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Jak rozpoznać Dzidzię?
Gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś o Dzidzi, 

to pewnie na początku zapytalibyście: ile ma lat, jak wy-
gląda i gdzie mieszka. Ale odpowiedzi na te pytania nie 
wyjaśniłyby wam wiele, bo przecież świat pełen jest dzie-
więcioletnich dziewczynek o czarnych oczach i ciemnych 
włosach, mieszkających z rodzicami, starszymi siostrami 
i kotkami w małych domach na przedmieściach.

Być może trochę więcej wyjaśniłaby wam informa-
cja, że Dzidzia uwielbia żelkowe misie, jej kotek ma na 
imię Myszka, a jej ukochana przyjaciółka to Kaszolina. 
Ale takich dziewczynek też może być dużo – co najmniej 
tyle, ile jest Kaszolin i kotków, które mają na imię Mysz-
ka. Jak więc rozpoznać Dzidzię? 
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Można by ją starannie zmierzyć i zważyć, notując na 
kartce obwód głowy, długość nosa i rzęs, wzrost w bu-
tach i bez butów, a nawet rozpiętość ramion. Tyle że po 
kilku miesiącach ona by urosła i wszystkie te liczby oka-
załyby się równie bezużyteczne jak nietrafione skreślenia 
na loterii, a wy nadal nie wiedzielibyście, jak rozpoznać 
Dzidzię.

Pewnie powiecie, że najłatwiej byłoby zamieścić tu 
jej zdjęcie. Wtedy poznalibyście ją od razu – ale czy na 
pewno? A co, jeśli akurat pływała w morzu i ma mokre 
włosy i maskę do nurkowania na twarzy? Albo jest uma-
zana czekoladą i w dodatku słomkowy kapelusz tatusia 
spada jej na oczy? Czy wtedy bylibyście w stanie ją roz-
poznać na podstawie jednego marnego zdjęcia, na którym 
w dodatku byłaby odwrócona trochę bokiem? 

No a znaki szczególne? Podobno każdego człowie-
ka można rozpoznać po znakach szczególnych, dlatego  
w niektórych krajach wpisuje się je nawet do dowodów 
osobistych czy paszportów. Problem w tym, że znaki 
szczególne Dzidzi są bardzo dobrze ukryte. Na przykład 



ma linię życia w kształcie znaku zapytania, ale żeby to 
zobaczyć, musielibyście wziąć jej dłoń w swoją i obej-
rzeć w dobrym świetle, a na to na pewno by wam nie 
pozwoliła. 

Dlatego jeśli kiedyś spotkacie dziewczynkę, co do któ-
rej będziecie podejrzewać, że jest Dzidzią, to mogę wam 
polecić tylko jeden sposób na sprawdzenie tego: zadajcie 
jej zagadkę. Spytajcie, jaki jest jej znak zodiaku. Gdzie 
szukać okna, za którym zaczynają się wakacje. Czym zaj-
mują się Dziadki Plażowe. Co było pierwsze – jajko czy 
kura… albo jaka jest różnica czasu między snem a jawą.
Sprawdźcie też, czy potrafi łazić po drzewach, gwizdać 
i czy zna Wiersze dla niegrzecznych dzieci. A gdybyście 
nadal mieli wątpliwości, to nie wahajcie się pytać dalej. 
Dzidzia bardzo lubi zagadki, szczególnie te, na które zna 
odpowiedź.
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Trzynasty znak zodiaku
Lato było tuż-tuż. Dzidzia mogła to poznać po pierw-

szych kapslach od oranżady, pojawiających się wśród tra-
wy w ogródku, i po pierwszych, drobniutkich piegach na 
nosie Kaszoliny. W tym roku piegi pojawiły się najpierw. 

– To znaczy, że lipiec i sierpień będą gorące – powie-
działa Dzidzia, zatrzymując się przed kioskiem z gazeta-
mi w połowie drogi ze szkoły do domu. 

– Jeśli w ogóle będą – mruknęła Kaszolina, której rok 
szkolny bardzo się już dłużył.

– Pewnie, że będą – stwierdziła Dzidzia. – Są zapisa-
ne w moim kalendarzu.

– W zeszłym roku też były zapisane, a nie przyszły. 
Za to mieliśmy trzy marce i wciąż padało.
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– Najlepiej, jak sprawdzimy nasze horoskopy na lato 
– zaproponowała Dzidzia, biorąc ze stojaka kolorową ga-
zetę. – Tam będzie wszystko napisane.

Dziewczynki przysiadły na krawężniku i zaczęły prze- 
wracać lśniące, gładkie strony, dopóki nie odnalazły tej 
właściwej. 

– Jest! – ucieszyła się Dzidzia. – Horoskop wakacyj-
ny dla wszystkich znaków zodiaku – przeczytała nagłó-
wek. – Spod jakiego jesteś znaku? – zapytała Kaszoliny.

Kaszolina zastanowiła się. 
– Mama mówi, że jestem spod Skorpiona, a tata, że 

spod Ciemnej Gwiazdy.
– To tak jak ja! – ucieszyła się Dzidzia. – Przynaj-

mniej siostra tak twierdzi.
– Ale to chyba niemożliwe – zastanowiła się Kaszo-

lina. – Przecież ty się urodziłaś w sierpniu, a ja w listo-
padzie. 

Dzidzia przebiegła wzrokiem wszystkie znaki zodia-
ku. Na samym końcu listy czerwoną czcionką napisane 
było: „Ciemna Gwiazda (różne daty urodzenia)”.

– No czytaj – ponagliła ją Kaszolina. 
– „Urodzeni pod Ciemną Gwiazdą nie muszą martwić 

się na zapas. Wakacje nadejdą na czas i przyniosą wiele 
niespodzianek. Wyjeżdżający nad Bałtyk powinni zacząć 
gromadzić plastikowe butelki. Chcący dorosnąć niech 
czytają wszystko, co jest napisane na brakujących stro-
nach i między wierszami. Uwaga na podróżujące deszcze 
– mogą pozbawić was czegoś cennego. Jednak opano-
wanie podstawowych magicznych zaklęć pozwoli wam 

Trzynasty znak zodiaku
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to odzyskać. PS Wszelka pomoc udzielona zabłąkanym 
snom będzie mile widziana”.

Dzidzia zmarszczyła czoło. 
– Ten horoskop jest jakiś dziwny.
– Może sprawdzimy jeszcze w innych gazetach? – za-

proponowała Kaszolina.
Dziewczynki wstały i wróciły do stojaka z prasą. Pra-

wie wszystkie tygodniki zawierały horoskopy, więc trze-
ba było je po kolei przejrzeć, uważając, aby nie pogubić 
przy tym wkładek reklamowych, prezentów i innych rze-
czy poutykanych między stronami lub poprzyklejanych 
przezroczystym klejem do okładki. Jednak w żadnym ty-
tule oprócz tego, który oglądały jako pierwszy, nie było 
horoskopu dla trzynastego znaku zodiaku. 

– Gdzie odłożyłaś tamtą gazetę? – zapytała Dzidzia, 
kiedy skończyły.

– To ty ją odkładałaś – zaprotestowała Kaszolina. 
– Nigdzie jej nie ma – zmartwiła się Dzidzia. –  

A chciałam ją kupić i pokazać siostrze. 
Kaszolina wzruszyła ramionami. 
– Na pewno będzie w kiosku w centrum handlowym. 
– Szybko! – przypomniała sobie Dzidzia. – Przecież 

idziemy dziś na zakupy i siostra na pewno już czeka, i jest 
cała umalowana. 

– Cała? – zdziwiła się Kaszolina. – Moja mama malu-
je się tylko od szyi w górę. 

– A siostra maluje wszystko, co jej wystaje spod ubra-
nia. Albo smaruje kremem – odpowiedziała Dzidzia, za-
kładając pospiesznie tornister. – Na razie!
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Centrum handlowe znajdowało się na dalekich przed-
mieściach. Jadąc tam, mijało się mnóstwo o wiele cie-
kawszych miejsc: oblepione wielkimi plakatami kina, 
eleganckie restauracje, baseny czynne do nocy, fabryki  
z wysokimi na sto pięter kominami, długie murowane 
ściany pokryte kolorowymi napisami, tory kolejowe, 
gdzie można znaleźć kulki od łożysk, a nawet jeden mały 
pałac. A kiedy już się tam dojechało, trzeba było wypa-
trzyć miejsce do parkowania jak najbliżej wejścia, pamię-
tać o zabraniu z samochodu torebki i odszukać w portmo-
netce pieniążek do wielkiego kosza na kółkach. Dzidzia 
musiała przyznać, że te trzy rzeczy naraz jeszcze nigdy 
się siostrze nie udały.

– To ty sobie tu parkuj – powiedziała, kiedy siostra po 
raz ósmy okrążała centrum – a ja pobiegnę do McSzoka 
poszukać Kaszoliny. 

– Dobra, tylko macie tam na mnie czekać – fuknęła 
siostra, obserwując białą furgonetkę, która właśnie zwal-
niała miejsce naprzeciwko. 

W McSzoku Kaszoliny nie było. Było za to mnóstwo 
innych dzieci, tłoczących się w kolejce po przysmaki, któ-
rych spis wisiał na podświetlanych tablicach nad ladą, tuż 
pod sloganem „McSzok. Żyj szybko, jedz tłusto”. Dzidzi 
sprawiało przyjemność odczytywanie ich obiecujących 
nazw, chociaż sama nigdy w tej restauracji niczego nie 
próbowała. 

– Jeśli kiedyś będę miała ochotę na frytki ze zdech- 
łych ziemniaków i buły wypchane smażonym papierem 
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toaletowym, to wystarczy, że pójdę do szkolnej stołów-
ki – zwykła tłumaczyć Jubemu, ilekroć przychodzili ze 
szkolną wycieczką do jednego z takich miejsc. 

– Ale te frytki i te buły są amerykańskie – protestował 
Juby z pełną buzią, bo zazwyczaj nie mógł się zdecydo-
wać, czy bardziej niegrzecznie jest odpowiadać na pyta-
nia w trakcie jedzenia, czy w ogóle nie odpowiadać. 

– Rzeczywiście, wyglądają, jakby przyszły prosto  
z Ameryki – przytakiwała uprzejmie Dzidzia. – Piechotą. 

– Pomóc ci w czymś? Zgubiłaś się? – kelnerka  
w czerwonym fartuszku przerwała Dzidzi rozmyślania. 

Dziewczynka zastanowiła się przez chwilę. 
– Tak – odpowiedziała w końcu. – Chciałabym otruć 

psa sąsiadów i zastanawiam się, co mu kupić. Czy dwa Big 
Szoki wystarczą? Czy dorzucić jeszcze lody bekonowe?

– Gdzie są twoi rodzice? – nie rezygnowała kelnerka. 
– Nie wiem, proszę ich spytać. Chce pani numer te-

lefonu? – odparowała Dzidzia, która tym się różniła od 
innych dziewczynek, że nie musiała uczyć się bycia nie-
miłą od chłopców ze swojej klasy, ponieważ umiała to od 
urodzenia. 

Na szczęście kelnerka nie chciała żadnego numeru te-
lefonu, więc Dzidzia odwróciła się na pięcie i pobiegła 
szukać Kaszoliny. 

Gdzie ona może być? – zastanawiała się, mijając wa-
kacyjnie udekorowane wystawy. – Może w księgarni?

Dzidzia lubiła księgarnie, bo zawsze były mniej zatło-
czone niż inne sklepy i pachniało w nich klejem drukar-
skim i papierem jak w pokoju tatusia. Siostra dziwiła się, 
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jak to możliwe, że Dzidzia chce wchodzić do księgarń, 
skoro niespecjalnie przepada za czytaniem. 

– To proste – tłumaczyła jej Dzidzia. – Jeszcze mniej 
przepadam za oglądaniem z tobą butów i kosmetyków.

Księgarnia w centrum handlowym była olbrzymia. 
Przypominała labirynt zbudowany z półek. Można było 
się tam bawić w chowanego albo godzinami chodzić  
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i przeglądać książki, komiksy i gazety. Dzidzia nie mogła 
się oprzeć, aby nie obejrzeć kilku pozycji. 

Może wybiorę coś na prezent dla babci i dziadziusia? 
– pomyślała, podchodząc do półki z napisem „Promocja”. 
Postawiła koszyk na podłodze i zaczęła odczytywać tytu-
ły wyeksponowanych książek. 

Jak zostać piękną, sławną i bogatą, nie wychodząc 
z domu?

To raczej dla Jagody – pomyślała i roześmiała się ra-
dośnie, aż pani za kasą syknęła na nią z oburzeniem. 

Książka podatkowa Kubusia Puchatka. 
Wielka encyklopedia Dziadków Plażowych. 
Jak mniej pracować, a więcej zarabiać. 
O, to coś w sam raz dla mamy! – pomyślała Dzidzia. 

– Odkąd wróciła do firmy, nigdy nie ma jej w domu. Wy-
chodzi, kiedy jeszcze śpię, wraca, kiedy już śpię… Gdy-
bym ja tyle pracowała, tobym oszalała!

– Szukasz czegoś konkretnego? – zapytała sprzedaw-
czyni, która wyłoniła się zza regału, dźwigając stos książek.

– Tak, bardzo konkretnego – ucieszyła się Dzidzia. – 
Szukam Kaszoliny.

– Chwileczkę, sprawdzę w komputerze – sprze-
dawczyni odłożyła książki i podeszła do stanowiska dla 
klientów. – Co my tu mamy… Jest Karolcia, nawet cały 
cykl… Jest Karolina, ale to dla dorosłych… Kaszoliny 
nie mamy. Może będzie w przyszłym tygodniu. 

– Ojej, ale ja nie mogę tyle czekać – zmartwiła się 
Dzidzia. 

– Przykro mi – rozłożyła ręce sprzedawczyni i wróci-
ła do układania książek na półkach.
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Trudno, poszukam jej gdzie indziej – stwierdziła  
Dzidzia.

Centrum handlowe roiło się od stoisk i sklepów, które 
wydawały się Dzidzi egzotyczne i dziwne. Co do niektó-
rych, to nie była nawet pewna, co można w nich kupić. 
Szła więc powoli, odczytując kolejne szyldy: „Repasacja 
pończoch”, „Pasmanteria” „Mięso, wędliny, drób”. 

– Ciekawe, czym się różni mięso od wędlin? – zapy-
tała samą siebie.

– Wędliny są bardziej martwe. 
Dzidzia odwróciła się gwałtownie, zaskoczona tą na-

głą odpowiedzią.
Za nią stał Poldek, brat Kaszoliny, i uśmiechał się 

do swojej nowej czapeczki baseballowej, którą obracał 
w dłoniach. 

– Kaszolina się nam zgubiła – wyjaśnił spokojnie.
– Ja też jej szukam! – ucieszyła się Dzidzia. – Gdzie 

już szukałeś?
– Na parterze. Teraz idę na górę.
– Dobra. To ty w lewo, a ja w prawo. 
Wjechali ruchomymi schodami na pierwsze piętro  

i rozdzielili się. Dzidzia popatrzyła, jak czerwona czapka 
Poldka znika w tłumie innych czapek i głów, po czym ru-
szyła przed siebie, zaglądając ciekawie do każdego skle-
pu po drodze. 

Jak to jest – myślała sobie – że dorośli dostają pie-
niądze za robienie takich nudnych rzeczy jak na przykład 
układanie książek na półkach, a dzieci robią dużo ciekaw-
sze rzeczy i nikt im za to nie płaci. A gdyby płacili, to kto 
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w naszej klasie byłby najbogatszy? Pewnie Kwiczoł, bo 
tylu zwariowanych pomysłów co on nie ma nikt…

– Ojej! – westchnęła nagle, przystając przed wystawą 
eleganckiego butiku. 

Za szybą, rozpięta na specjalnym stelażu, wisiała naj-
piękniejsza suknia, jaką Dzidzia kiedykolwiek widziała. 
Była to długa, wieczorowa kreacja z mnóstwem cekinów 
i wycięć. Dziewczynka pomyślała, że świetnie byłoby ją 
przymierzyć. 
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– Czy mogę przymierzyć tę suknię z wystawy? – po-
wiedziała do przysypiającej za kontuarem sprzedawczyni. 

– Tę purpurową? – ocknęła się sprzedawczyni. – Ależ 
skarbie, ona jest na ciebie za duża!

– Za duża? – zdziwiła się Dzidzia. – Przecież ja też 
już jestem duża. Tak mówi siostra. 

Sprzedawczyni uśmiechnęła się, odsłaniając przednie 
zęby ubrudzone różową szminką. 

– Oczywiście, że jesteś duża – przytaknęła. – Ale… 
do tej sukni musiałabyś być jeszcze trochę większa. 

Dzidzia spuściła głowę. 
– Czyli wcale nie jestem duża… – szepnęła rozcza-

rowana.
– Przykro mi – wyszczerzyła się sprzedawczyni, choć 

wcale nie wyglądała, jakby było jej przykro.
Dzidzia wyszła z butiku i już wcale nie pamiętała, że 

ma szukać Kaszoliny. Pewnie w ogóle by sobie o tym nie 
przypomniała, gdyby nie trafiła przypadkiem do jubilera.

Kaszolina stała przy szklanej ladzie, trzymając  
w otwartej dłoni delikatny, złoty naszyjnik ze świetlistym 
kamykiem wtopionym w misternie plecioną obręcz. Star-
szy, elegancki pan, który się nad nią pochylał, mówił ści-
szonym głosem: 

– To dwudziestoczterokaratowe złoto z prawdziwym 
brylantem. Naszyjnik ręcznie robiony, prosto z Brukseli. 

– Co pan powiedział? Że to złoto umie karate? – nie 
zrozumiała Dzidzia.

– Powiedziałem, że to bardzo szlachetne złoto – 
uprzejmie poprawił ją sprzedawca. 


