
Przez całe swoje życie nie widziałem równie smutnej, uroczystości. Pomimo żaru
lejącego się z nieba, wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Łączności ubrani byli na czarno.
Czerń  zdobiła  całe  wnętrze  kościoła  w  Dębnikach.  Nikt  nic  nie  mówił,  panowała
absolutna cisza.

Śmierć jednego z wybitniejszych uczniów placówki odcisnęła głębokie piętno, nie
tylko  na  uczniach  szkoły,  ale  również  na  pedagogach.  Ja  sam  –  jako  nauczyciel
informatyki – nieraz miałem przyjemność prowadzić zajęcia klasy I Ic, skąd pochodził,
właśnie chowany w ziemi chłopak. 

Michał  był  dobrym  nastolatkiem.  Wysoki,  zawsze  uśmiechnięty,  o
optymistycznym podejściu do życia. Uwielbiał żartować, a swoją klasę traktował niczym
drugi dom. Ale coś poszło źle, nie tak jak powinno... 

To  była  środa.  Akurat  bardzo  dobrze  to  pamiętam,  ponieważ  to  ja  miałem
ostatnią  lekcję  z  klasą  Michała.  Sama  godzina  szkolna  przebiegała  bez  szwanku.
Najpierw wypytanie uczniów o pracę domową, później trochę teorii z programowania, a
na końcu praktyczne jej wykorzystanie. Ale Michał był jakiś inny. Patrząc w jego oczy
można było  odczytać  szereg emocji:  zaczynając od smutku,  żalu,  przez obojętność
przechodząc i kończąc na determinacji i pewności działania. Ale coś mi nie grało na tym
fortepianie...  Ten  szczęśliwy  człowiek  nie  był  sobą!  Smutek  zamiast  radości.
Katatoniczny  stan  zamiast  uczuć.  I  ten  błagający  wzrok...  Stojąc  przed  trumną
wzdrygnąłem się. Nieprzyjemne uczucie bycia obserwowanym chwyciło mnie za serce.
Rozejrzałem  się  na  boki.  Nic.  Musiało  mi  się  wydawać.  Tak,  to  pewnie  tylko
przemęczenie. Jak wrócę z uroczystości pogrzebowych będę potrzebował kilku godzin
snu  i  świętego  spokoju.  Znowu  skoncentrowałem  się  na  mszy.  Ksiądz  właśnie
opowiadał, o zbawieniu dusz. Wcale tego nie chcąc, mój umysł ponownie skupił się na
wydarzeniach dnia poprzedniego. 

Zajęcia  zakończyliśmy dość  późno,  bo  o  21  godzinie.  Ale  cóż  zrobić?  Życie
nauczyciela informatyki nie jest usłane różami i trzeba brać godziny pracy takie, jaki
dają.  W  każdym  razie,  widziałem,  że  z  Michałem  znowu  coś  się  dzieje.  Zaczął
zachowywać się nadzwyczaj nerwowo, nawet jak na niego. Wzrok latał  mu po całej
klasie,  ręce drżały,  jakby miał  je zanurzone w śniegu. Bez przerwy „przeskakiwał” z
jednej nogi na drugą. Zapytałem go czy wszystko w porządku. Nie tyle z przymusu, jako
nauczyciel,  o ile z własnej  obserwacji.  Odpowiedział,  że ma się bardzo dobrze. Nie
drążyłem tematu, sądząc, iż ma to związek ze sprawami rodzinnymi. Wiedziałem, że
jeśli  miałby  problemy  z  nauką,  bądź  rówieśnikami,  przyszedłby  do  któregokolwiek
pedagoga porozmawiać o tym. Spakowałem swoje rzeczy do torby, zamknąłem klasę i
udałem się do wyjścia z budynku. Przechodząc przez drzwi nie dostrzegłem Michała
schodzącego do piwnicy szkolnej. I sporego kawałka sznura w jego rękach.

Po skończonej uroczystości, wszyscy zebrani rozeszli się do domów. Ale nie ja.
Postanowiłem zostać i  wrócić do ZSŁ. Nie wiem co mną kierowało, ale ten chłopak
musiał  zostawić  jakieś wskazówki.  Przecież  nikt  tak z  dnia na dzień nie  podejmuje
decyzji o samobójstwie! Podejrzewałem, że zostawił jakiś ślad, najprawdopodobniej na
komputerze szkolnym. Wsiadłem do auta i pojechałem.

Zaczęła się noc. Słońce już dawno skryło się za horyzontem, a księżyc spowił
całą okolicę srebrzystą poświatą. Nie przeszkadzało mi to. Znacznie lepiej pracuje mi



się w pojedynkę, a zatem nikt nie będzie mi przeszkadzał. Zresztą – kto kręciłby się
koło szkoły, o północy? Oprócz mnie. 

Jako, że pracuję do późnej  nocy, dyrektorstwo szkoły udzieliło mi drugą parę
kluczy do szkoły. Przystałem na to, ponieważ nikomu innemu nie chciało się zostawać
w pracy do takiej pory. Dodatkowo, zawsze mogłem przychodzić do pracy, tyle czasu
przed zajęciami, ile chciałem, bez obawy o spotkanie z zamkniętymi drzwiami. 

Po zamknięciu drzwi od wewnątrz – żeby nikt nie mógł wejść niepostrzeżenie i
czegoś  ukraść  -  poszedłem  na  górne  piętro,  gdzie  mieściła  się  pracownia
informatyczna. Otworzyłem ją i zasiadłem przy komputerze. Po zalogowaniu, omal nie
spadłem z krzesła. Z monitora gapiła się na mnie czarna postać, bez oczu i szaleńczym
wyrazem  twarzy.  Z  rozciągniętych  do  granic  możliwości  ust,  ciekła  jej  jakaś
szkarłatnoczerwona substancja. W ręku trzymała zardzewiałą kosę, na którą była nabita
ludzka głowa. 

Powstrzymując odruch wymiotny, przyjrzałem się bliżej. Wydawała mi się skądś
znajoma. Dziwne. Nie mogłem tylko przypomnieć sobie skąd... Z zamyślenia wyrwało
mnie pukanie do drzwi. Odruchowo zawołałem „Proszę!”, ale nic to nie dało. Pukanie
tylko  się  nasiliło,  przeradzając  się  w  trzaskanie.  Nagle  uświadomiłem  sobie  coś.
Przecież w szkole nikogo poza mną nie ma! Przestraszyłem się nie na żarty.  Czym
prędzej  zabarykadowałem się,  podstawiając  pod drzwi  ciężkie  biurko.  Ledwo dałem
radę je ruszyć, ale w końcu udało się! Przez chwilę poczułem się bezpieczny. Ale zaraz
zaczęły nachodzić mnie wątpliwości... Kto to mógł być? Przecież drzwi same z siebie
nie  trzeszczą.  Drzwi  główne  zamknąłem  na  klucz,  kiedy  wchodziłem  do  budynku.
Dyrektor  ogłosił  kilkudniową  żałobę,  więc  żadnych  uczniów  w  szkole  nie  ma.
Nauczycieli również. 

Nagle walenie w drzwi ustało. Usłyszałem tylko szelest papieru pod drzwiami i
ciszy szmer, jakby ktoś odchodził. Przez chwilę walczyłem z ciekawością i przegrałem.
Odsunąłem  lekko  dębowy  mebel  i  uchyliłem  drzwi.  Pierwsze  co  zauważyłem,  to
odrapana zewnętrzna strona wejścia. Jakby ktoś jeździł po niej paznokciami, by dostać
się do pokoju. Dostać się do mnie...

Na podłodze leżała koperta.  Podniosłem ją. Wróciłem do pokoju i otworzyłem
lekko  poszarzały  kawałek  papieru.  Akurat  wtedy spaliła  się  lampa  będące  jedynym
źródłem światła  w pokoju.  Zostałem zmuszony do  wyciągnięcia  swojej  małej  latarki
telefonicznej. Zagłębiłem się w treść listu.

Drogi Panie Profesorze,

Zastanawiał się Pan kiedykolwiek nad istotą śmierci? Czym ona jest? I co się
dzieję z człowiekiem, kiedy jej doświadcza?

Śmierć  to  dziwne...  miejsce.  Jest  tu  bardzo  ciemno  i  bardzo  zimno.  Ale
wystarczy, ze tylko o czymś pomyślę, a to natychmiast się tu pojawia! To zaprawdę
cudowne. Czuje się wtedy taki potężny. Ale mimo to jestem samotny. Czasami wydaje
mi się, iż słyszę szepty. Ale za każdym razem, kiedy się rozglądam nic nie widzę. W
końcu pomyślałem, że do Ciebie napiszę. Lubiłem Twoje lekcję, więc byłeś pierwszą
osobą, która przyszła mi na myśl. Ale planuję zrobić coś większego. Jestem tutaj sam i
przyda mi się towarzystwo. Zbiorę całą klasę! Postaram się, aby do mnie dołączyli w



tym cudownym miejscu. Będziemy się razem świetnie bawić! Zorganizujemy imprezy i
będą tańce i gry komputerowe. Tak jak w najlepszych chwilach mojego życia.                 

Aczkolwiek potrzebuję kogoś, kto pomoże mi się tym wszystkim zająć. Kogoś kto
zna się na organizowaniu i potrafi logicznie myśleć. Niczym informatyk.

Moje gratulacje. Jest Pan pierwszy na liście.    

Zaczytany,  nie  zauważyłem  otwierającego  się  okna  za  moimi  plecami.  Nie
zauważyłem  wchodzącej  przez  nie  postaci  w  czerni.  Nie  zapamiętałem  również
żadnych  odgłosów  kroków.  Ale  ostatnie  co  widziałem  przed  śmiercią,  to  twarz  na
pulpicie.  Przypomniałem  sobie  skąd  ją  znam.  To  była  moja  twarz.  Chwilę  później
zmieniła się na ucznia z numerem pierwszym w dzienniku.


