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WSTĘP
Będę szczęśliwa, jeśli ta książeczka trafi do mnóstwa 
dziecięcych rąk. Jednak nie powstałaby, gdyby nie 
pewna Wyjątkowa Dama – moja bratanica.

Ramonko, kiedy to piszę, masz dokładnie jede-
naście tygodni i  jestem szalenie ciekawa, jaka 
będziesz w przyszłości. Choć już teraz wiem, że jesteś 
wyjątkowa. I  długo wyczekiwana na tym świecie. 
Spoglądam na Twoje uśmiechnięte zdjęcie i  mam 
nadzieję, że zawsze będziesz taka szczęśliwa. Ta 
książeczka początkowo miała być po prostu zbiorem 
krótkich tekstów, które będziesz mogła czytać, jak 
podrośniesz, ale nie chciałam czekać tak długo. Skon-
struowałam ją tak, byś zaraz po wydaniu mogła prze-
glądać obrazki kontrastowe i  przy okazji uczyć się 
kształtów instrumentów. Jak będziesz nieco starsza, 
będziesz mogła kolorować rysunki, które specjalnie 
dla Ciebie stworzył Mateusz – mój, Twojego taty 
i  Twojego wujka Piotrka przyjaciel z  dzieciństwa. 
A kiedy już nauczysz się czytać, poznasz te mini teksty 
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o maxi sprawach. Jeśli chciałabym czegoś Cię nauczyć, 
to między innymi tych kilku prostych prawd, które są 
w tej książce ubrane w muzyczne metafory. Muzyka 
koi emocje, więc myślę, że bohaterowie w  postaci 
instrumentów umilą Ci czas.
Pamiętaj:
Jedną z  największych wartości jest przyjaźń – czyni 
życie lepszym. Dlatego jak już znajdziesz przyjaciół, 
dbaj o nich z całych sił. Nie przejmuj się, jeśli nie uda 
Ci się znaleźć odpowiednich ludzi zbyt szybko. Na 
to, co najlepsze, czasem trzeba długo poczekać. Nie 
zniechęcaj się i bądź cierpliwa. Uważaj na fałszywych 
przyjaciół, którzy zamiast Cię wspierać spowodują, 
że będziesz czuć się źle. Tacy też mogą się zdarzyć – 
nie bój się wyrzucić ich ze swojego życia. I  kopnąć 
w  tyłek na pożegnanie. Prawdziwy przyjaciel daje 
spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Gdy będziesz przeżywać gorsze momenty, skupiaj się 
na tym, co masz i  za co możesz być wdzięczna. To 
pozwoli Ci zachować radość.
O  Twojej wartości świadczy to, jakim jesteś człow-
iekiem, a nie to, co sądzą o Tobie inni. Dbaj o swoje 
dobre imię, ale nigdy niczego nie rób na pokaz ani po 
to, by komuś coś udowodnić.
Zawsze jest przy tobie Ktoś, kto widzi każdy Twój 
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najmniejszy dobry gest i ceni każdy Twój wysiłek.
Jeśli usłyszysz któreś z tych głupich zdań, uważaj na 
tego, kto je wypowiada:
• Nie ma ludzi niezastąpionych. To bzdura. Są. Na 

przykład Ty.
• Nadzieja jest matką głupich. To bzdura. Nadzieja 

daje siłę.
• Zasady są po to, by je łamać. To bzdura. Tylko 

przestrzeganie właściwych zasad daje prawdziwą 
wolność.

• Pokora to cecha słabeuszy. To bzdura. Pokora 
wzniesie Cię na wyżyny dobra, mądrości i siły.

• Ludzi należy traktować z wzajemnością. To bzdura. 
Traktuj innych tak, jak sama chciałabyś być trak-
towana. Inaczej znajdziesz się w  błędnym kole 
złych emocji.

Bądź wyrozumiała dla innych, czasem są wredni 
dlatego, że zaznali wielu krzywd. Nie oceniaj ich, bo 
nie znasz ich całej osobistej historii. Ale prawie każdy 
zasługuje na drugą szansę.
Jak powiedział kiedyś ktoś mądry – Jeśli szukasz 
w ludziach zła, na pewno je znajdziesz. Ale Ty szukaj 
w  nich dobra, szansa na znalezienie go także jest 
całkiem spora.
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Pokojem osiągniesz więcej niż wojną. A łagodnością 
zawstydzisz tych, którzy będą chcieli się z Tobą kłócić.
Nie porównuj się do innych – każdy ma inne warunki 
i inne talenty.
Nie rób tego, co tłumy. To, że jest ich dużo, nie znaczy, 
że mają rację.
Nie wstydź się strachu. To naturalne uczucie.
Każda piosenka zaczyna się od pierwszej nutki, 
a każda życiowa przygoda zaczyna się od pierwszego 
kroku. Czasem wystarczy się po prostu na niego 
odważyć.
Mów, co czujesz. To czasem bardzo trudne, ale szkoda 
tracić czas na czekanie, aż ktoś się domyśli.
Nie bądź zbyt krytyczna wobec siebie. Jesteś 
wartościowa i możesz osiągać wielkie rzeczy.
Jesteś silniejsza niż myślisz. Życie nieraz Ci to pokaże.
Usłyszysz o sobie wiele dobrych i wiele złych rzeczy. 
Słuchaj tych ludzi, którzy powodują, że wzrastasz, 
a nie upadasz.
Ze wszystkiego, czego doświadczasz, wyciągaj wnioski, 
motywuj się i idź swoją drogą w swoim tempie.
Nigdy nie wierz komuś, kto mówi o  Tobie źle. Jeśli 
mówi źle o Tobie, to znaczy że jest zazdrosny i że nie 
ma do powiedzenia nic dobrego o sobie. Więc możesz 
co najwyżej mu współczuć, zamiast się nim przej–
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mować. Szczęśliwi i  kochani ludzie nie potrzebują 
podbudowywać się, niszcząc innych.
Zanim zaczniesz być z kimś, naucz się cieszyć z bycia 
sama ze sobą.
Bądź dobrą słuchaczką. Słuchaj innych i samej siebie.
Bądź troskliwa.
Bądź życzliwa, nawet jeśli myślisz, że ktoś na to nie 
zasługuje.
Wybaczaj. Bo gniew bardziej zmęczy Ciebie niż kogoś, 
kto Cię zawiódł.
Zawsze bądź dla siebie dobra.
Nawet kiedy pomyślisz, że nie warto być dobrą dla 
innych i nie warto się starać, bo ludzie są  niewdzięczni, 
nie przestawaj robić dobrych rzeczy. Zobaczysz, że to 
zaowocuje. To truizm, ale dobro wraca. Prędzej czy 
później wraca.
Nie poddawaj się – zawsze bądź wojowniczką.
Każdego dnia pamiętaj, że jesteś mądra, potrzebna 
i kochana. 

Bardzo Cię kocham. Jesteś moją Małą Księżniczką.

Twoja Ciocia Edi.
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