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Мали Света није могао да заспи. 
Питао се: како су настале звезде?



На зиду, покрај 
кревета, Света 
угледа паука. „Пауче, 
пробуди се“, повика, 

„знаш ли како су 
настале звезде?“
„То је позната ствар“, 
одговори паук.



„Велики Паук је преко 
неба исплео мрежу  

и у њу ухватио звезде“.
„Нема шансе!“, одмахну 

главом Света и изађе из куће.



Попе се на дрво и упита 
гаврана: „Да ли можда знаш 
како су настале звезде?“ 
„Из јајета“, гракну гавран,  
„то и врапци знају“.



     „У почетку   
     је било Велико 
Јаје, и када се оно 
разбило, из њега су 
исцуреле звезде“.
„Неће бити!“, 
промрси Света 
и сиђе са дрвета.



У речном плићаку угледа шарана. 
„Шаране!“ повика Света. „Знаш 
ли како су настале звезде?“
„Како не бих знао“, одговори шаран. 



„Велики Шаран је имао много 
крљушти. Кад год би му нека 

крљушт отпала настала 
би нова звезда.“
„Чисто сумњам!“, 
намршти 
се Света и 
продужи даље.



Ушета у зоолошки врт  
и пробуди носорога.
„Здраво, носороже“, 
рече Света. „Реци 
ми како су настале 
звезде?“
„Зар не знаш?“,  
зачуди се носорог.



„Звезде је искијао Велики Носорог. 
Једноставно је кинуо на небо 

и расуо их по њему.“ „Мора да се 
шалиш!“, одговори Света, разочаран.



Маслачак му даде за право: „Какав 
Велики Носорог, то су приче за 
малу децу. Звезде су настале...“
„Знам, знам“, прекиде га Света, 
„сигурно је дунуо ветар... и распршио 
Велики Маслачак по целом небу... 
е, није него!“.



„мораћу да 
пробудим Мишу“. 

Миша је Светин 
старији брат.

„Нема ми друге“, закључи Света вративши се кући, 



„Занима те како су настале 
звезде?!“, узвикну он, љут 
што га брат буди.
„Ево овако“, рече Миша 
и лупи Свети такву чвргу...

...да је видео све звезде!
„Аууу, па звезде настају када те неко 
лупи по глави!“, запањи се Света. 



„Ма не, блесавко“, покаја 
се Миша што је ударио 
брата. „Звезде настају 
од звездане прашине.“

„Је ли? А како настаје 
звездана прашина?“, 
упита Света снено.



„Е, то већ нико не зна“, 
одговори Миша. „Али, можда 
ћеш баш ти то открити 
једног дана!“
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