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Marzycielka i królestwo marzeń

Dawno dawno temu, w kraju lśniących jezior i łąk peł-
nych kwiatów żyła sobie dziewczynka o imieniu Marzy-
cielka. Mieszkała wraz z ojcem w małym drewnianym 
domku położonym daleko od wioski. Matka dziewczyn-
ki zmarła, gdy ta była jeszcze niemowlęciem. 

Marzycielka, jak sugerowało jej imię, uwielbiała bujać 
w obłokach. Wierzyła w siłę marzeń, co było powodem, 
że często stawała się obiektem drwin wszystkich miesz-
kańców wioski. 

– Marzycielko, czy spełniło się już Twoje jakieś ma-
rzenie, bo czekamy i czekamy?! – wołali przez śmiech. 

Z kolei ona grzecznie im odpowiadała:
– Jeszcze nie. Ale jestem pewna, że niebawem wyda-

rzy się coś niezwykłego w moim życiu. 
I tak mijały lata. Choć dziewczynka z wiosny na wio-

snę była coraz starsza, nie przestawała marzyć, a świat jej 
wyobraźni stał się jej drugim domem. 

Ojcu nie przeszkadzała inność Marzycielki. Wręcz 
przeciwnie, kochał ją za to i nie rozumiał, dlaczego inni 
wyśmiewali się z niej. Mimo to niejednokrotnie zachęcał 
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córkę, by spróbowała się z kimś zaprzyjaźnić.
– Marzycielko, może poszłabyś dzisiaj wieczorem do 

gospody potańczyć? – próbował ją przekonać. 
Lecz dziewczyna wolała żyć w świecie swoich marzeń 

i na propozycję ojca mówiła tylko tak:
– Nie mogę Tato, ponieważ w domu jest jeszcze tyle 

do zrobienia. Może następnym razem wybiorę się na 
tańce. 

Wydawało się, że Marzycielka zawsze będzie odsta-
wała od innych i nigdy nie znajdzie przyjaciół. Lecz 
wszystko zmieniło się wraz z nadejściem jej 21 urodzin. 

Gdy dziewczyna wracała do domu z koszykiem peł-
nym owoców, spotkała na łące nieznajomą staruszkę.

– Dzień dobry, Marzycielko. Ale wyrosłaś! – odezwa-
ła się skrzeczącym głosem kobieta.

– Dzień dobry. Skąd Pani, zna moje imię?
– Jak mogłabym tego nie wiedzieć. Jesteś przecież 

córką królowej świata marzeń, z którego pochodzę.
– Ja?! To niemożliwe, jestem tylko zwykłą wieśniacz-

ką – odparła z niedowierzaniem dziewczyna. 
– Ale to prawda. Twoja matka zakochała się w śmier-

telniku, którym był Twój ojciec i dla tej miłości zrezy-
gnowała z korony i opuściła świat marzeń. Czy chciała-
byś teraz przenieść się do naszego królestwa?

Marzycielka tak bardzo zapragnęła poznać krainę 
matki, że bez chwili zastanowienia skinęła głową na 
znak zgody. A kobieta, widząc to, wypowiedziała ma-
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giczne zaklęcie: 
– Bi bi plum, niech drzwi królestwa marzeń otworzą 

się. 
I ni stąd ni zowąd pojawiło się czarodziejskie przej-

ście, przez które dziewczyna dostała się do innego świa-
ta. Zaś staruszka, zostając sama na łące, przybrała swo-
ją prawdziwą postać. Ponieważ tak naprawdę była ona 
Królową ciemności, która chciała zdobyć krainę marzeń. 
Lecz aby tego dokonać, musiała skraść marzenia królew-
ny Marzycielki, gdy ta będzie siedziała na tronie.

– Już niebawem świat marzeń będzie tylko mój – za-
chichotała kobieta.

Tymczasem dziewczyna znalazła się na polanie po-
dobnej do tych, jakie były na ziemi. Jednak szybko 
przekonała się, że miejsce to było niezwykłe. Dlaczego? 
Wszystko to za sprawą przelatującego obok niej motyl-
ka, który przemówił do niej ludzkim głosem: 

– Kim jesteś i co tu robisz?
– Na imię mi Marzycielka. Dostałam się tu dzięki 

pewnej staruszce, która powiedziała mi, że jestem córką 
królowej tej krainy.

– To naprawdę Ty…!!! Więc jest jeszcze dla nas na-
dzieja.

 – Przepraszam, ale nic nie rozumiem – wyznała kró-
lewna. 

– Jako prawowita następczyni tronu możesz ocalić 
nasz świat przed Królową ciemności. 



29

wydawnictwo e-bookowo

Paulina Grzelak Magiczny świat bajek

Spis bajek

Marzycielka i królestwo marzeń  4
Księżniczka i jej złote serce  12
Tęsknota  18
Magiczny smutek  21
Baletnica  26


	Marzycielka i królestwo marzeń

