
By∏o póêno. Zazwyczaj o tej porze wszyscy ju˝
spali. By∏o cicho, ale nie ca∏kiem. Z trawy docho-
dzi∏o koncertowanie Êwierszczy, a z krzewów od
czasu do czasu odzywa∏ si´ jakiÊ ptak, który naj-
wyraêniej wola∏ Êpiewaç nocà. Mo˝e w dzieƒ si´
wstydzi∏? Nies∏usznie, bo wychodzi∏o mu to

bardzo ∏adnie.
By∏o ciemno, ale te˝ nie ca∏kiem. Pies Py-

peç widzia∏ obok siebie Pana Kuleczk´
i kaczk´ Katastrof´, a nawet much´ Bzyk-

-Bzyk. Bzyk-Bzyk spa∏a na ramieniu Pana Kuleczki. Katastrofa
ziewa∏a. A Pan Kuleczka patrzy∏ w niebo.

— Zobaczcie — powiedzia∏ Pan Kuleczka — to Wielka
Niedêwiedzica. A to Wielki Wóz.

— E tam — ziewn´∏a naburmuszona Katastrofa. — Nie ma
˝adnych niedêwiedzi ani wozów. To zwyk∏e gwiazdy.

By∏a z∏a, bo Pan Kuleczka powiedzia∏, ˝e dziÊ zaprosi ich na
przedstawienie, a tymczasem przyszli tutaj.

— Gwiazdy nigdy nie sà zwyk∏e — nie zgodzi∏ si´ Pypeç. —
Ale dlaczego tam wszystko jest wielkie — niedêwiedzice i wozy? 

— Nie wiem — uÊmiechnà∏ si´ Pan Kuleczka. — Ale jest te˝
Ma∏a Niedêwiedzica i Ma∏y Wóz. O, tu.
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Katastrofa naburmuszy∏a si´ jeszcze bardziej. 
— Ludzie sà dziwni — powiedzia∏a. — Patrzà na bia∏e krop-

ki na niebie i mówià, ˝e to niedêwiedzie, albo wozy. W dodat-
ku wielkie albo ma∏e! Gwiazdy to gwiazdy, i ju˝.

I ziewn´∏a tak, ˝e mog∏aby chyba po∏knàç ksi´˝yc, który w∏a-
Ênie wychyli∏ rogi zza drzewa.
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— Ale zobacz — próbowa∏ przekonaç jà Pypeç —
przecie˝ Wielki Wóz widaç wyraênie. Tu ma ko∏a, a tu
z∏amany dyszel, a tu...

— Ooo... — zacz´∏a znów ziewaç Katastrofa, ale nagle zakoƒ-
czy∏a: — ...ojej!

A Pypeç razem z nià.
— Ojej, ojej! — wo∏a∏. — CoÊ odpad∏o z Wielkiego Wozu!

Mo˝e ko∏o, a mo˝e dyszel! Widzia∏em!
— Musimy coÊ zrobiç! — wtórowa∏a mu Katastrofa. 
— Nieee — cicho zaprzeczy∏a przez sen Bzyk-Bzyk.
— Spad∏o gdzieÊ tam, za lasem — pokazywa∏ Pypeç.
Pan Kuleczka nie wydawa∏ si´ bardzo przej´ty.
— Na pewno zaraz pan powie, ˝e na niebie jest te˝ Wielki

Warsztat, co? — rozz∏oÊci∏a si´ Katastrofa. — Ale jak si´ widzi
wypadek, to trzeba szybko pomóc, prawda?!

— OczywiÊcie — przyzna∏ Pan Kuleczka. — Ale to nie by∏
wypadek. Spójrzcie na Wielki Wóz. Przecie˝ ma wszystkie ko∏a
i dyszel.

Katastrofa nie wiedzia∏a, jak Wielki Wóz wyglàda∏ poprzed-
nio, ale Pypeç przyjrza∏ mu si´ i zdziwiony potwierdzi∏:

— RzeczywiÊcie! To co to w takim razie by∏o?
— Spadajàca gwiazda — wyjaÊni∏ Pan Kuleczka. — Gwiazdy

czasem spadajà.
— Ojej — zmartwi∏ si´ Pypeç — to musi byç niebezpieczne.
Spad∏ kiedyÊ z drabinki i okropnie si´ pot∏uk∏.
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— Niebezpieczne? — zastanowi∏ si´ g∏oÊno Pan Kuleczka.
— Nie dla gwiazd...

— Widzia∏am! — zawo∏a∏a Katastrofa. — Znów jakaÊ spad∏a!
— I nast´pna! — podskoczy∏ Pypeç.
— Niektórzy mówià — powiedzia∏ Pan Kuleczka — ˝e jak

si´ pomyÊli ˝yczenie, kiedy spada gwiazda, to ono si´ spe∏ni.
— I dopiero teraz nam pan to mówi?! — oburzy∏a si´ Kata-

strofa. Trzy gwiazdy si´ zmarnowa∏y!
I zaraz zacz´∏a uwa˝nie przyglàdaç si´ ca∏emu niebu, ˝eby

˝adnej ju˝ nie przegapiç. Chcia∏a pomyÊleç mnóstwo ˝yczeƒ
dla ka˝dego — dla Pana Kuleczki, Pypcia, Bzyk-Bzyk, Pana Pi-
nezki, no i dla siebie troch´ te˝. Na szcz´Êcie na niebie zosta∏o
jeszcze du˝o gwiazd.

— Nie wiem, czy to prawda z tymi ˝yczeniami — powiedzia∏
cicho Pan Kuleczka do Pypcia — ale dla mnie to chyba naj-
wspanialsze przedstawienie...

— No pewnie — zgodzi∏ si´ Pypeç. — Przecie˝ wyst´pujà
w nim same gwiazdy!


