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A więc są tu kukAbury. To była pierwsza myśl, jaka 
przyszła Yolandzie do głowy w ciemności poranka (oraz: 
Gdzie są moje fajki?). Dwa ptaki pokrzykujące swobodnym, 
przenikliwym trajkotem. Ptasie wołanie, zanim wstanie 
słońce: głośne, szalone.

Wstała z łóżka i poczuła szorstkie drewno pod stopami. 
Skórę ocierał dziwnie sztywny materiał koszuli nocnej. Kto 
ją w to ubrał? Przeszła kilka kroków po surowych deskach 
podłogi i stanęła, wyciągając szyję, żeby wyjrzeć przez wą-
skie okienko. Dwie lampy uliczne, które widziała we śnie, 
okazały się dwiema wielkimi gwiazdami na atramentowo 
niebieskim niebie. Kukabury zdumiewały ciemność swo-
imi przeraźliwymi głosami.

Później pojawią się inne ptaki; czasem będzie o nie py-
tać, ale pytania wzbudzają w ludziach podejrzliwość, więc 
nikt jej nie odpowie. Zacznie więc wymyślać swoje włas-
ne nazwy. Wodospadki, których głosy opadają gwałtownie 
w dół. I piszczki, drobne, szare i szybkie. Kto by pomyślał, 
że pośród takiej cholernej pustki może być tyle ptaków?

Ale to wszystko stanie się później.
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Teraz, pierwszego poranka, zanim wszystko się zaczę-
ło, patrzyła na niebo. Gdy granatowa noc zaczęła jaśnieć, 
słuchała szalonych krzyków kukabur i myślała: Och, tak, 
macie rację. 

Zabrano ją do domu wariatów.
Trzymając się ściany, dotarła po omacku do drzwi. Po-

zbawionych klamki. Spróbowała chwycić czubkami pal-
ców za krawędź. Zamknięte. Wróciła na łóżko, naciągając 
prześcieradło i koc aż po szyję. Może mieli rację? Może jest 
wariatką i wszystko jakoś się ułoży?

Wiedziała, że nie jest szalona, ale przecież wszyscy sza-
leńcy tak uważają.

Kiedyś, gdy byli mali, ona i Darren zebrali kępy mchu 
spod kranu na tyłach bloku, w ciemnym, wilgotnym kącie 
podwórza, gdzie zawsze panował chłód, nawet w najgoręt-
sze dni. Ułożyli z nich stos, czując między palcami ciężką 
ziemię. To była przyjemna praca, unoszenie każdej bryły 
za brzeg i ostrożne jej podnoszenie, tak żeby się nie po-
łamała. Coraz lepiej im szło, mech się nie rozpadał, gdy 
dzielili go na kawałki. Wypełnili nim popękane pomarań-
czowe wiadro z plastiku i wynieśli na róg ulicy, żeby go 
sprzedać. 

– Mech na sprzedaż! – wołali do nagrzanych samocho-
dów, które ich mijały. Chichocząc przy tym, machając rę-
koma i wygłupiając się. Albo grzeczniej: – Kupią państwo 
trochę mchu? – gdy mijał ich jakiś mężczyzna albo jakaś 
kobieta. 

Nikt nie kupował mchu, nawet gdy rozłożyli go elegan-
cko na poboczu. Darren posłał nawet Yolandę dwa razy po 
wodę, żeby polać mech, by pozostał sprężysty w dotyku. 
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A potem zrobiło im się zbyt gorąco i Darren zostawił ją na 
skraju ulicy, a sam poszedł po dwa kubki wody. Ale i tak 
nikt nie kupował mchu. Więc weszli po schodach na górę 
i oglądali telewizję, a mech wysechł, zszarzał, pokrył się 
kurzem i umarł.

To właśnie przywiodła jej na myśl ta koszula nocna: 
wysuszony mech. I kochała Darrena, choć wiedziała, że 
to on kazał ją zabrać tu, gdzie teraz się znajdowała. Może 
nawet sam wsadził ją do popękanego pomarańczowego 
wiaderka i osobiście ją tu przywiózł?

Naprawdę chciało jej się papierosa.
Czekając tak w łóżku, w koszuli z wysuszonego mchu 

i w dzikiej ciszy – kukabury umilkły równie gwałtownie, 
jak rozbrzmiały – postanowiła zrobić remanent.

Yolanda Kovacs, dziewiętnaście lat i osiem miesięcy. 
Ładne ciało (to prawda, ale po co miałaby się nim chwalić, 
skoro właśnie przez nie te wszystkie kłopoty?). Otuliła się 
mocniej szeleszczącą koszulą – odkryła, że trochę mniej 
drapie, gdy się ją ściślej naciągnie na siebie.

Jedna matka, jeden brat – żyją. Jeden ojciec, nieznany 
– żywy albo martwy. Jeden chłopak, Robbie, który już jej 
nie wierzył (na myśl o Robbiem poczuła w gardle szloch, 
ale go przełknęła). Noc, ciemny pokój, ten drań i jego ko-
ledzy, jeden koszmarny błąd. A potem wielki, potworny, 
pierdolony chaos.

Yolanda Kovacs – wariatka. To słowo wzbudzało w niej 
strach. Odwróciła twarz i zaszlochała w twardą poduszkę.

Przestała płakać i kontynuowała remanent. Braki: to-
rebka, to oczywiste. Fajki (prawie cała paczka), fioletowa 
zapalniczka, telefon, kosmetyczka, niebieski top, majtki, 
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obcisłe dżinsy. Buty. Trzy srebrne pierścionki z Bali, na-
szyjnik z kości renifera od Darrena (znów sięgnęła do de-
koltu, ale naszyjnika nadal tam nie było).

Popatrzyła w ciemne okienko. Och, gwiazdy. Zostańcie 
ze mną. Ale niebo wkrótce pojaśniało i dwie gwiazdy znik-
nęły, zupełnie.

Wdychała i wydychała powietrze, pragnąc nikotyny, 
zwinięta na łóżku i wpatrzona w drzwi.
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w plAmie słonecznego światła Verla siedzi na drewnia-
nym składanym krześle i czeka. Kiedy drzwi się otwierają, 
wstrzymuje oddech. Do pokoju wchodzi dziewczyna. Ich 
spojrzenia spotykają się, po chwili obie odwracają wzrok 
na podłogę i ścianę.

Dziewczyna porusza się sztywno w dziwnym stroju 
i wchodzi tylko kilka kroków w głąb pokoju. Drzwi zamy-
kają się za nią. Jedyne krzesło stoi obok krzesła Verli, więc 
Verla wstaje i podchodzi do okna. Nie mogłaby znaleźć 
się tak blisko kogoś obcego. Stoi przy oknie, wpatruje się 
w pustkę przez upstrzoną muszymi odchodami szybę. Do 
pokoju wpada jaskrawe światło słońca, ale to tylko jego od-
bicie od białej elewacji z desek, którymi obłożono ściany 
budynku stojącego zaledwie kilka metrów dalej. Przyciska 
twarz do szyby, ale nie dostrzega żadnych okien na całej 
jego długości.

Czuje, że tamta dziewczyna stoi w pokoju i gapi się 
na dziwne ubranie Verli. 




