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– 13 –

ZEGWAN

Ziggy le!y w"du!ym #ó!ku, z"kocem naci$gni%tym na twarz, 
odwrócona do &ciany. Skulona, kryje si% jak w"kokonie. Wie, 
!e wkrótce musi wsta', jest ju! pewnie przedpo#udnie i"Rita 
za moment zacznie si% wydziera', mimo to Ziggy ani drgnie. 
Jeszcze troch%. Strasznie jej gor$co, ale nie odsuwa koca, przy-
trzymuje go, z"d#o(mi na g#owie, z"komórk$ w"d#oni, usi#uj$c 
powstrzyma' nat#ok my&li; stara si% w"ogóle nie porusza'.

Rita wróci#a pó)no. Ziggy nie spojrza#a na zegar, ale us#ysza-
#a pod&piewywanie i"domy&li#a si%, !e mama pi#a.

– S$dzi#am, !e Emily zosta#a u"ciebie na noc"– szepn%#a Rita 
w"kierunku pleców córki. Nic wi%cej nie powiedzia#a.

Dziewczyna wymamrota#a co&, niby przez sen; spróbowa-
#a oddycha' g#%biej. G#%boko. Tak, jak sobie wyobra!a, !e robi 
przez sen. W"ko(cu Rita pad#a na #ó!ko obok córki i"po chwili 
zacz%#a chrapa'.

Ziggy usi#owa#a zachowywa' si% najciszej, jak mog#a, mimo 
to nie potra*#a powstrzyma' p#aczu i"dreszczy. Raz po raz zer-
ka#a na komórk%. Nic. Stale sobie powtarza#a, !e nie ma powo-
du do obaw, lecz ani troch% w"to nie wierzy#a.
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Matka jak zwykle wsta#a wcze&nie i" ju! od wielu godzin 
krz$ta si% po mieszkaniu. Z" radia w"kuchni dobiega muzyka 
 country. Zazwyczaj Ziggy uwielbia, gdy radio gra w" kuchni: 
przypomina jej to dom. Tego ranka t%skni za domem, przez 
ca#e !ycie nigdy tak bardzo nie pragn%#a by' w#a&nie tam.

Czuje jego zapach. Zimne rozleg#e pole pachnie pewnie czy-
stym powietrzem. O"poranku w"piecu jej Moshooma* pali si% 
drewno, ze sterty polan na podwórzu dobiega bagienna wo(, 
ogie( cicho trzaska. W"weekendy wstawali bardzo wcze&nie. 
Dziadek Ziggy, w" licznych warstwach odzie!y pod czerwon$ 
+anelow$ koszul$, i"tata, w"znoszonych d!insach i"swetrze, go-
towi do pracy. Ziggy lubi#a wstawa' razem z"nimi, s#ucha' ich 
rozmów przy stole. Moshoom mia# blaszane kubki i"talerze, jak 
w"dawnych czasach. Zig otula#a si% we#nianymi kocami i"siada-
#a dziadkowi na kolanach, kiedy mówi#; jego du!a grdyka po-
rusza#a si%, dotykaj$c ty#u jej g#owy, tata potakiwa#, u&miechaj$c 
si% do córki. Nigdy nie by#o jej cieplej.

Nie tak jak tego ranka, kiedy jest jej potwornie gor$co, 
a"mimo to nie mo!e przesta' si% trz$&'.

Najwyra)niej znów musia#a zasn$', bo dzwonek  komórki 
matki sprawia, !e Ziggy zrywa si% raptownie. Ri, gitarowy, któ-
ry s#ysza#a ju! tyle razy, !e nauczy#a si% na pami%' wszystkich 
d)wi%ków i" pauz. To g#upie. Zazwyczaj ten dzwonek irytuje 
Ziggy, ale dzi& dziewczyna nieruchomieje ze strachu. Zerka na 
swój telefon"– nadal nic, tylko tapeta ekranu z"tekstem piosenki. 
Czeka.

Rita wpada do pokoju i"potrz$sa córk% za stopy.
* Moshoom to w j%zyku Pierwszych Narodów pe#en szacunku termin 

oznaczaj$cy dziadka.
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– Zig! Zegwan, obud) si%!"– Jej g#os jest nienaturalnie wyso-
ki. Musi by' porz$dnie wkurzona.

Ziggy t%!eje, ale próbuje st%ka', jakby nadal g#%boko spa#a.
– Zig, musisz si% natychmiast obudzi'!"– Rita próbuje mó-

wi' normalnie, ale jej nie wychodzi.
– Co?"– Dziewczyna powoli porusza si% pod kocem, czuj$c 

ka!dy centymetr swojej twarzy. To nie mo!e by' nic dobrego.
– Zig!"– Poirytowana matka ci$gnie za koc.
Powiew zimnego powietrza koi jej skór%, ale &wiat#o razi, na-

wet przy zamkni%tych oczach. Zig zas#ania twarz, nim matka 
znów zacznie piszcze'.

– Co ci si%, do cholery, sta#o?"– G#os Rity przenika dziew-
czyn% na wskro&. Zig nie musi otwiera' oczu, by wiedzie', jak 
w&ciek#a jest matka.

Zadanie Ziggy polega#o na uk#adaniu drewna, które r$ba# 
Moshoom. Praca nie nale!a#a do #atwych; cz#owiek musia# 
by' bardzo uwa!ny i"silny. Wcze&niej robi# to Sunny, ale zosta# 
zwolniony, bo okaza# si% za ma#o uwa!ny. Potem Sunny poma-
ga# ojcu"– pracowa# #opat$. Nie skierowano go do fajnego ope-
rowania #ych$ traktora; musia# u!ywa' starej #opaty. W#a&nie 
tak$ robot% dostawa# kto&, kogo wyrzuci# Moshoom.

– Musisz pilnowa', !eby ka!dy kawa#ek drewna le!a# moc-
no na miejscu, zanim po#o!ysz nast%pny. Sterta nie mo!e si% 
przewraca'. Wtedy zamoczy si% w"&niegu i"stanie si%… bezu-
!yteczna."– Wymawiaj$c s#owo „bezu!yteczna”, Moshoom za-
wsze macha# r%kami. To by#a najgorsza rzecz, jak$ mo!na by#o 
sobie wyobrazi'.

Sunny nie by# bezu!yteczny, ale pope#nia# zbyt wiele b#%dów. 
Chcia# r$ba' drewno, lecz nie by# jeszcze gotowy. Musia# si% 
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mie' na baczno&ci, w"przeciwnym razie sta#by si% bezu!yteczny. 
Ziggy nigdy nie zamierza#a sta' si% bezu!yteczna. Przenigdy.

Ci%!ko pracowa#a. Moshoom bardzo szybko r$ba# drew-
no. R%ce w"czerwonej +aneli unosi#y siekier% wysoko, po czym 
opuszcza#y prosto w"dó#, za ka!dym razem przer$buj$c bier-
wiono. Ziggy musia#a si% uwija', !eby drwa nie le!a#y za d#u-
go na &niegu. Przed po#o!eniem polana na stert% dok#adnie je 
otrzepywa#a. Stare skórzane r%kawice uwija#y si% szybko. Ka!de 
polano chwyta#a drobnymi d#o(mi. Ostre kraw%dzie umiesz-
cza#a mi%dzy zaokr$glonymi, !eby lepiej si% trzyma#y, tak jak 
pokaza# jej Moshoom. Kiedy sterta stawa#a si% dla niej za wyso-
ka, Zig podsuwa#a sobie stare krzes#o z"szopy i"pracowa#a dalej. 
Wtedy musia#a uwija' si% jeszcze szybciej, !eby zd$!y' zej&', 
wzi$' polano i"ponownie wej&' na krzes#o. Po pracy ci%!ko dy-
sza#a, ale Moshoom klepa# j$ w"plecy d#oni$ w"skórzanej r%ka-
wicy i"kiwa# g#ow$.

– Id) si% ogrza'"– mówi#."– Po lunchu oczy&cimy psiarni%.
Moshoom odsy#a# Zig na gor$c$ czekolad% i"odgrzany stek, 

sam jednak pracowa# dalej. W"ci$gu dnia nigdy nie odpoczy-
wa#. Mówi#, !e dlatego w#a&nie lubi zim%: wtedy mo!e wi%cej 
odpocz$'.

Rita bierze zimny mokry r%cznik i"k#adzie Ziggy na twarzy, 
okrywaj$c jej oczy cudown$ ciemno&ci$. To pomaga. Dziew-
czyna przyciska r%cznik do twarzy, czuje opuchni%te oczy, jed-
no bardziej od drugiego. Jeszcze nie próbuje ich otwiera'.

S#yszy, jak komórka Rity brz%czy, w" s#uchawce rozlega si% 
przyt#umiony g#os brata:

– S#ysza#e& ju!?"– pyta jej mama.
Sunny chyba potwierdza.
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– Jak si% maj$ Jake i"ma#y?
Zniekszta#cony g#os Sunny’ego.
– Dobrze, powiedz mu, !eby zadzwoni# do Gabe’a. Musi tu 

przyjecha'. Potem wracaj do domu.
Znowu niewyra)ne s#owa. G#os Sunny’ego jest wysoki 

i"gniewny, jak Rity.
– Jeste& mi tu potrzebny, Sundancer. Natychmiast!
Wysokie d)wi%ki.
– Poniewa! twoja siostra ma pot#uczon$ twarz, do cholery, 

i"musisz mi pomóc zawie)' j$ do szpitala.
Ca#y &wiat na sekund% si% zatrzymuje. Rita potra* czasem 

przesadza', tylko po to, by uzyska' po!$dan$ reakcj%.
– Wiem, wiem. Dobra, zamówi% taksówk%."– Ziggy s#yszy 

sygna# zako(czonej rozmowy; Rita wzdycha g#%boko.
– Dobrze, ma#a, teraz si% ubierzemy, tak?
Ziggy pozwala kocowi opa&' i" z" trudem uchyla powieki. 

Lewe oko wci$! jest niemal ca#kowicie zamkni%te i"nie chce go 
otwiera' na si#%. Czuje, jakby na powiece le!a# balon z"wod$; 
oko przypomina p%cherz. Prawe jest w"lepszym stanie, ale pie-
cze. Wszystko wydaje si% czerwone, nawet plecy matki, kiedy 
Rita grzebie w"sza*e, przegl$daj$c swetry Ziggy.

Zig uwielbia te! sp%dza' w"domu lato. Kocha pola pszenicy, 
wysokie trawy i"busz, jednak kiedy t%skni za domem, kiedy t%-
skni za tamtejszym !yciem, za tat$ i"Moshoomem, zawsze my&li 
o"zimie. Wtedy zostawali na dworze a! do zmroku, który zapa-
da# bardzo wcze&nie, ale gdy oczom Ziggy w"ko(cu ukazywa#y 
si% gwiazdy, by#a straszliwie zm%czona. Sunny wozi# j$ na starym 
drewnianym toboganie albo zje!d!ali z" jedynego wzniesienia, 
niewiele wy!szego ni! d#ugo&' toboganu. Mimo to zje!d!ali.
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Zig pami%ta, jak raz Sunny zaci$gn$# j$ drog$ prowadzac$ 
w"busz. Powiedzia#, !e jest tam góra, i"zabra# j$ g#%boko w"g$szcz. 
Drzewa ros#y tam grube i"ciemne; miejscami &nieg by# tak cien-
ki, !e widzia#a prze&wituj$ce rozgniecione br$zowe li&cie. Do-
tarli a! nad rzek%. Góra okaza#a si% zwyk#ym pagórkiem, wy-
sokim na mniej wi%cej trzy tobogany. Zjazd zawsze trwa# za 
krótko, a"wspinaczka na szczyt by#a mozolna, ale robili to dopó-
ty, dopóki si% nie zorientowali, !e zapad# zmrok. Us#yszeli wy-
soki g#os, to by#y nawo#ywania matki, w&ród drzew zamigota#o 
&wiate#ko. Rita kaza#a im wróci' na piechot%, powtarza#a, by 
poruszali palcami stóp, i"przeklina#a, gdy pusty tobogan, który 
ci$gn%#a, uderza# j$ w"pi%ty.

Po powrocie do domu poleci#a im zdj$' wszystkie ubrania, 
w#$cznie ze skarpetami. Do starego wiadra nala#a wody i"kaza-
#a Ziggy zanurzy' nogi, sama za& usiad#a przed ogniem. Woda 
k$sa#a dziewczynk% w"palce i"parzy#a.

Odmro!enie. Tak powiedzia#a Rita, gotuj$c wod% na piecu, 
jak zwykle, gdy mieszkali w"domu.

Kiedy wrócili Moshoom z" tat$, Rita opowiedzia#a im, co 
przeskroba#y „paskudne bachory”, i"tata zbeszta# ich za to, !e 
zapu&cili si% za daleko. Moshoom nigdy si% nie wtr$ca#, kie-
dy rodzice zmywali im g#ow%. Siedzia# tylko na swoim krze&le, 
bo by#o ju! po zmroku, i"porozu miewawczo u&miecha# si% do 
Ziggy. Stoj$c za plecami syna, przewraca# oczami, a"ona z"tru-
dem hamowa#a chichot.

Zig jest ciekawa, czy Sunny to pami%ta. Gdy jad$ do szpita-
la na tylnym siedzeniu taksówki, ma ochot% go spyta'. Rita nie 
by#a pewna, czy jest w"stanie prowadzi', poza tym nie wiedzia#a, 
ile to potrwa. Uzna#a, !e lepiej wzi$' taksówk%. Zaparkowanie 
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przed szpitalem jest prawie niemo!liwe. Dawniej Ziggy uwiel-
bia#a jazd% taksówk$, jakby to by#a najwi%ksza atrakcja na &wie-
cie. Dzi& jednak czuje, !e to bez sensu. Matka zawsze przesadza.

Na widok siostry Sunny u&miechn$# si% i"powiedzia#:
– Mam nadziej%, !e tamten wygl$da gorzej.
Na ostrym dy!urze pediatrycznym stoi spora drewniana 

konstrukcja w"kszta#cie drzewa.
– Chcesz si% pobawi', Zig Zig?"– droczy si% Sunny.
Rita tylko patrzy na syna. Jest taka milcz$ca. Ziggy podej-

rzewa, !e matka jest naprawd% strapiona. Czekaj$ bardzo d#ugo. 
Rita bez przerwy kr%ci si% nerwowo. Sunny albo rzuca dowcipy, 
albo usi#uje spa'. Ziggy próbuje powoli otworzy' prawe oko, 
przytrzymuj$c r%cznik przy lewym. Kiedy posz#a do #azien-
ki, zobaczy#a w" lustrze swoj$ twarz. Czerwona i"opuchni%ta, 
wygl$da do&' przera!aj$co. Policzek nabrzmia#, a"wargi s$ tak 
spierzchni%te, !e pop%ka#y i"krwawi$. Szcz%ka boli po prawej 
stronie. Zig naciska skór%. To pewnie st#uczenie. Palce nadal ma 
zdr%twia#e. Odmro!one. Poza tym boli j$ prawe rami%. Wie, !e 
to od upadku na zbity &nieg.

Kiedy w"ko(cu dostaj$ #ó!ko, jest ju! noc. Za oknami panu-
je ca#kowity mrok, ale wci$! czekaj$ na lekarza. Rita wychodzi 
zapali'. Ziggy k#adzie si% i"chce zasn$'; ci%!ka g#owa pulsuje. 
Wraz z"up#ywem czasu wszystko coraz bardziej j$ boli.

– Hej, Sun"– mówi Zig.
– Tak?"– Brat siedzi na krze&le, daleko od #ó!ka.
– Pami%tasz, jak wybrali&my si% nad rzek% i" zostali&my za 

d#ugo?
– Jak byli&my mali?
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– No.
– Pami%tam. Rita si% w&ciek#a."– Sun si% &mieje, jak to on.
– Nimishomis nie by# w&ciek#y. My&l%, !e w"pewnym sensie 

by# z"nas dumny…"– Ziggy urywa.
– Tak, za#o!% si%, !e by#.
– Brakuje mi go.
– Mnie te!.

Ziggy nie chce si% budzi', ale z"jakiego& powodu siedzi wypro-
stowana, a"kto& naciska na jej ko&' policzkow$.

– Chyba nie jest z#amana"– odzywa si% nieznajomy g#os."– 
Dla pewno&ci zrobimy rentgen, ale wygl$da nie)le, pani Suther-
land.

– Nie)le? Jak, do cholery, to mo!e wygl$da' nie)le."– Rita 
podnosi g#os.

– Z ortodontycznego punktu widzenia. Nie wydaje si%, !eby 
ko&' by#a z#amana.

Ziggy nie chce otworzy' oczu. Nadal woli je mocno zaciska' 
i"udawa', !e jest nad rzek$, zje!d!a toboganem z"nabrze!a, ale 
tym razem zjazd b%dzie trwa# d#u!ej. Tak d#ugo, jak to tylko 
mo!liwe.

Lekarz chyba odchodzi, a"Rita k#adzie d#o( na jej d#oni. 
R%ka matki jest zimna, ale jej dotyk mi#y, wi%c Ziggy chwyta j$ 
kurczowo. Rita odwzajemnia u&cisk, a"Ziggy wydaje si%, !e po 
raz pierwszy tego dnia mo!e si% roz p#aka'.

Nie chce.
– Mo!e przyniesiesz nam co& do jedzenia, Sunny?"– Dziew-

czyna s#yszy szelest portmonetki Rity."– Co by& chcia#a?
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– Zig?"– pyta brat.
– Hm. Frytki? Mo!e co& do picia.
– Na pewno nic wi%cej?"– G#os matki brzmi tak #agodnie.
Ziggy próbuje skin$' g#ow$, ale boli j$ szyja. Zaciska prawe 

oko. Lewe wci$! jest spuchni%te, zaczyna sw%dzie'. Boi si% go 
dotkn$'.

– Okej, a"zanim pójdziesz, wezwij tu piel%gniark%"– mówi 
Rita do Sunny’ego."– Za#atwimy ci &rodki przeciwbólowe, do-
brze, z#otko?

Rita niezbyt cz%sto zwraca si% do Ziggy w"ten sposób. Jest 
znacznie surowsza ni! Paul, mama Emily. Surowsza nawet ni! 
Lou, mama Jake’a, chocia! Jake si% z"tym nie zgadza. Ale Paul 
jest #agodna jak owieczka. Wszyscy to wiedz$.

Zig s#yszy, jak Sunny si% oddala, a"Rita nachyla si% bli!ej.
– Kochanie." – G#os matki rozbrzmiewa tu! przy uchu 

Ziggy."– Musz% ci co& powiedzie'.
Ziggy próbuje jak najbardziej si% odwróci'.
– Mamo…" – zaczyna. Nie chce, !eby Rita ko(czy#a. Nie 

chce wiedzie'.
– Chodzi o"Emily, z#otko."– Rita mocniej &ciska d#o( córki.
– Czy ona nie !yje?
Rita z"trudem prze#yka &lin%.
– Nie, wydobrzeje. Ale zosta#a powa!nie ranna.
Ziggy nie mo!e zaczerpn$' tchu. Wreszcie jej si% udaje.
– Policja jest w"drodze i"musisz im powiedzie', co si% sta-

#o."– Rita oddycha dziwnie. W"ko(cu Ziggy otwiera prawe oko 
i"widzi, !e matka p#acze."– Albo mo!esz powiedzie' mnie, je&li 
nie chcesz z"nimi rozmawia', musisz nam jednak opowiedzie', 
co si% sta#o.
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Ziggy si% nie porusza, tylko ponownie zamyka oko. Pragnie 
jedynie &niegu, g#adkiego zjazdu na zamarzni%t$ rzek%, zapachu 
zimnych drzew. Pragnie tylko wróci' do domu.

– Zegwan? Kochanie?" – Rita poci$ga nosem, jej g#os jest 
zniekszta#cony."– Moja ma#a, co si% sta#o?

– My… posz#y&my na imprez%."– G#os dziewczyny jest nie-
wiele g#o&niejszy od szeptu.

– Jak$ imprez%?
– Imprez% gangu. Emily chcia#a tam pój&'."– Ziggy czuje, !e 

jest zbyt blisko. Znowu chce si% znale)' daleko.
– Dlaczego Emily chcia#a i&' na imprez% gangu?"– Rita nie 

puszcza d#oni córki.
– Nie wiedzia#a, !e to gang. Chcia#a si% spotka' z" jednym 

ch#opakiem."– Ziggy wci$! zaciska oczy. To po maga.
– I co si% sta#o potem?"– G#os matki brzmi jak westchnienie.
– Zobaczy#a nas… jego dziewczyna.
Strach. Ten strach.
– Jego dziewczyna?"– Rita podnosi g#os.
– Bardzo du!a dziewczyna. Próbowa#y&my uciec.
Nogi, zmusza nogi do biegu.
– I co potem?"– Znów cicho.
– Ta dziewczyna mnie dogoni#a. Upad#am. Ona mnie pobi-

#a, mamo."– Teraz tak!e Ziggy poci$ga nosem. Otwiera oko, ale 
mama po prostu na ni$ patrzy, bez gniewu czy smutku.

– A co z"Emily? Widzia#a&, co si% sta#o?"– pyta tylko.
– Uciek#a.
Rita si% krztusi.
– Bieg#a przede mn$. Uciek#a, a"ja nie mog#am jej znale)'.
Zimno, tak zimno.
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Rita sprawia wra!enie, jakby si% dusi#a.
– Mamo?
Co& jest nie w"porz$dku.
– Ona nie uciek#a, kochanie. Kto& j$ napad#.
– Te dziewczyny?
– Nie, z#otko, nie. Kto&, kto&…" – Rita mówi powoli. Nie 

chce wypowiada' tych s#ów."– Zgwa#cili j$, kochanie. Emily 
zosta#a zgwa#cona.

Jednak wymawia te s#owa, a"ona musi je us#ysze'. Ponownie 
otwiera oko; matka siedzi z"nisko pochylon$ g#ow$.

– Jak to?
To przecie! nie ma sensu.
– To znaczy, !e Emily napadni%to i… zgwa#cono."– Matka 

prze#yka &lin%."– Le!y na górze, w"tym szpitalu. Jest ranna, ale 
ju! nic jej nie grozi.

Ziggy nie uwa!a, by tym razem Rita przesadza#a.
Jeszcze raz my&li o"wszystkim. O" tym, jak ta dziewczyna, 

Roberta, ukl%k#a na niej. Jak grzmoci#a j$ w"twarz, ale Zig w#a&-
ciwie nic nie czu#a, dopóki tamta nie uderzy#a jej g#ow$ o"ubity 
&nieg. Bola#o potwornie, my&la#a, !e ma ran% na g#owie. Potem 
Roberta zeskoczy#a i"razem z"t$ drug$ uciek#y.

Ziggy s#ysza#a, jak si% nawo#uj$ i"odchodz$, ale mog#a tylko 
le!e' i"patrze', jak z"ró!owego nieba pada &nieg.

W ko(cu wsta#a i" potykaj$c si%, ruszy#a ulic$.  Lustrowa#a 
wzrokiem rozleg#e pole, ale nie dostrzeg#a Emily. Zadzwoni-
#a do niej, lecz nikt nie odpowiedzia#. W"mro)nym powietrzu 
wykrzykiwa#a jej imi%, w"razie gdyby Emily gdzie& si% skry#a, 
ale bez skutku. Gdy dotar#a do domu, odmro!one policzki oraz 
palce r$k i"nóg pali#y. Sprawdzi#a telefon. Dzwoni#a do Emily 



trzydzie&ci siedem razy, raz po raz wysy#a#a esemesy"– bez od-
powiedzi. Nie wiedzia#a, co o"tym my&le'. Nie widzia#a Emily. 
Emily uciek#a.

Ziggy wreszcie po#o!y#a si% do #ó!ka, a"twarz zacz%#a taja'. 
Naci$gn%#a koce, a! zrobi#o si% jej za gor$co, a! ogarn$# j$ zu-
pe#nie inny ból.



Mogą Cię także zainteresować:
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