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Mój przyjaciel Thuja jest leśnym człowiekiem, w Dziewiczej Kniei zapuszcza stopy-

korzenie. Zimą, kiedy cały świat owija się puchową kołderką, jego czaszka robi się 

stwardniała i chropawa, nieprzyjemna w dotyku. Lecz zaraz gdy przychodzi wiosna, na 

głowie mego przyjaciela pojawiają się pierwsze nieśmiałe pąki. Podlewamy je sumiennie 

źródlaną wodą, błąkając się po Dziewiczej Kniei w poszukiwaniu pierwiosnków. 

Podlewamy je, aby latem wykwitły w soczyście zielone włosy-liście, czuprynę gęstszą 

nawet niż u mnie, maleńkie fabryczki chlorofilu, które wypełniają Thuję energią do letnich 

wygłupów. Bawimy się tak, tarzamy po łące i wianki polne pleciemy od czerwca, przez 

lipiec i cały sierpień, dzień za dniem, od rana do wieczora. Na wrzesień, gdy idę do szkoły, 

włosy-liście żółkną i czerwienieją, przesuszają się, łamią, wypadają. Chwytamy je w locie, 

wirujące w spiralach, a potem wyklejamy nimi klasery. Jesienne aranżacje są mi jedyną 

pociechą na zimę, gdy Thuja znów hibernuje ze stopami-korzeniami w ziemi. 

Leśni ludzie żyją i umierają jak ich drzewni strażnicy, lecz tak naprawdę są bliżsi 

nam samym. Potrafią kochać i nienawidzić. Zbierają się w grupy i wybierają przywódców 

– Starszyznę. Wyplatają na krosnach dzieła sztuki i komponują słodką muzykę na 

bębenki-pieńki i trzcinowe piszczałki. 

W ich żyłach pulsuje krwawica-żywica, a ciało to najmiększe drewno świata, z 

delikatną tylko warstwą skóry-kory. 

Dwie ręce, dwie nogi, postawa wyprostowana. 

Tak bardzo podobni nam. 

A jednak leśni ludzie kryją się przed nie-leśnymi, czy – jak na nas mówią – przed 

miastowymi. Leśni ludzie boją się siekierezady, chrzęstu pił, hałasu maszyn, całego tego 

rejwachu cywilizacji. Nie słyszą w nim pieśni Matki Ziemi. 

Leśni ludzie nie ufają miastowym – i słusznie. 

Miastowi robią sobie z leśnych gustowne meble. 
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* 

Jest odwilż. Mój przyjaciel Thuja wciąż jeszcze śpi w objęciach Dziewiczej Kniei, 

ucina drzemkę „na pięć minutek”. Ojciec zabiera mnie do sklepu meblowego w Wielkim 

Mieście kupić mamie stoliczek do kawy. Zbliżają się jej urodziny. 

To moja pierwsza wizyta w Wielkim Mieście i już na samym wjeździe, za znakiem 

„Teren Gęsto Zabudowany”, zaczynam tęsknić za chłodnym majestatem puszczy. Przez 

uchylone okno wdziera się do środka kłąb duszącego smogu, tak przesycony dwutlenkiem 

węgla, że na moment przed oczami pojawiają mi się plamki. Wieżowce, które przesłaniają 

tu słońce, w niczym nie przypominają koron wiekowych drzew – tego zielonego 

firmamentu nad wioską leśnych ludzi. Są zębate antenami i przytłaczające. Na ich 

północnych ścianach, gdzie powinien rosnąć mięciutki mech, kwitną szarobure kolonie 

pleśni. 

Docieramy do Emporium Żywomebli i ojciec parkuje auto. Zamykam swój klaser 

pełen wspomnień o jesieni, kładę go pod pachę i ostrożnie wysiadam na twardość betonu. 

Grunt nie ugina się tu cudnie pod nogami, nie zaprasza, nie wciąga w swoje odmęty, a pcha 

jak gdyby nieprzyjaźnie od dołu, oddaje mój ciężar gram za gram. Szuram niepewnie po 

szorstkiej nawierzchni, póki ojciec nie łapie mnie za rękę i nie zaciąga przez parking do 

sklepu. Wrota Emporium otwierają się same, rozpoznając w nas miastowych ludzi. 

Pan Właściciel wita nas z szerokim uśmiechem i na jednym tchu pyta, czego nam 

potrzeba, opowiada o atrakcyjnych antykach, o płatnościach ratalnych, o nowych 

dostawach surowca… Momentalnie znudzony, odłączam się od ojca i zagłębiam w ciemnej 

dolinie między meblami. Wszędzie wokół mnie są leśni ludzie, zupełnie jak w wiosce, ale 

jakoś nie czuję się tu jak w domu. Ani, ani. Czuję jedynie obrzydzenie. 

Niektórzy leśni ludzie uchowali się w całości. Oskórowani-okorowani, 

zaimpregnowani, pochylają się w nienaturalnych pozach tworząc jadalne stoły, wyginają 

się w pozycji kraba jako krzesła i szezlongi, kulą służalczo w postaci podnóżków czy 

zapraszająco otwierają drzwiczki do własnych komodowych wnętrzności. Biurka, regały, 

czy nawet meblościanki tworzą już jednak znacznie bardziej skomplikowane plątaniny 

kończyn, z dosztukowanymi detalami w postaci samotnych dłoni czy rzędu głów. Z 

pustych oczodołów przyglądają się światu inkrustacje z masy perłowej. 

Najbardziej jednak przerażają mnie taborety. Zwykłe, małe, kuchenne stołki. 

Zrobione są z zaszlachtowanych leśnych dzieci. 
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Zaciskam kurczowo ramiona na klaserze, szukając w nim otuchy. Ale klaser nie jest 

moim przyjacielem Thują. Nie może mnie przytulić, pogładzić po plecach palcami-

gałęziami i wyszeptać, że wszystko będzie dobrze. W klaserze, tak samo jak w meblach, 

nie ma ani jednej iskierki życia. Wszędzie tylko pustka i niemość rzeczy martwych… 

Potykając się o nogi własne i o nogi krzeseł biegnę z powrotem do ojca. Stoi przy 

kasie i płaci akurat za stoliczek do kawy, wybrany już wcześniej z katalogu. Natychmiast 

gubię krok. Mebel zrobiony jest z filigranowej leśnej kobiety. Z podkurczonymi pod siebie 

kończynami przywodzi na myśl Sfinksa; całkiem jak gdyby w ostatnich chwilach życia 

kuliła się przed ciosem siekiery. Jej wyheblowane plecy tworzą gładki blat. 

Mam dziwne wrażenie, że znam ją z wioski, i w gardle zaczyna wzbierać mi żółć. 

Ciało-drewno leśnych ludzi robi się twardsze dopiero pod wpływem stężenia 

pośmiertnego. A zatem, gdy kształtowano z niej mebel, heblowano bezlitośnie plecy, leśna 

kobieta musiała być jeszcze na wpół żywa… 

Czuję, że nie mogę złapać tchu. 

Ojciec pochyla się i pyta, czy wszystko ze mną w porządku. 

Oddycham ciężko przefiltrowanym smogiem Wielkiego Miasta, niezdolny do 

odpowiedzi. Widzę nad sobą wąsatą twarz Pana Właściciela. Ponad jego ramieniem, ze 

ściany, krzyczy do mnie ogromny afisz: ZNASZ KRYJÓWKĘ LEŚNYCH LUDZI? ZADZWOŃ 

POD RZĄDOWY NUMER – $$$ WYSOKA NAGRODA! Na plakacie, ponad ciągiem cyfr, 

widnieją dłonie zaciśnięte na siekierach i pochodniach… 

Klaser wyślizguje mi się z objęć i otwiera na jednej z kompozycji. Płomiennorude 

jesienne włosy-liście imitują na tej stronicy płomień: żółtawe listki na wierzchu, pod 

spodem coraz to większe i bardziej czerwone. 

„Ognie jesieni”. 

Zbieram go pospiesznie z lepiącej się podłogi, ale Pan Właściciel zdążył zauważyć, 

co kryje się w środku, bo przygląda się nam podejrzliwie. Nie mówi jednak ani słowa i 

spokojnie wystawia rachunek. 

Gdy wynosimy z ojcem stoliczek dla mamy, spoglądam jeszcze przez ramię na 

koszmarny sklep. Za przeszklonym frontem Emporium Żywomebli mężczyzna wykręca 

jakiś numer na tarczy telefonu. 

Patrzy prosto na mnie. 

 

* 
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Mój przyjaciel Thuja wypuszcza pierwsze listki. Rozwijają się wolno z 

jasnozielonych pąków i chłepczą wodę, którą dokarmiam je z konewki. Jeszcze parę 

tygodni i rozrosną się w gęstą czuprynę włosów-liści – zębatych, o nerwach 

rozchodzących się na klapki, gdyż Thuja urodził się w cieniu klonu. 

Siedzimy bok w bok na wielkim kamieniu na skraju wioski. Thuja wkręca palce-

korzenie między pęknięcia w skale i kołysze się na wietrze, błogo uśmiechnięty. Pod nami, 

w zagajniku, błąka się kilkanaście leśnych kobiet szukając miejsca do zasadzenia swoich 

dzieci. Leśni ludzie dorastają w łonie matki tylko przez pierwszych kilka tygodni. Potem 

ich sadzonki, bezproblemowo wydalone, zagłębiają się w odwiecznym wszechłonie Matki 

Ziemi, w cieniu wybranego strażniczego drzewa. Leśne dzieci rodzą się po dziewięciu 

miesiącach jako wiotkie maleństwa, przyssane włosami-liśćmi do promieni słońca, 

gaworzące coś w języku ściółki i runa. Prawie nigdy też nie płaczą. Chyba że… 

Chyba… 

Przypominają mi się nagle taborety w Emporium Żywomebli i prędko odwracam 

wzrok od zagajnika. 

Zaczynam się zastanawiać, całkiem poważnie: Czemu nikogo poza mną nie brzydziło 

tamto miejsce? Czemu ojciec nie mrugnął nawet okiem, gdy zobaczył sklep pełen 

zmasakrowanych leśnych ludzi? Czemu mama nie wrzasnęła z przerażeniem, gdy 

odpakowała swój prezent urodzinowy – martwą kobietę-stolik? 

Czy to możliwe, żebym to ja był jakimś odmieńcem? Czy rodzice byli mną 

zawiedzeni, kiedy zeszłej nocy zbudziłem się z krzykiem, mamrocząc coś o wstających do 

życia stolikach na kawę? Koledzy w szkole już i tak wyśmiewali się ze mnie, nazywając 

mnie dzieckiem buszu. Człowiekiem z liściem na głowie. Nigdy mi się to nie podobało; 

próbowałem być taki, jak oni, naprawdę. Próbowałem wiele razy zachowywać się jak 

miastowy człowiek. Ale nigdy dotąd nie potrafiłem. Więc pod tym względem tak, z całą 

pewnością byłem inny. 

Byłem odmieńcem… 

Thuja pyta się mnie leniwym szumieniem, w co chciałbym się dziś pobawić. 

Obrażony bez powodu, odpowiadam, że w nic. 

To jedyna odpowiedź, jaką jestem z siebie w stanie wykrzesać; reszta to pytania 

i wątpliwości. Nie wyrosłem z łona Matki Ziemi, a więc dla leśnych ludzi byłem, jestem 

i zawsze będę miastowym człowiekiem. Żyję co prawda w niewielkiej mieścinie, sto 

domków na krzyż, ale i tak – nie posiadam drzewa strażniczego, nie karmię się 
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chlorofilem, nie potrafię rozmawiać z dębami. Nie jestem jednym z nich. Spróchniali 

członkowie Starszyzny powtarzają mi to zresztą przy każdej możliwej okazji, krytycznie 

przyglądając się mojej przyjaźni z Thują. 

Kim więc jestem? Gdzie przynależę? 

Ani tu, ani tam? W obu miejscach? Pomiędzy dwoma światami? 

Nie potrafię sobie na to odpowiedzieć. 

Do domu wracam wcześniej niż zwykle, zostawiając mojego przyjaciela Thuję 

samemu sobie. Przed garażem stoi czarny samochód na blachach Wielkiego Miasta. Nie 

znam nikogo, kto mógłby jeździł czymś takim – tata ma pikapa, mama z uporem maniaka 

pedałuje do pracy na rowerze, dziadek i babcia wolą pekaes, wujek jest taksiarzem. 

Wzruszam ramionami, ale na wszelki wypadek wchodzę przez kuchnię, żeby nie 

przeszkadzać dorosłym. 

Sęk w tym, że oni chcą, abym im poprzeszkadzał. 

Czekają na mnie w salonie, popijając nerwowo kawę – ojciec, mama oraz nieznajomy 

Pan Garnitur, elegancki dżentelmen. Ten ostatni uśmiecha się do mnie fałszywie i prosi, 

żebym usiadł. Mama podsuwa mi szklankę mleka, ale nawet go nie tykam. 

Pan Garnitur mówi o tym, że podobają się Im moje wyniki w szkole. Że Oni są ze 

mnie bardzo zadowoleni. Nie mam pojęcia, kim są ci „Oni”, ale nie chcę wyjść na idiotę – 

zwłaszcza po tym, co naopowiadał o mojej inteligencji. Więc trzymam gębę na kłódkę 

i słucham. 

Pan Garnitur opowiada o wspaniałych szkołach, jakie czekają na mnie w Wielkim 

Mieście. O stypendiach, które rząd jest gotów mi przyznać; tak żebym do końca edukacji 

nie musiał się martwić o nic, nigdy. A potem… kto wie? Może nawet czeka na mnie ciepła 

posadka w rządzie lub radzie nadzorczej? 

Świat stoi przede mną otworem. Mogę robić, co tylko zechcę. Dostać gwiazdkę 

z nieba. 

I jedynym, co muszę dla nich zrobić, to zaprowadzić ich do leśnych ludzi. 

Rodzice przekonują mnie natarczywie, że taka szansa już nigdy więcej się nie 

powtórzy. Że jako jedyny z rodziny mogę wyrwać się wreszcie z małomiasteczkowej nudy 

i ruszyć w wielki świat, w Wielkie Miasto. 

To naturalna kolej rzeczy, synku. 

Leśni ludzie są po, żeby robić z nich meble. 

Co zrobisz, przykujesz się do leśnego człowieka jak jakiś szurnięty eko-aktywista? 
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Dorośnij wreszcie, najwyższy czas! 

Ale ja nie jestem przekonany. Nie chcę, żeby mój przyjaciel Thuja trafił w ręce 

jakiegoś rzeźnika-cieśli, który wykrwawi go powoli, wypruje wnętrzności i zostawi pustą, 

drewnianą skorupę bez serca. Nie chcę, żeby Thuja był taki sam jak stoliczek do kawy, 

wokół którego zasiedliśmy, straszący mnie po nocach koszmarami. Bo jaką będę miał 

radość w życiu, kiedy jego mi zabraknie? 

Dlatego wbrew rodzicom kręcę głową. Odmawiam. 

Nie i nie. 

Pan Garnitur uśmiecha się tylko i mówi, że to nic nie szkodzi. Że za jakiś czas może 

zmienię zdanie, a Oni z obietnic tak łatwo się nie wycofują. Potem zaciąga nas na podjazd 

i z bagażnika czarnego jak noc samochodu wyciąga dla mnie pojednawczy prezent. 

Łaaał… Pierwszy raz widzę na oczy takie cudeńko! To konsolowizor do gier, 

najnowszy model, taki o jakim słyszałem, że mają je wszystkie fajne dzieciaki w Wielkim 

Mieście. A wraz z nim ponad setka najprzeróżniejszych gier, przygód zamkniętych 

w plastikowych kartridżach. 

Marzenie każdego wyrostka. Tylko dla mnie… 

Tej nocy odpalam go po raz pierwszy. 

Gram do białego rana. 

Gram przez cały boży dzień. 

Mój przyjaciel Thuja czeka na mnie w zagajniku. W południe mieliśmy iść polować 

na żaby. Ale po co mam się ubłocić po kolana i umazać śluzem, skoro mogę skakać 

wirtualną żabą, przez wirtualną drogę na ekranie własnego konsolowizora, w zaciszu 

domu? 

Tutaj, z dżojstikiem w dłoni, nareszcie czuję, że gdzieś przynależę. 

 

* 

Wrzesień przychodzi niespodziewanie, zupełnie jak gdyby wepchnął się przed 

kolejkę leniwych, letnich miesięcy i zajął ich miejsce w kalendarzu. Nie widziałem mojego 

przyjaciela Thuji przez całe lato, zastąpiwszy świat za podwórkiem – światem, który był 

na wyciągnięcie dżojstiku. 

I dziś również go nie zobaczę, niestety. Dziś pierwszy dzień szkoły w Wielkim 

Mieście. 
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Przy drugiej mojej wizycie szarość Wielkiego Miasta jest jakoś mniej odpychająca. 

Znajoma. Przypomina mi odbiornik telewizyjny nastawiony na martwy kanał; śnieżenie, 

które pojawia się zawsze, gdy zamieniam na konsolowizorze jedną przygodę na drugą. 

W drodze ku następnej przygodzie… Dobrze jest myśleć o tym w ten sposób, gdy 

mkniemy z ojcem po autostradzie na pełnej prędkości, rozcinając smog. Wysokie budynki 

wydają mi się nagle fascynujące; zastanawiam się, jak z ich szczytu wygląda świat. Będę 

kiedyś musiał się na nie wspiąć, aż do podniebnych galeryjek. Być może zrobię to razem z 

kolegami, których w nowej szkole znajdę bez przeszkód. 

Wystarczy przecież, że porozmawiamy o najnowszych grach na konsolowizor. 

 

* 

W szkole Pan Profesor uczy nas o leśnych ludziach, o ich przydatności społecznej. 

Słucham uważnie jego wykładów o rzeczach, o których wcześniej nie miałem zielonego 

pojęcia. 

Na przykład o tym, że ciało-drewno leśnych ludzi jest jednym z najdroższych 

materiałów na świecie i że niewielki stoliczek do kawy, taki jaki kupił mojej mamie ojciec, 

stanowi równowartość pierścionka z brylantem. 

Albo o tym, że leśni ludzie, relikty przeszłości, tak czy inaczej nie są w stanie zdać 

testu ewolucji i skazani są na rychłe wymarcie. Więc w porównaniu z powolną agonią 

całego gatunku, humanitarną rzeczą jest wbić w nich siekiery, upuścić krwawicę-żywicę i 

sprawić, aby nam, miastowym ludziom, na coś się jednak przydali. 

Pan Profesor przemawia z katedry zbudowanej z trójki leśnych ludzi, splecionych 

ramionami w karykaturę anioła. Makabryczny mebel nie wydaje mi się teraz aż tak 

straszny jak wtedy, w Emporium Żywomebli. 

Byłem wtedy innym człowiekiem. Jeszcze dzieciakiem w zasadzie. 

Ale teraz… teraz mam obowiązki. Jestem obywatelem Wielkiego Miasta, 

edukowanym w najlepszej szkole, do jakiej mógł posłać mnie rząd. Nie mogę się wzdrygać 

za każdym razem, gdy spojrzę na zwykłe krzesło czy regał. Nikt nie pozwoli mi zasiąść 

przy okrągłym stole i decydować o losie państwa, jeżeli sam okrągły stół będzie 

przyprawiał mnie o atak paniki. Nikt nie potraktuje mnie poważnie. 

Muszę myśleć o swojej przyszłości. Dorosnąć – tak jak mówili rodzice. 

Pan Garnitur odwiedza mnie średnio co tydzień. Pyta, jak mi idzie nauka. Przywozi 

ze sobą nowe gry – z każdymi odwiedzinami coraz lepsze, droższe i bardziej wciągające, 
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tak, że zapominam o wszystkich troskach. Pytania i wątpliwości znikają, zastąpione 

pewnością. Strach blednie. Nie czuję nic. 

Aż w końcu, gdzieś na początku listopada, podczas przerwy zajęciowej na Święto 

Zmarłych, stwierdzam, że nie warto się już dłużej opierać. Że tak będzie lepiej dla 

wszystkich, wliczając w to mojego przyjaciela Thuję. Bo co jeśli będę musiał patrzeć, jak 

umiera powoli? Butwieje od środka i zmienia się w stare próchno? Lepiej już chyba, żeby 

pozostał piękny i młody na zawsze, w unieśmiertelnionej formie. On i wszyscy inni moi 

leśni znajomi. 

Spowiadam się więc Panu Garniturowi ze wszystkiego, co wiem o wiosce leśnych 

ludzi. Rysuję nawet mapę Dziewiczej Kniei, z zaznaczonym strumieniem, zagajnikiem 

sadzonek oraz dębem Starszyzny, żeby się nie pogubili. 

Wyruszają chłodnym rankiem z buldożerem i tuzinem silnych drwali niosących 

pochodnie. 

„Ognie jesieni”. 

Proszę ich tylko o jedną, jedyną przysługę. 

A potem spokojnie, bez cienia winy, wracam do swoich gier. 

 

* 

Mój przyjaciel Thuja uśmiecha się do mnie znad ekranu konsolowizora, błyskając 

szklanymi oczami. Nie ma już liści na jego głowie, jest tylko gładka czaszka – oszlifowana 

i przyciemniona pokostem – ale i tak zdaje się być równie radosny co bulgoczący strumyk. 

Takim kazałem go ukształtować rzeźnikom-cieślom: pogodnym. Takim chciałem go 

zachować w świętej pamięci. 

Nie ma już leśnych ludzi w Dziewiczej Puszczy za moim domem. Mój przyjaciel Thuja 

mieszka teraz ze mną, w moim świecie, odpowiednio przystosowany do realiów 

cywilizacji. Stoi na swoim miejscu, spełniając funkcję, do której – teraz rozumiem to 

dobrze – został przeznaczony od momentu wykiełkowania. 

Mój przyjaciel Thuja robi mi za mebel. W ramionach zastygłych w bezgłośnym 

błaganiu posłusznie trzyma konsolowizor. 

Gramy razem w FPS, zero zmartwień. 

Wciągnięci w wirtualny świat westernu, strzelamy z rewolwerów do czerwonych 

Indian. 
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Kornel Mikołajczyk (ur. 1991) — Student filologii angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim. 

Zadebiutował opowiadaniem Człowiek w Masce (Fahrenheit nr 67), po zdobyciu 

pierwszego miejsca w polconowym konkursie „Uwolnij Fantazję 2009”. Wielbiciel zielo-

nej herbaty, dobrego anime, fantasy spod znaku systemów magii, sci-fi z okresu Złotego 

Wieku, bizarro fiction, power metalu, post-rocka i – przede wszystkim – pisania. 


