O wróbelku Robinku i Gwieździe Betlejemskiej
(Bajka)

Pewnej grudniowej nocy, wróbelek Robinek przysiadł na gałązce drzewa,
wtulił się w swoje skrzydełka, bo zimno było na dworze.
Nagle usłyszał odgłos dzwoneczka i zobaczył Świętego Mikołaja, mknącego
w saniach, zaprzężonych w parę reniferów.
Spieszył się do dzieci, aby przed świtem zawieść im prezenty pod choinkę.
Robinek sfrunął z drzewa, uśmiechnął się do Świętego Mikołaja i zapytał:
Kochany Święty Mikołaju, czy masz coś dla mojego małego przyjaciela,
niedźwiadka Pimpusia, mieszkającego ot, tam, pod lasem.
Święty poszukał w swojej ogromnej torbie, ale nie znalazł nic stosownego.
- Szkoda, odparł Robinek. Chciałbym, aby mój przyjaciel dostał coś
nadzwyczajnego, bo jest nadzwyczaj grzecznym niedźwiadkiem i zasługuje
na to. Święty Mikołaj pomyślał chwilę i rzekł: Już wiem. Ofiaruję Mu
gwiazdę. Ale nie taką zwykłą, ale cudowną gwiazdę. Ona sprawi Mu
największą radość. Robinek bardzo się ucieszył.
Święty Mikołaj, w sobie tylko wiadomy sposób, zręcznie skoczył na dach i
przez komin spuścił na dół zaczarowane piękne pudło, przewiązane czerwoną
kokardą, z napisem: „Dla kochanego Pimpusia ”.
Nastał ranek. Mały niedźwiadek nieśmiało zajrzał do salonu, gdzie w świetle
jarzących się światełek na choince dojrzał piękne pudło.
Było ono istotnie bardzo piękne i wyglądało tajemniczo. Odchylił wieko i
niemal oślepiła go niezwykła jasność, jaka wydobywała się z gwiazdy, która
była w pudełku. Gwiazda sama wyskoczyła z pudełka i zaczęła swój taniec
wokół choinki, rozsiewając mnóstwo mniejszych , drobniutkich gwiazdeczek
po całym pokoju.
Zrobiło się nagle jasno i miło. Niedźwiadek zaczął także tańczyć z radości,
która zawładnęła całym jego serduszkiem, bo Gwiazda Betlejemska zawsze

wypełnia każde serce radością, zwiastując narodziny Dzieciątka Jezus. A co z
wróbelkiem Robinkiem?
On oglądał całą tę scenkę siedząc na parapecie okna i cieszył się tym, co
zobaczył.
- Wesołych Świąt- Pimpusiu! Niech Gwiazda Betlejemska świeci dla ciebie
przez cały rok, aż do następnej Gwiazdki i niech wypełnia radością twoje
małe serduszko!
- Wesołych Świąt - Robinku- Mój najlepszy przyjacielu!

