
 arcelinka pojawiła się po lewej stronie 
Wszechświata, a to pociągnęło za sobą

rozliczne konsekwencje.
Kim jest nasza mała bohaterka?
Co robi we Wszechświecie?
Jakie tajemnice Wszechświat w sobie skrywa?
I czy jest w stanie je skrywać, gdy pyta 
o nie Drobinka (oczywiście – w zestawieniu 
z Kosmosem!) o niezmierzonej
(jak Kosmos!) ciekawości.

Udaj się w piękną i interesującą podróż do 
granic poznania, by razem z Marcelinką i jej 
towarzyszami odkryć, co jest Najważniejsze…
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 arcelinka pojawiła się po lewej stronie Wszechświata. Bardzo się zdzi-
wiła, gdy napotkała Żywą Duszę. Była przekonana, że tam, gdzie nie 

ma żywej duszy, nie może być przecież nikogo. Przynajmniej mama tak zawsze 
mówiła. 

To było bardzo tajemnicze i zagadkowe. Wszechświat znajdował się bardzo 
daleko od jakichkolwiek zamieszkałych miejsc, więc spotkanie z Żywą Duszą 
niezwykle Marcelinkę poruszyło.

– Ale... co ty tutaj robisz? – zapytała ze zdziwieniem w głosie. 
– Opowiesz mi coś? – poprosiła Żywa Dusza, jak gdyby to było najważniejsze 

na świecie. – Cokolwiek. Opowiesz? 
Marcelince wydało się to wszystko jakoś znajome. Tylko skąd? W tym mo-

mencie przypomniała sobie książkę czytaną jej przez mamę. Nie było w niej 
wprawdzie żadnej duszy, lecz był mały chłopiec i była ta sama tajemnica. Mama 
czytała tę książkę wiele razy. Dlatego Marcelinka dokładnie pamiętała słowa: 
„Proszę cię, narysuj mi baranka”.

– Nie potrafię ładnie opowiadać – stwierdziła Marcelinka. – I na pewno nie 
narysuję ci baranka – dodała zaraz bardzo stanowczo. – Mogę za to narysować 
ci węża, który połknął słonia. Jeśli chcesz.

– Słonia? Dlaczego akurat słonia? Nie. Słonia w brzuchu węża nie chcę – 
odparła Żywa Dusza. – Żaden słoń nie czuje się dobrze w brzuchu węża. Znam 
tę historię. Zawsze było mi żal biednego słonia. Żaden słoń nie lubi być trawio-
ny przez węża boa. Poza tym – Żywa Dusza podrapała się po czole – węże boa 
połykają w całości tylko bardzo małe zwierzęta. Żaden wąż boa nie połknąłby 
nigdy słonia. Nawet malutkiego. Nawet takiego, co się dopiero urodził. Chciała-
byś, żeby wąż połknął malutkiego słonika, który przytula się do swojej mamusi? 
Pewnie, że nie, prawda?



– No tak, ale tamta historia to na szczęście tylko bajka. W bajkach jest ina-
czej niż w życiu. W bajkach węże są o wiele większe, a słonie o wiele mniejsze. 
Poza tym i tak na końcu słonie i węże zaprzyjaźniają się ze sobą.

– Dobrze, dobrze. Nie musisz mi przecież zresztą nic rysować. Po prostu 
opowiedz mi coś. Cokolwiek. 

– A więc... To może być bajka...
Tak zaczęła się znajomość Marcelinki z Duszkiem.
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 hociaż Duszek stał po prawej stronie Wszechświata, powtarzał ciągle 
Marcelince, że to nieprawda. Spierali się o to od początku. No, nie tak 

całkiem od początku. Najpierw się poznali. 
Marcelinka chciała wiedzieć, kim jest Duszek, co robi we Wszechświecie 

i dlaczego znalazł się tutaj, a nie na przykład gdzie indziej. Poza tym ciekawiło 
ją, czym w ogóle jest Wszechświat. Uważała, że będąc gdzieś, trzeba wiedzieć, 
gdzie się jest. Duszek z kolei nic nie chciał o niej wiedzieć, bo okazało się, że 
wiedział już o niej prawie wszystko. Szczerze mówiąc, Marcelince było trochę 
z tego powodu smutno. Czyż nie jest przecież przyjemnie opowiadać o sobie? 
A najlepiej coś nowego. Coś takiego, czego jeszcze nikt nie wie.

– Jak pan ma na imię? – zaczęła rozmowę, bo jakoś trzeba było zacząć. Poza 
tym zapytać o imię zawsze jest grzecznie. Wszyscy lubią być o to pytani. Własne 
imię, dla wielu, to najważniejsze i najbardziej ulubione słowo.

– Nie jestem żaden pan, tylko Duszek. A ty jesteś Marcelinka, prawda? – 
uśmiechnął się. – I jesteś nie całą dziewczynką, ale dopiero myślą, która wydo-
stała się z głowy twojej mamy, prawda? I przybyłaś do Wszechświata, aby 
odnaleźć Najważniejsze.

– No, no... – Marcelinka zaczęła się jąkać. – No tak. Zgadza się. A skąd pan... 
a skąd ty to wiesz? – zapytała trochę zawstydzona i bardzo zdziwiona. Z trudem 
przychodziło jej zwracanie się do Duszka tak po prostu na „ty”. Miał długą, siwą 
brodę, do połowy łysą głowę, pomarszczoną jak buldog twarz i wyglądał jak star-
szy brat najstarszego brata najstarszego dziadka świata. Jedynie jego oczy były 
takie same jak jej. Ogromne z ciekawości, okrągłe i błyszczące. Jak u dziecka.

– Skąd wiem? – zastanawiał się Duszek, drapiąc się nerwowo po głowie 
i marszcząc jeszcze bardziej pomarszczone już czoło. – Jak ci to wytłumaczyć? 



Copyright © Wydawnictwo TADAM
Copyright © Janusz Leon Wiśniewski (tekst)
Copyright ©  Ania Jamróz (ilustracje)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wydanie I
Warszawa 2017

ISBN 978-83-946330-2-8

Redakcja: Monika Karmaza
Skład i łamanie: Michał Traczyk

Wydawnictwo TADAM
część Grupy Wydawniczej Vectio
02-657 Warszawa
ul. Wielicka 42 lok. 70

Druk: Zakład Graficzny COLONEL, Kraków

Książki Wydawnictwa TADAM
można nabyć w: www.ksiegarniadlaciebie.pl





 arcelinka pojawiła się po lewej stronie 
Wszechświata, a to pociągnęło za sobą

rozliczne konsekwencje.
Kim jest nasza mała bohaterka?
Co robi we Wszechświecie?
Jakie tajemnice Wszechświat w sobie skrywa?
I czy jest w stanie je skrywać, gdy pyta 
o nie Drobinka (oczywiście – w zestawieniu 
z Kosmosem!) o niezmierzonej
(jak Kosmos!) ciekawości.

Udaj się w piękną i interesującą podróż do 
granic poznania, by razem z Marcelinką i jej 
towarzyszami odkryć, co jest Najważniejsze…

Patronat medialny:

www.ksiegarniadlaciebie.pl

ISBN 978-83-66634-00-8

9 7 8 8 3 6 6 6 3 4 0 0 8


	Pusta strona
	Pusta strona



