
Każdej nocy w mojej szkole… 
 

Tomek obudził się na podłodze. Bolała go głowa. Nie za bardzo wiedział gdzie jest. 
Ciemne pomieszczenie z jakimiś stołami i krzesłami, okna, za którymi nieznacznie widać 
było Księżyc w pełni przedzierający się przez drzewa. 

- Co to za miejsce? – pomyślał. – O Boże… 
Teraz sobie przypomniał. Po ostatniej lekcji miał pozasuwać wszystkie krzesła 

i wyrównać ławki. Wtedy nagle zrobiło mu się duszno i osunął się bezwładnie na ziemię. 
- Ale dlaczego aż tak mnie łupie w głowie? – zastanawiał się chłopak. Przejechał ręką 

po czole i poczuł, że jest wilgotne. Nie wiedział dlaczego, przecież leżał nie wiadomo ile 
czasu na podłodze. Zaryzykował i polizał ciecz, którą teraz miał też na ręce. Miała 
specyficzny smak. Była to krew. Przeklął pod nosem i zaczął powoli łączyć fakty ze sobą 
odtwarzając prawdopodobny bieg wydarzeń. Zasłabł w kącie sali, przy ścianie, więc 
zaglądający przez drzwi nie mógł go zauważyć. Ile mógł leżeć? Pięć godzin? Dziesięć? 

Powoli wstał. Zakręciło mu się lekko w głowie, ale w końcu udało mu się stanąć 
w miarę prosto i rozpoczął oględziny. Powoli przesuwał się w stronę drzwi sali, potykając się 
o ławki. Było tak ciemno, że nie widział własnej ręki wyciągniętej przed sobą. 

- Potrzebne mi coś do oświetlenia – pomyślał. No tak, telefon. Wyciągnął smartfona 
i zobaczył jakieś dwadzieścia nieodebranych połączeń od mamy. Nie pomyślał zupełnie, 
że przecież ona może się o niego martwić, ba, na pewno się martwi. Od razu wykręcił do niej 
numer i zadzwonił. 

- Stan Twojego konta wynosi: zero złotych dwadzieścia dwa grosze – usłyszał 
ze słuchawki. – Aby zrealizować połączenie doładuj swoje konto. 

- Super, no to kanał! – powiedział sobie w myślach. 
Jako że nic lepszego nie mógł zrobić, zaczął świecić ekranem po klasie. Doszedł 

do drzwi i nacisnął delikatnie klamkę. Otworzyły się z lekkim skrzypieniem. Tomek wyszedł 
na korytarz i rozejrzał się. Nigdy nie był w szkole w nocy. Był zupełnie sam, wiedział o tym. 
W szkole nie było ochrony. Powoli przesuwał się korytarzem w stronę klatki schodowej. 
Cisza była tak głęboka, że aż wywoływała u niego ciarki na plecach. Nagle usłyszał 
skrzypienie. Skamieniał. Zamienił się w słuch. Wszystkie włosy stanęły mu dęba. Skrzypienie 
dochodziło 
z niższego piętra. Normalnie byłoby ledwo słyszalne, ale w puściutkiej szkole, gdzie tylko on, 
a raczej prawdopodobnie tylko on przebywał, było słychać bardzo wyraźnie. 

- Co robić? Co robić!? – gorączkowo próbował nie panikować. Podjął decyzję, żeby 
powoli przesuwać się w stronę wyjścia. Ale cicho. Najciszej jak to tylko możliwe. Jak 
pomyślał, tak zrobił. Bez pośpiechu zaczął podążać w kierunku schodów. Kiedy tylko dotarł 
do schodów, to o mało nie krzyknął z przerażenia. Głośny huk dało się słyszeć z końca 
korytarza na drugim piętrze, czyli dokładnie tym, na którym się znajdował. Teraz już nie miał 
żadnych wątpliwości co do tego, co powinien zrobić. Szybko zszedł po schodach na parter. 
Do wyjścia miał tylko kilka kroków. Już do niego dobiegł. Już pchał drzwi. 

- NIE!!! Niemożliwe!!! – krzyknął. Drzwi były zamknięte. Szarpał się z nimi dobrych 
kilka minut, ale nie dał rady nic zrobić. Zrozpaczony usiadł opierając się o nie i zaczął 
gorączkowo myśleć nad tym, jak może się wydostać ze szkoły, tym bardziej, że te dziwne 
odgłosy strasznie go zaniepokoiły. 

- No, dalej Tomek, chodzisz do tej szkoły od 2 miesięcy, powinieneś ogarniać gdzie 
są wyjścia – mówił do siebie. – Główne zamknięte, nic dziwnego. Jakie jeszcze są wejścia? 



Na pewno przez szatnię, ale ono jest zamknięte na co dzień. Odpada. Na przewiązce przed 
salą gimnastyczną? Niby zawsze, jak tam siedziałem, to drzwi były otwarte. Sprawdzę zaraz. 
Gdzie jeszcze? Hmm… Przewiązka do pracowni. Ale tam z kolei drzwi też są zawsze 
zamknięte. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Myśl Tomek! Myśl! 

Chłopak siedział marszcząc czoło i wizualizując sobie w głowie plan szkoły. Niestety 
jedyne wyjście, jakie mu przyszło do głowy, to przewiązka między szkołą, a salą 
gimnastyczną. Stwierdził, że tam pójdzie i sprawdzi, czy ma aż tak dużo szczęścia. Ruszył 
wzdłuż korytarza na parterze. Nadal miał duszę na ramieniu. Każdy szelest, każde stuknięcie 
butem o podłogę, każdy niezidentyfikowany odgłos powodował u niego nagłe zatrzymanie 
pracy mięśni. Udało mu się jednak szczęśliwie dotrzeć do celu. Teraz największa 
niewiadoma. Czy drzwi będą otwarte? Nacisnął klamkę. Nic z tego. Zamknięte na cztery 
spusty. Teraz już naprawdę stracił głowę. Co to będzie? Mama pewnie dostaje zawału, tata 
być może też. Policja pewnie już zawiadomiona o jego zniknięciu. Co powie jutro, kiedy 
znajdą go w szkole z rozbitą głową? 

Nie miał jednak czasu się zastanawiać, bo nagle po drugiej stronie korytarza pojawiło 
się światełko. Z początku nie zauważył go, jednak kiedy światełko zaczęło się przybliżać, 
to Tomek zorientował się, że coś jest nie tak. Skamieniał. Zaczął obserwować kropeczkę 
w oddali, która z każdą sekundą rosła. Powoli zaczynał powracać ból głowy. Chłopak nie 
wiedział co ma zrobić. Wiedział tylko, że nie może się ruszyć, bo inaczej przyciągnie uwagę 
tego czegoś w oddali. Sekundy mijały, a światełko zaczęło ukazywać delikatną, jasną 
poświatę, która odbijała się od ścian. Było już w połowie korytarza. Wtedy Tomek usłyszał 
kroki. Usłyszał i poczuł. Poczuł jak podłoga pod nim delikatnie drży. Przerażenie zaczęło 
przejmować nad nim kontrolę. Ostatkami świadomości postanowił podnieść się i pójść w 
stronę schodów do szatni, które znajdowały się kilka metrów od niego. 

Wstał i z pozornym spokojem zaczął przesuwać się w stronę klatki schodowej. Na 
jego nieszczęście musiał iść w kierunku światełka. Już przy samym wejściu na schody 
pożałował, że w ogóle wychodził z sali. Światełko znieruchomiało, on także. Dzieliła je od 
niego odległość może dziesięciu metrów. Nagle dał się słyszeć potężny, basowy, przerażający 
ryk. W tym samym momencie światełko, a raczej postać, która to światełko miała w ręce, 
zaczęła biec 
w stronę bladego Tomka, sprawiając jednocześnie, że ziemia się delikatnie trzęsła. Tomek 
puścił się biegiem po schodach. Potknął się w połowie i przeturlał się aż na sam dół. Teraz 
głowa bolała go już nie tylko od wcześniejszego uderzenia, ale również i od obecnego. 
Jednocześnie też zaczęły go piec oczy. Nie wiedział co się dzieje, ale wiedział, że musi 
uciekać. W wąskim korytarzu zaczął przesuwać się sprintem w stronę drugiej klatki 
schodowej. To Coś, co go goniło nie odpuszczało. Rycząc dziko pędziło za nim i trzęsło 
ziemią co każdy krok. 

Tomek w biegu pomyślał o tym, że może wyskoczyć przez okno w jakiejś klasie, 
ale teraz już wiedział, że niektóre klasy mogą być zamknięte. Doszedł do wniosku, że będzie 
sprawdzał każde drzwi po kolei w biegu wzdłuż korytarza. Ostatkiem sił wskoczył na schody, 
wspiął się na nie i przebiegł kilka kroków. Krzyknął z przerażenia, kiedy tuż przed nim 
podłogę rozerwała chuda, blada ręka. Ręka jego prześladowcy. Schowała się szybko, a 
Tomek wykorzystał chwilę i zaczął realizować swój plan. Pierwsze drzwi zamknięte, drugie 
tak samo. Każde kolejne drzwi były zamknięte. Tomek płakał z rozpaczy i żalu. Dlaczego 
musi ginąć 
tak młodo? Przerażająca postać była już na korytarzu, dobiegła do niego, chwyciła go 



mocarną ręką. Przeraźliwie blada twarz nie miała oczu ani nosa. Była po prostu biała. Jego 
oczy przestały działać, nie widział już nic. Usłyszał tylko okropny ryk. 

- Wstawaj!!! – krzyczała postać. – Wstawaj!!! Tomek, ty okropny śpiochu! 
Wstawajże, spóźnisz się do szkoły! 

Tomek otworzył oczy. Nad nim stała mama, która potrząsała nim i krzyczała, żeby 
się obudził. 


