudila iz zimskega spanja.« »Bilo je zelo naporno, veš!« Kako sem ji zavidal, ko je takole 
pripovedovala. Želel sem si biti kamen, ki se kotali skupaj z njo nekam navzdol. Želel sem zbujati v 
življenje, pa nisem znal. Želel sem s kapljicami izpuhteti k soncu, pa sem bil pretežak in sploh se nisem 
znal razbliniti. Pa tako sem si želel, da bi se.  
 
»Samo tu sem lahko in čakam,« sem se pritoževal Vodi.  »Nevoščljiv sem ti,« sem glasno ugotovil. 
Ona se je zgolj nasmehnila in rekla: »Daj no, ti nevoščljiv meni? Sploh ne veš kolikokrat si želim biti 
bolj kot ti? Bila bi samo tu in mislila na nič.« »Ne razumem te Voda. Kako mi lahko zavidaš?  Ko pa 
imaš toliko več kot jaz. Vse povsod lahko greš, vse poznaš in brez tebe ni nič! In sploh mislim na vse 
drugo bolj kot na nič« »Veš, ljubi kamen, niti ni tako lahko biti voda. Seveda se lahko premikam, a 
premikov ne nadzorujem. Če me pokliče sonce, moram iti. Če me rabi cvetlica mimo katere grem se 
moram ustaviti. Zavidam ti čas za sanjarjenje, ljubi moj.« »Zavidaš mi čas za sanjarjenje?« sem se 
zamislil in ugotovil, da sem brez sanjarjenja nič. »No, temu bi se težko odpovedal,« sem zaključil. 
»Vem,« je rekla, »zato pa si kamen. Zgrajen si iz potrpežljivosti, ki je sama ne zmorem. Občudujem te 
zato.« »Res sem se naučil biti potrpežljiv, to pa res!« sem si izrekel pohvalo, Voda pa je dodala: »Jaz 
potrpežljivosti nimam veliko. Ne znam mirovati. Venomer me žene naprej in naprej.« »Boš spet šla?« 
sem vztrepetal. »Saj veš, da bom.« »Se boš vrnila?« »Saj veš, da se bom.« »Vem, vem in ti veš, da 
bom potrpežljivo čakal.« »Seveda vem…«  
 
Odnašalo jo je vedno dlje in kot vedno je ob meni pustila drobne kapljice, ki sem jih učil bleščati, ko 
se je sonce počasi poslavljajo. V temi sem jim pripovedoval o njihovi mami, ter o Soncu, ki se bo 
gotovo spet prikazalo in jih nezaustavljivo vabilo k sebi. One so me božale, ko sem potrpežljivo 
sanjaril, da postanem nekaj drugega. »Morda kamen, ki zadrži vodo ob sebi, morda zid, kjer bom z 
drugimi kamni potrpežljivo in pogumno držal zemljo v vrtičku, da je ne odneseta voda in veter. 
Morda se bom s kapljico vode veličastno odkotalil s hriba in treščil v drevo. Oh, da, seveda bom čakal, 
do konca sveta bom čakal kaj takega. Seveda zmorem, saj sem vendar kamen!« 
 
Pustila sem kamen v njegovih mislih in zrla za vodo,  ki je prikazovala oseko. Kmalu bo prišla nazaj, 
zopet pobožat osamljeni in potrpežljivi kamen. Nežno se je zibala z valovi in morda se ni zavedala a 
videla sem jo potrpežljivo čakati jutrišnjega dne, ko bo razigrano škropila otroke v obraz. Hkrati je 
objemala možaka, ki je plaval mrtvaka v vodi in mu nudila izkušnjo lebdenja, ki jo je očitno že dobro 
poznal. Oh, ja prav potrpežljivo bo čakala, da jo vzame sonce ter jo z oblakom popelje k novemu 
semenu, da mu bo lahko vlila življenje. Oh, ja, voda res povezuje vse med seboj in rada pripoveduje o 
svoji poti. Če ji prisluhneš boš videl, kako vsemogočna in vse prisotna je.  
 
Preden sem zvečer zaspala, sem stopila do osamljenega kamna. Nisem ga želela vznemiriti v 
njegovem sanjarjenju, zato sem poleg njega položila drug, manjši kamen. Nanj sem s kredami narisala 
pisan cvet. »Dragi kamen, hvala za izkustvo, da sem  ga smela občutiti skozi tebe. Hvala, zdaj vem kaj 
pomeni potrpežljivost. Le sanjaj in sanjari, dragi kamen. Veš, tudi kreda s katero sem narisala cvet je 
bila nekoč kamen. Le sanjaj, le sanjaj, marsikaj lahko postaneš. Če si boš dovolj želel, se bo tudi tebi 
uresničilo.« 
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