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    Pewnego dnia w mojej szkole zorganizowano wielką imprezę charytatywną, na której mieliśmy 
zbierać pieniądze na głodne dzieci w Afryce. Ja, jako przewodnicząca klasy, musiałam zjawić się 
obowiązkowo. Oczywiście nie chciałam w tym siedzieć sama, więc wciągnęłam w to moich 
przyjaciół Gabrysię i Kacpra.  
    …Po zakończeniu imprezy mieliśmy już wracać do domów, ale ja zapomniałam, że nadal jestem 
w kapciach, które zmieniłam, bo pani woźna mi kazała. Musiałam wrócić do szatni, aby zmienić je 
na buty.  
-Pójść z tobą?- zapytała Gabrysia. 
-Jeżeli chcesz, to pewnie- odpowiedziałam. 
-To ja idę z wami- oznajmił Kacper.  
Pewnie nie chciał stać tam pod szkoła jak ten znak drogowy. 
Weszliśmy do szkoły i pobiegliśmy do szatni. Zmieniłam buty i już mieliśmy wyjść, ciągniemy za 
klamkę i… 
-Zamknięte!?- wykrzyknął z przerażeniem Kacper. 
-Nie, to niemożliwe!- krzyknęłam. 
-No pięknie, chyba zostaniemy w szkole na noc- stwierdziła Gabrysia. 
-O nie, o nie!- panikował Kacper- Dobrze, że mamy telefony, możemy zadzwonić po pomoc. 
-Ty głupolu, przecież w tamten piątek wielki ptak nie wiadomo czemu trafił w antenę przekaźnikową 
i całe Czyżyny nie mają zasięgu!- odpowiedziała mu z oburzeniem Gabrysia. 
Słońce już zaszło, a my byliśmy głodni, zmęczeni i zdesperowani. Mieliśmy tylko nadzieję, że ktoś 
po nas przyjdzie. Pomyślałam, że pochodzimy trochę po szkole i pozwiedzamy sale. 
Wybiliśmy szybę od dyżurki i zabraliśmy klucze do wszystkich sal. 
Obeszliśmy klasy, a na końcu poszliśmy do gabinetu dyrektorki. Śmialiśmy się, wygłupialiśmy, a ja 
otworzyłam szufladę biurka. Nagle usłyszeliśmy tylko skrzypienie jakby drzwi. Lecz to nie były 
drzwi, to była wielka odsuwająca się ściana, za którą widać było strasznie ciemny tunel, który nie 
wiadomo dokąd prowadził. Pomimo tego i tak wskoczyliśmy do tunelu. 
Był bardzo długi. Kiedy z niego wyskoczyliśmy, zobaczyliśmy żelazne drzwi i gdy je otworzyliśmy, 
wyskoczył z niego wielki, fioletowy potwór. 
Głośno zaryczał, aż nam się nogi trzęsły. Jedynym odważnym okazał się Kacper, który podszedł do 
niego i powiedział: 
-Cześć, jak się nazywasz? 
-Wiesiek, ale jestem wielki i straszny, czemu się mnie nie boisz?- zdziwił się potwór. 
Kacper uśmiechnął się tylko i dał nam do zrozumienia, że nie wierzy w potwory. 
Ale w pomieszczeniu były jeszcze jedne drzwi, spytałam Wieśka:  
- Co jest za tymi drzwiami? 
On nic mi nie odpowiedział, tylko je otworzył. Zapaliło się dziwne światło i ujrzeliśmy stół i krzesła. 
Nic innego tam nie było, lecz Wiesiek kazał nam założyć zielone okulary i oto co zobaczyliśmy - 
dwadzieścia przeźroczystych praktycznie niewidocznych duchów przyglądających się nam. Byliśmy 
przerażeni. Uciekaliśmy co sił w nogach, w górę i w dół schodami, niestety, zjawy dogoniły nas i 
nagle drzwi, o które się opieraliśmy (wejściowe do szkoły) otworzyły się. Na ratunek przybiegli nam 
niczego nieświadomi rodzice. Zjawy na widok ludzi przestraszyły się  i uciekły do swojego miejsca 
pod naszą szkołą. 
-Co się tam wydarzyło i czemu macie te śmieszne okulary?- zapytał mój tata. 
-Hmyy, lepiej o tym nie mówić – odpowiedziałam, wprowadzając naszych rodziców w jeszcze 
większe zdziwienie… W drodze do domów robiliśmy tylko głupie uśmieszki do siebie w tajemnicy 
przed rodzicami. 
Następnego dnia spytałam Gabrysię: 
-A co się stało z Wieśkiem?  



Gabrysia wzruszyła tylko bez większego zainteresowania ramieniami, a we mnie dalej pozostawała 
myśl o biednym Wieśku. 




