
Zooville 

Plum, plum, plum. 

Chmurki dziś płaczą. Krople deszczu przeciekają. Zagłuszają ciszę. Ciszę niemal 

pustego, ciemnego pokoju. Pokoju na tyle niezadbanego, że na podłodze wciąż widoczne są 

plamy krwi. Nie ma tutaj nikogo innego, oprócz niego – Jeżyka. 

Przyczepili go do stołu. Łzy gromadzą mu się w oczach. – Boi się. Co będzie z jego 

rodziną? Czy mu uwierzą? Teraz sam nie wie.  

Rozpraszają go otwierające się drzwi, przez które wchodzi lis z katem. Pierwszy ma na 

sobie zimowy płaszcz. Drugi przebrany jest w szatę z kapturem, wyglądem przypominającym 

członka Ku Klux Klanu. 

- Nic nie zrobiłem! Naprawdę! To nie byłem ja! – Wykrzykuje na marne Jeżyk. 

Wyrok zapadł już wcześniej. Lis skina głową zezwalając na działanie. 

Kat zaczyna kręcić korbką. Ciało jeżyka powoli rozciąga się w kierunku wszystkich 

stron świata. Z jego pyszczka wydobywa się narastająca kocia muzyka. Mechanizm powoduję 

masywne krwotoki – oderwanie kończyn. Zwierzątko rozrywa na części. 

Pisk ustaje. W pomieszczeniu nastaje cisza. 
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Trzy dni przed śmiercią, Jeżyk obudził się nad ranem. Miał na sobie ulubioną piżamkę 

w paski. W jakiś sposób przypominała mu o dzieciństwie. Zawsze lubił sentymenty i 

rozczulanie się nad przeszłością. Niestety, teraz musiał myśleć o przyszłości. Nie był już 

dzieckiem. Był jeżem. Był samcem! Utrzymywał rodzinę jak dobry ojciec. Prowadził sklep 

niczym prawdziwy biznesmen. Dorobił się nawet domku, który przypominał chatę Hobbita. 

Wiódł szczęśliwe życie. 

Z tym szczęściem wstał i założył pluszowe kapcie. Uśmiechały się do niego, a on do 

nich. Dzień zaczynał od porannej gimnastyki. Na początek seria pajacyków, później 

przysiadów. Dzięki temu, czuł jak jego organizm, przebudzał się i emanował pozytywną 

energią. Po piętnastu minutach rozciągania poczłapał w stronę kuchni. Nikogo już nie było. 

Pani Jeżyk zawiodła dziedzictwo rodu Orwellów do szkoły. 

Kuchnię rozjaśniały promienie słoneczne, przedzierające się przez zasłony. Ściany 

nabierały piaskowo-żółtego koloru. Na środku znajdował się drewniany stół, z czterema 

krzesłami dookoła – po jednym dla każdego członka rodziny. Było czysto, cicho i przyjemnie. 

Orwell chwycił za pilot ze stołu i włączył telewizor powieszony na ścianie nad szafkami. 

Leciał blok reklamowy, którego nie słuchał. Czekał na poranny program. Zawsze oglądał go w 

trakcie śniadania. W międzyczasie wyjął z lodówki sałatkę wieloowocową. Dominowały w niej 

jabłka, których mieli pod dostatkiem. Jeżyk wziął łyżkę i usiadł na krześle, spoglądając w ekran. 

Skończyły się reklamy. Program zaczynał się od żartu prowadzących.  

- Kochanie, czy jakbym stracił pracę i zdrowie, nadal byś mnie kochała? 

- Kochała, oczywiście, że kochała. Tęskniła, ale kochała. 

Jeżyk parsknął śmiechem. Z jego pyszczka wyleciał kawałek orzeszka – nawet tego nie 

zauważył. Dwoje prowadzących luźno pogawędzili i przeszli do ogłoszeń. Wspomnieli o 

otwarciu nowego marketu w północnej części Zooville. Ale już nie wspomnieli o zamknięciu 

rodzinnych interesów tubylców i zmuszeniu zwierząt polarnych do pracy w innym miejscu. 

Następnie przyszedł czas na prognozę pogody – prowadzoną przez kaczkę Andersena. 

- W centrum miasta czekwa nas ciepły, jesienny dzień. Temperatura powietrza sięgać 

będzie około 11 stopni. Przed nami zupełna zmiana pogody, nadchodzą wilgotne dni… 

Telewizor został wyłączony. Orwell odłożył miskę z sałatką. Poszedł ubrać się w standardowy 

zestaw na jesienne dni: buciki, spodnie, kurtkę i szaliczek. Jeżyk wyszedł do pracy. 



 Z piskiem opon ruszył swoim czerwonym samochodzikiem, pick-upem. Skrzynia 

ładunkowa za kabiną pasażerską była pusta. Nie musiał dzisiaj jechać po dostawę. Zmierzał 

prosto do celu. Z prędkością dwudziestu kilometrów na godzinę mijał chatki swoich sąsiadów. 

Stosował się do zasad. Dobrze wiedział, że zasady łamią tylko anarchiści – ludzie niegodni 

statusu obywatela Zooville. Zresztą, po co miałby się śpieszyć? Tutaj nikt się nie śpieszy. 

  Samochód był już prawie na miejscu. Jeżyk zaparkował przy chodniku. Jego oczom 

ukazała się piękna alejka ze sklepami po obu stronach. Marmurowy chodnik zdobiły jesienne 

liście spadające z drzew. W oddali widoczna była fontanna służąca za centrum alejki – przy 

niej ławki oraz kwiaty pełnej gamy kolorów. Na niebie gołębie przebijały chmury, aby 

dostarczyć pocztę. Wśród tego wszystkiego znajdowała się własność jeżyka – budka z jabłkami. 

Patrząc na nią, było mu trochę żal tego wszystkiego. Wkrótce i on straci pracę.  

 - Dzień dobry! – Do stoiska podeszła pani Wiewiórka z wytrzeszczonymi oczami. 

 - Dzień dobry – uśmiechnął się Orwell. – Tyle, co zawsze? 

- Nie, nie – machnęła łapką, gestykulując trzecie „nie”. – Dzisiaj poproszę trzy kilo. 

 - Zapasy na zimę, co? – Zaczął pakować jabłka do papierowej torby. 

 - Chciałam zrobić prezent nowej parze na osiedlu – do szopa wprowadziła się lisica. 

 - Naprawdę? – Dopytał z niedowierzaniem, po czym położył torbę na wagę. 

 - Poznali się przez Internet i biorą ślub. Dla mnie to głupota, ale wie Pan… młodzież. 

 - Nie do wiary… - Kiwa głową i podaję torbę. Pani Wiewiórka płaci, żegnając się. 

Mijały kolejne godziny, a klienci kupowali jabłka. Zbliżała się pora obiadowa. 

Oznaczała ona brak klientów, czyli również przerwę dla Orwella. W tym czasie wyciągnął spod 

straganu tablet i chrupiąc jabłko, otworzył przeglądarkę internetową. Sprawdził wyniki loterii. 

Wierzył, że pewnego dnia wygra i wraz z rodziną wyruszą w podróż. Nie, żeby teraz mu się 

nie podobało…, ale. Dzisiaj nie wygrał. Wieczorem wyślę kolejny kupon – pomyślał. 

Jego wzrok przykuła reklama internetowa serwisu randkowego „Zoolove”. Początkowo 

nie chciał jej sprawdzać, ale coś mu w głowię mówiło, aby spróbował. Jeżyk nacisnął na 

odnośnik i ku jego oczom wyświetliła się strona. Założył darmowe konto. 

| Nick: SzalonyKolec 

| Wiek: 43 wiosen zwierzęcych. 

| Płeć: mężczyzna. 

| Stan: wolny. 

| Zawód: biznesman. 

| Zainteresowania: skoki spadochronowe, nurkowanie, heavy METAL. 

Portal przeszukał bazę danych użytkowników o podobnych zainteresowaniach, w celu 

znalezienia idealnej połówki dla SzalonyKolec. Na tablecie wyświetlił się komunikat. 

 Znaleziono wyników: 3. 

Spośród kandydatów, Orwell upatrzył sobie panią Króliczek. Kliknął przycisk „Zaczep” 

i oczekiwał rezultatów.  

Przyszła nowa wiadomość. 

 PlayboyowyZajaczek: hej!   

Serce Jeżyka przyspieszyło. Jego ręce zaczęły drżeć. Na jego czole pojawiły się krople 

potu. Musiał wziąć powolny wdech i wydech, aby odpisać. Zaczął od komplementów. 

SzalonyKolec: czesc , fajny nick 

PlayboyowyZajaczek: haha 

PlayboyowyZajaczek: dzięks :* 

SzalonyKolec: skad klikasz 

Popisali jeszcze trochę. Jeżyk opowiadał o swoich pseudo-zainteresowaniach, i jaki to 

on nie jest fantastyczny. Pani Króliczek spodobało się to. Zdecydowali się na więcej. W końcu, 

kto będzie ograniczał Jeżyka? To jego marzenia i nikt mu ich nie ukradnie. 

Jest w Zooville. Tutaj każdy, może zostać, kim chce. 
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Dzień później, SzalonyKolec spotkał się z PlayboyowyZajaczek.  

Zapowiadała się przepiękna noc. Jeżyk zaprosił panią Króliczek do restauracji w 

śródmieściu. Była dość elegancka, co nie przypadło do gustu jego partnerce. Uważała to za po 

prostu nudziarskie. W pomieszczeniu znajdowało się około piętnastu stolików. Na każdym z 

nich stała waza z czerwoną różą i świeczką. Ze ściennych lamp dochodziło delikatne światło. 

W prawym rogu znajdował się fortepian. To on wypełniał restaurację spokojną muzyką. 

SzalonyKolec miał na sobie granatowy garnitur. Co jakiś czas spoglądał z lekko 

nerwowym uśmieszkiem na partnerkę. Naprzeciwko, PlayboyowyZajączek, w różowej 

sukience, odwzajemniała wymuszonym uśmieszkiem. Przeglądali menu. 

Ich ciszę przerwał kelner – Pingwin w smokingu. 

- Witamy w Alouette – powiedział. – Zdecydowali już Państwo?  

- Prawie. Mam pytanie: czy ta sałatka… szefa kuchni, zawiera orzechy? Jestem 

naprawdę na nie silnie uczulona. – Odparła z uśmiechem pani Króliczek. 

- Nie – oznajmił. 

- Świetnie! W takim razie poproszę. 

- A co dla Pana? – Zapisał zamówienie i spojrzał na Orwella. 

- To samo – niskim tonem odpowiedział. 

Pingwin dopisał „x2”, a następnie odszedł w stronę kuchni. Dzisiaj Kurczak był szefem. 

Jeżyk stresował się. Nie wiedział, jak poprowadzić rozmowę. Ba – nawet nie wiedział, 

jak ją zacząć. Próbował powstrzymać oznaki słabości. Niewerbalne znaki okazały się 

potężniejsze – defensywna postawa ciała, niekontrolowane gesty, rozbiegany wzrok. Wymyślił, 

że może najlepiej będzie przełamać lody poprzez dowcip.  

- Więc… – powiedzieli równocześnie, po czym zaśmiali się. 

Zapadła cisza. 

- Czym się zajmujesz, na co dzień? – Niepewnie zaczęła pani Króliczek. 

- Sprzedaję jabłka. To znaczy… wiesz. To nie takie proste, jak myślisz. To naprawdę 

poważna sprawa. Jeże od lat sprzedają jabłka, to kluczowy element naszego świata. Czytałem 

pewnego dnia nawet, taki artykuł, wiesz? Jabłka ułatwiają odchudzanie. Dzięki zawartości 

flowa.. fla… flawonoidów w skórce, regulują pracę jelit. Niesamowite, prawda? 

- Mhm – mruknęła. 

Rozmowa została przerwana przez Pingwina. Kelner przybył z dwoma talerzami, które 

po chwili zastanowienia, położył – jeden przed Jeżykiem, drugi przed panią Króliczek. 

Zwierzęta zaczęły spożywać posiłek. Wśród potrawy Orwella znajdowało się wiele 

składników, pokroju: sałaty z rukolą, żurawiny, orzechów, sera fety, pieprzu i tym podobne. 

Jeżyk przypomniał żart, którego nie zdążył opowiedzieć. Chciał ożywić rozmowę. 

- Dlaczego ręczniki są szkodliwe? Bo wysuszają skórę – powiedział, śmiejąc się. 

Pani Króliczek żart się nie spodobał. Miała dosyć. Wstała i odeszła, kończąc spotkanie. 

– Proszę, zaczekaj! – Z wypełnionymi od jedzenia policzkami, zawołał SzalonyKolec. 

Wstał i podbiegł do niej. Zrobił to. Pocałował ją. 

Ale. 

Walące serce Orwella wstrzyknęło mu w żyły dawkę tak dużej ilości adrenaliny, że 

zwolnił blokadę. Jego policzki wystrzeliwują, wysyłając jej przez pyszczek sałatkę. Jeżyk 

wsadził jej orzeszki do gardła.  

Nie zakończyło się to tak, jak chciał. Nie był to film z Bondem, żeby w tle zaczęły się 

pokazy sztucznych ogni, a zgromadzeni zaczęli bić brawo. Nie powiedziała „Podobało mi się”. 

Nie. 

Walnęła go z liścia i odeszła. 

Pani Króliczek odeszła na zawsze. 
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Tej samej nocy, doszło do zabójstwa. Przy miejscu zbrodni zaparkował czarny sedan, z 

którego wysiadł detektyw – Lis w zimowym płaszczu.  

Światła policyjnych kogutów odbijały się od okien w budynkach. Ta część śródmieścia 

została zamknięta. Zwierzęta przechodzące okolicą próbowały dowiedzieć się czegoś więcej. 

Zatrzymywały się przy policyjnych barierkach, lecz nie udzielono im żadnych odpowiedzi. 

- Dobry wieczór, Doyle. – Powiedziała psia oficerka, przesuwając barierkę. 

- Dla kogo dobry – dla tego dobry, Knight. Kogo wyznaczyli do sekcji? 

- Dobrze wiesz, kogo… – odpowiedziała policjantka. 

- Ile można im mówić, aby dali kogoś innego? Kogoś, z kim da się współpracować? 

Lis ominął radiowozy i podszedł do ofiary. Fotografował ją koroner, miś Milne. 

- Odsuń się i mnie nie rozpraszaj. A najlepiej, odwróć się – oznajmił detektyw, po czym 

przyjrzał się leżącej na plecach ofierze.  

Córka pana Królika. Ciekawy sposób na zemstę… dobra, zobaczmy. 

Zapalone spojówki – prawdopodobnie intensywnie łzawiła. Powiększone węzły chłonne, 

ale brak śladów duszenia na szyi. Nieprzyjemny zapach z pyszczka. Musiała zostać zatruta. 

Różowa sukienka, brak biżuterii. Najwidoczniej nie przepada za tego typu ubiorem, 

ale… ale to była wyjątkowa okazja. Dzisiaj jest chłodno i wilgotnie, a nie ma żadnego płaszcza 

na sobie. Ktoś ją podwiózł, czyli też ktoś miał ją odebrać. Skończyła wcześniej imprezować, 

wyszła przed czasem. Kino? Teatr? Bal? Spotkanie? Nie. Co można robić w śródmieściu 

wieczorem? To.. to musiała być… randka. Kiepska randka.  

- Restauracje w pobliżu? – Zawołał detektyw.  

- Może Ostry Wąż? Wczoraj tam poszłem nawet – odpowiedział miś. 

- Nie pytałem Ciebie! I mówi się poszedłem, a nie poszłem, do cholery. 

- Może Alouette? – Dodała Knight. 

- Tak, Alouette! Możemy kończyć, nic tu po nas. Restauracja już zamknięta. 

Następnego dnia, Doyle udał się do restauracji w śródmieściu. Na dworzu lub jakby to 

powiedział detektyw – na dworze, padał deszcz. 

Było popołudnie. Wnętrze wydawało się puste o tej porze – było parę zwierząt. Nic 

specjalnego. Na stolikach brak ozdób, pianino milczało. Nie marnował czasu i podszedł do 

kelnera czyszczącego stoły – Pingwina. 

- Przepraszam, zostawiłem wczoraj tutaj portfel – nie znaleźliście go przypadkiem? 

Siedziałem obok tej pary, emm… królika i świnki morskiej – powiedział detektyw. 

- Chyba jeża chciał Pan powiedzieć. Przepraszam, ale nie kojarzę, abym… 

- Powiedziałem świnki morskiej? Mój błąd! Tak, jeża… te malutkie są takie podobne… 

Rozmawiali wczoraj cały czas o jabłkach… 

- Kim Pan jest? – Przerwał mu. 

- Jestem Doyle. Skoro nie znaleźliście portfela… to, cóż. Nic tu po mnie. 

Nie mógł mu ujawnić prawdy. Nie miał na to czasu, a w dodatku sprawa jest tajna. Im 

mniej osób wie, tym lepiej. Łatwiej jest zmusić do zaprzeczenia niż odpowiedzi.  

Kelnerzy tylko udają, że nic nie wiedzą. Statystycznie, jeża można spotkać, albo w 

pracach w parku, albo z jabłkami. Skoro kelner nie zaprzeczył, to jeż musi należeć do drugiej 

grupy. Sklep czy budka z jabłkami? – Będę musiał odwiedzić parę miejsc. 
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Jeżyk wraz z rodziną jadł kolacje. Tego dnia były to zapiekane jabłka z cynamonem.  

- Jak było w pracy? – Spytała pani Jeżyk. 

- Dobrze – niechętnie odpowiedział. 



- Byłam dzisiaj w tym nowym markecie, po drugiej stronie miasta. 

- Kupiłaś nam coś, mamo? – Wtrąciły się dzieci. 

- Wiecie, że musimy teraz oszczędzać… rozmawialiśmy o tym, że wasz tata… 

Słychać pukanie do drzwi. 

- Kto to może być o tej godzinie? – Zastanawia się żona. 

Jeżyk wzrusza ramionami. Pani Jeżyk poszła otworzyć drzwi. 

– Detektyw Doyle – pokazał odznakę – zastałem Pani męża? 

– Właśnie jedliśmy kolację. Co się stało? 

– Muszę z nim porozmawiać o wczorajszym wieczorze. Mogę wejść? 

Orwell, gdy tylko to usłyszał – nagle wstał. Nie myślał, po prostu działał. Szybkim 

krokiem powędrował w stronę swojej sypialni. Zamknął za sobą drzwi, na zamek. Cały się 

trząsł. Spanikował. Co robić? Co robić?! CO ROBIĆ?! – Myślał. 

I wpadł na rozwiązanie – okno w sypialni. Musiał uciekać, nie miał wyboru. Nie może 

im wyznać prawdy, o spotkaniu z panią Króliczek. Nie teraz, później to może wyjaśnić. 

Otworzył okno. Chłód zawiał w jego stronę. Usłyszał pociąganie za klamkę. 

Drzwi się otworzyły. Jeżyk wyskoczył z chatki.  

- Co do… - zaczął Lis. Jak tylko się zorientował, przerwał i wybiegł przez drzwi. 

Ciemność. Pusto. Auto. 

Nie. Ukryć się. Nie. 

Uciekać. Deszcz. Cicho. 

Ruszył sprintem. Biegł przed siebie. 

Szybko. Nie. Odwracać. 

Krzaki. Kwiaty. Chaty. 

Ulica. Światło. Klakson. 

Samochód potrącił Jeżyka. 
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W rytmicznym tempie elektrokardiograf zdaję relacje ze stanu Jeżyka. Nie może się 

stąd ruszyć. Jego łapa została przykuta kajdankami do obręczy łóżka. Doktor Kot, w białym 

fartuchu, dopisuję coś w karcie pacjenta. Za oknem ciemno, ale jest dzień – znów pada. 

Przeźroczyste drzwi odsuwają się. Wchodzi detektyw i daję lekarce znak, aby wyszła. 

- Prawie, Orwell. Nie udało Ci się. Zbrodnia doskonała pozostała w twojej głowie.  

- Co? Ja… Ja nic nie zrobiłem! Przysięgam! – Krzyczy uwięziony. Aparatura wydaje z 

siebie coraz szybsze dźwięki – puls Jeżyka znacznie podskoczył. 

- Chciałeś coś udowodnić panu Królikowi – no i masz. Lepiej zabij się tutaj. 

- To naprawdę nie byłem ja! Proszę, uwierz mi! – Jeżyk zaczyna płakać. 

- Naprawdę myślisz, że to przejdzie? I co mi jeszcze wmówisz? Może, że szef kuchni, 

który jest kurczakiem, dodał do jej zamówienia truciznę? Albo pieprzone marchewki, na które 

nagle okazuje się śmiertelnie uczulona i dusi się w drodze do ojca? Czy ty słyszysz, jak to 

niepoważnie brzmi? To nie jest bajka, książka lub film. Jesteś w prawdziwym życiu. Na 

końcu nie ma „wszyscy żyją długo i szczęśliwie”. Zamordowałeś ją i zapłacisz za to.  

Po tych słowach wychodzi z sali. Jeżyk próbuję za nim wołać, ale to na nic. Uznali go 

za winnego i nie zmienią zdania. Do pomieszczenia wchodzi żona Orwella. 

- Jak mogłeś nam to zrobić?! – Wrzeszczy w jego stronę. – Słyszysz?! Zniszczyłeś 

życie moje i moich dzieci. Jesteś potworem i żałuję, że kiedykolwiek za Ciebie wyszłam.  

Pani Jeżyk opuszcza pokój. Elektrokardiograf zaczyna wydawać coraz szybsze 

sygnały. Orwell czuję, jakby jego serce rozrywało się na strzępy, jakby… stracił wszystko. 

Dźwięk zmienia się w stały. Jeżyk odchodzi. 
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