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Dowody prawdy

Zastanawialiście się może kiedyś, co można osiągnąć w młodym wieku, gdy nawet
nie ukończyło się do końca swojej pierwszej szkoły? Pewnie wielu młodych ludzi myśli o
tym, gdy patrzą przez okno w czasie lekcji lub gdy po prostu nie wiedzą, co ze sobą zrobić.
Ja również tak miałem. Nie jest to raczej zadziwiające,  zważywszy na mój obecny wiek,
jakim jest 15 lat. 

Wszystko zaczęło się tego nieszczęsnego dnia, gdy nudziłem się przy oknie i nagle
Wojtek szepnął do mnie o przyjęciu, które miało odbyć się 14 października. Nie myśląc zbyt
długo, odpowiedziałem, że na 90% będę na nim, ponieważ wiedziałem, że nigdzie i tak nie
jadę w tym czasie. W końcu po parunastu minutach wybił “dzwon wyzwolenia” i mogłem
wyjść prędkim krokiem z sali.  Gdy wyszedłem z sali,  na korytarzu zaczepił  mnie wtedy
Wojtek: 

-  No, to co? Trzeba coś zorganizować.  Dziewczyny tym razem też do nas dołączą,  więc
impreza będzie dosyć duża. 

-Co masz na myśli mówiąc, że trzeba coś zorganizować? Zapytałem zaniepokojony, choć
miałem już pewne przypuszczenia. Wojtek to klasowy zbój, a taka okazja na jego wybryki
jak gdyby spadła mu z nieba. 

-  Potrzebuję  alkoholu  i  trochę  papierosów,  żeby  ta  impreza  miała  większe  walnięcie  –
powiedział szyderczym głosem Wojtek.

Dlaczego się tego spodziewałem? - Pomyślałem w tym momencie. Wiedziałem, że Wojtek
chce urządzić tego typu imprezę. Normalnie po tym zdaniu powiedziałbym mu pewnie, że
„akurat  przypomniało  mi  się,  że  jadę  z  rodziną  w góry”,  ale  wiedziałem,  że  będzie  źle,
dlatego chciałem ich pilnować, aby cała zgraja pijanych gości nie zdemolowała mu domu,
przy tym nie robiąc czegoś sobie samemu.

- Skąd chcesz wziąć alkohol i papierosy? - w końcu zapytałem.

- Mam już pewną osobę, która może nam to załatwić - odpowiedział Wojtek z uśmiechem na
twarzy.  -  To  będzie  najlepsza  impreza  w  twoim życiu,  tak,  że  dziękuj,  że  w  ogóle  cię
zapraszam.

-  Dobra,  dobra,  uspokój  swoje  ego,  bo  jeszcze  sobie  zepsujesz  tę  “imprezę”  -
odpowiedziałem ofensywnie.

Po tym Wojtek odszedł, a ja udałem się do łazienki. Wiedziałem, że nie będę raczej
zbytnio korzystał z “atrakcji” jego “wielkiej imprezy”, ale miałem plan, aby zabrać karty,
mógłbym wtedy zagrać z nimi w pokera.  Gdy opuściłem łazienkę,  dzwonek zadzwonił  i
musiałem wracać do klasy. Reszta tygodnia minęła mi spokojnie. 



Nadeszła sobota 14 października - dzień imprezy. Zabrałem z domu najlepszą czarną
bluzę, karty i trochę nadziei, że nic złego się nie wydarzy. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, jak
bardzo moja nadzieja była złudna. Początek imprezy był spokojny, gadaliśmy i śmialiśmy
się.  Zmartwiłem  się,  ponieważ  rodziców  Wojtka  nie  było  w  domu.  Gdy  zaszło  słońce,
stwierdziłem, że nadszedł czas na karty, Wojtek wybrał dobrą chwilę, ponieważ gdy wniósł
alkohol, nikt nie skupiał się na tym, co piję, oprócz mnie. Rozdawałem akurat drugą partię,
gdy podszedł  do mnie Wojtek i  chciał  wlać mi trochę alkoholu do napoju.  Na szczęście
powiedziałem, żeby mi nie dolewał, a żeby nie wyjść podejrzanie, skłamałem, że doleję sobie
później. Wojtek chrząknął pod nosem, ale zostawił mnie, a ja mogłem wznowić rozdawanie
kart. Po paru kolejkach wszyscy odeszli od stołu już lekko pijani. Postanowiłem, że usiądę
przy domowym barku Wojtka i poobserwuję, czy wszystko gra. W międzyczasie przyszło
jeszcze paru nieznajomych gości, których na wpółpijany Wojtek przyjął bez gadania. Zrobił
się  lekki  tłum,  więc  trudno  było  mi  dostrzec,  co  się  dzieje.  Chodziłem  po  pokojach  i
udawałem,  że  tańczę,  sprawdzając,  czy  wszystko  gra  u  innych.  Po  parunastu  minutach
odpuściłem sobie i zasiadłem ponownie przy barku. Wielka impreza Wojtka toczyła się do
momentu, aż wszyscy nie popadali jak muchy z upicia czy senności.

Zostałem sam-pomyślałem. Wiedziałem, że rozsądnie byłoby sprawdzić jeszcze raz,
czy wszyscy żyją i mają się dobrze, lecz byłem zbyt senny. Poszedłem do pokoju Wojtka i
zasnąłem  na  jego  łóżku.  Następnego  dnia  obudziłem  się  jako  pierwszy.  Zawsze  wstaję
wcześnie,  więc  nie  było  to  dla  mnie  większym  zdziwieniem.  Postanowiłem  w  końcu
sprawdzić,  czy  wszyscy  z  naszej  grupy są  cali.  Zaproszeni  byli:  Laura,  Kasia,  Martyna,
Madzia, Arek, Mateusz i Janek. Reszta osób wyszła w trakcie imprezy, ale przyszli oni bez
zaproszenia, dlatego się nimi nie przejmowałem. Wstałem z łóżka i wszedłem do pierwszego
pokoju,  był  to  pokój  rodziców Wojtka.  Kiedy  otworzyłem drzwi,  przywitał  mnie  widok
śpiących,Janka i Kasi,razem. Nie zdziwiło mnie to, ponieważ są w związku już od dłuższego
czasu. Z uśmiechem na twarzy powoli zamknąłem za sobą drzwi. Może jednak nie wyszło to
tak źle... - pomyślałem wchodząc do kolejnego pomieszczenia.

Byłato łazienka. Rozejrzałem się, gdy nagle zauważyłem głowę Arka pod prysznicem.
Postanowiłem zobaczyć, jak on skończył po tej imprezie. Gdy w końcu wszedłem do środka
łazienkio  mało  nie  roześmiałem się  na  cały  głos.  Arek leżał  w kabinie  prysznicowej  ze
ściągniętą  koszulką  oraz  ze  swoim  ukochanym  rowerem  pod  pachą.  Ten  widok  był
kwintesencją tego, co się dzieje na imprezach takich jak ta. Rozbawiony postanowiłem wyjść
z  łazienki  i  nie  przeszkadzać.Jak  na  razie  nie  widzę  większych  strat-  pomyślałem
zadowolony.  Gdy zszedłem po  schodach,  zauważyłem ledwo żywego  Wojtka,  jedzącego
płatki śniadaniowe. 

- Co tam, królu imprez?- zapytałem szyderczo.

- Spadaj, czuję jakby mi ktoś traktorem po głowie przejechał- powiedział Wojtek mieląc w
ustach płatki.

Pomyślałem, że trochę mu się należało za te jego głupie pomysły, ale przeszedłem obojętnie.
W salonie spotkałem jeszcze Laurę sprawdzającą coś na telefonie. 

- Już w komórce?- zapytałem udając jej tatę.

- Próbuję dojść do siebie, do teraz chce mi się wymiotować - odpowiedziała.



- Znalazłaś coś ciekawego na telefonie? - zapytałem wskazując na aplikację ze zdjęciami.

- Tak, jest parę zdjęć moich, parę Janka i Kasi i jedno jak Madzia i Wojtek idą zapalić,
ogółem nic specjalnego...

- OK, nie przeszkadzam w takim razie - rzuciłem, idąc szukać pozostałej dwójki.

Gdy wyjrzałem za okno tarasowe, dostrzegłem w pełni normalnie wyglądającego Mateusza.
Nie wyglądał na pijanego, ani nawet zmęczonego, pomyślałem, że pewnie wpadł na ten sam
pomysł, co ja. Mateusz był osobą cichą i zamkniętą w sobie. Zwykle nie przychodził nawet
na  dyskoteki  szkolne,  widząc  go  samotnego  na  balkonie,  nie  zdziwiło  mnie  to  zbytnio.
Wyszedłem przez szklane drzwi tarasowe.

- Widziałeś może Madzię? - zapytałem.

- Nie, ale widziałem, jak wychodzi na papierosa w trakcie imprezy.

- Jezu...

- Wiem, chciałem ją powstrzymać, ale powiedziała, że “kiedyś trzeba spróbować”.

- A dlaczego jesteś na balkonie?

- Nie mogłem spać... poza tym lubię patrzeć w gwiazdy. Szkoda, że przeszkodzili mi w tym
oni, jeszcze ten Wojtek się tak do niejślinił...

-Widzę, że chyba pozazdrościł Jankowi- zaśmiałem się, po czym odszedłem.

Po  tej  rozmowie  podszedłem  do  kuchni,  aby  zapytać  Wojtka  o  śniadanie.  Gdy
wszyscy już wstali  ,i  zjedli  śniadanie – łącznie z niezbyt  wyraźnym Arkiem- zadałem w
końcu pytanie, które zaniepokoiło wszystkich:

 - Gdzie jest Madzia? - wszyscy spojrzeli po sobie, jakby licząc wszystkie zaproszone osoby.
Faktycznie, Madzi z nami nie było. Po chwili ciszy Wojtek powiedział:

– Może po prostu poszła do domu w trakcie imprezy...

- Nie sądzę, była pijana, a gdyby jej rodzice to zauważyli, miałaby szlaban do końca roku
albo nawet dłużej – stwierdziła Laura.

-  Laura,  możesz  do  niej  zadzwonić?  Jest  szansa,  że  naprawdę  poszła  do  domu  –
zasugerowałem.

Laura  zadzwoniła.  Pierwszy,  drugi,  trzeci  sygnał  i  nic.  Nikt  nie  odbiera.  Zapadła
chwilowa cisza. Niepokój zakradał się do naszych głów jeszcze intensywniej niż przedtem.

- A co, jeśli poszła nieświadoma z kimś nieznajomym?- zapytała Kaśka.

-  Nie  ma  szans.  Widziałem,  jak  wraca  z  tarasu  do  domu,gdy  inni  goście  już  poszli-
powiedział Janek.

- Musimy jej poszukać - stwierdziłem. 

I tak zaczęło się istne preludium najgorszego. Wszyscy szukali Madzi. Szukaliśmy
najpierw w domu, później na zewnątrz. Szukaliśmy po całej okolicy. Padło nawet zapytanie,
czy  nie  poszukać  w lesie,  ale  Wojtek  powiedział,  że  powinniśmy się  skupić  bardziej  na



obszarze  drogi  od  jego  domu  do  domu  Madzi.  Wybiła  już  godzina  13.  Nic,  ciągłe,
niekończące  się  nic.  Każda  chwila  wydawała  się  nam  jak  kolejna  godzina.  W  końcu
stwierdziłem,  że  pójdę  trochę  odpocząć,  podczas  gdy  oni  będą  dalej  szukać.  Zapytałem
Wojtka, czy da mi klucze od swojego domu i wyjaśniłem, że potrzebuję się czegoś napić.
Wojtek  dał  mi  klucze.  Nagle  spadła  mu rękawiczka  do  kałuży,  była  skórzana.  Jako,  że
zawsze zazdrościłem mu tych skórzanych rękawiczek, nawet trochę się zaśmiałem. Wróciłem
do domu Wojtka. W domu panowała niezmącona cisza, ale w mojej głowie ciągle miałem
burzę myśli. - Gdzie Ty polazłaś, Madzia...? - pomyślałem. Jako, że przytłoczyły mnie myśli,
postanowiłem wyjść na taras, żeby przewietrzyć głowę. Ciągle myślałem o tym, że gdybym
był trochę bardziej uważny, nie byłoby całej tej sprawy, a Madzia wróciłaby bezpiecznie do
domu. Usiadłem na krześle, starając się o tym nie myśleć, popatrzyłem na krajobraz, jaki
Wojtek ma przed domem. Dom był umieszczony na wyżynach blisko wejścia do lasu. Gdy
wpatrywałem się  w ciemny  odmęt  lasu,  zauważyłem małą  błyszczącą  rzecz  w krzakach.
Błyszczała,  ale  była  czerwona.  Zaciekawił  mnie  ten  przedmiot,  więc  zdecydowałem  się
podejść. Las był spokojny, zbliżałem się w stronę przedmiotu. Kiedy podszedłem, ukazało mi
się coś, co było tak straszne, że aż nie mogłem w to uwierzyć. Przedmiot, który zabłysnął w
świetle okazał się być scyzorykiem.. prowadziła od niego ścieżka krwi niknąca za drzewem.
Postanowiłem podążyć jej śladem… Stawiałem powoli kroki… Wiedziałem, że to, co zaraz
zobaczę, nie będzie przyjemnym widokiem. Gdy zrobiłem kolejny krok, wszystko stało się
jasne. Łzy napłynęły mi do oczu, nogi stały się jak z waty – To ona… martwa – Była to
leżąca Madzia. Obok niej leżał tylko wypalony papieros, jej wzrok był chłodny. Z rany po
ostrzu wypłynęła już dawno cała krew. Patrzyłem na nią bez ruchu. Przypomniałem sobie
wtedy  moje  własne  słowa:  „Takie  imprezy  nigdy  nie  kończą  się  dobrze”.  Postanowiłem
jeszcze sprawdzić puls – Nic… - Ten wyraz był z nami od początku dnia: „Nic”. Ciągłe,
bezlitosne:  „Nic”.  W  tym  momencie  się  otrząsnąłem.  Wyszedłem  z  lasu  nie  dotykając
niczego. Gdy wróciłem do domu, zadzwoniłem po policję, a później po kolegów. Wszyscy
siedzieli w ciszy.

–  To  ty!-  wykrzyczał  Janek,  rzucając  się  na  Mateusza.  Mateusz  zdążył  na  szczęście
odskoczyć, a my przytrzymać Janka. 

-  Ja?  Ja  nic  takiego  nie  zrobiłem!  Siedziałem  cały  czas  w  salonie!  -  odpowiedział
zdenerwowany Mateusz. Janek ochłonął.

- To dlaczego spałeś na tarasie? Kto normalny śpi na tarasie?-zapytałem.

Mateusz nie odpowiedział. Cisza ciągła się aż do chwili przyjazdu policji. Miejsce w lesie
zostało zabezpieczone, wszędzie były zakazy wstępu i cyfry przy poszlakach. W końcu jeden
z policjantów podszedł do mnie i powiedział: „Zapraszam na przesłuchanie”. Poszedłem z
nim do wozu, do którego mnie zaprowadził. Usiadłem z nim przy stole zrobionym z żelaza.
Po chwili ciszy policjant wziął kartkę oraz długopis i zaczął pytać: 

- Czy pamiętasz, jakąś sytuację związaną z twoją przyjaciółką w czasie imprezy?

- Pamiętam tylko, że graliśmy razem w pokera i to, że piła przy tym alkohol.

-  Czy zauważyłeś w trakcie  imprezy,  że któryś z jej  uczestników dziwnie się zachowuje
wobec twojej koleżanki?

- Nie, nie widziałem.



- Czy zauważyłeś u swojej koleżanki strach przed jakąś osobą z twojego grona przyjaciół?

- Nie, Madzia zawsze była duszą towarzystwa, nikogo się nie bała.

- Rozumiem. Dziękuję za rozmowę, jest pan wolny.

-Znaleźliście już coś wartościowego w tej sprawie? - zwrócił się do kolegów. 

-  Jeszcze nie… nawet na narzędziu zbrodni nie ma odcisków palców - odpowiedział  mu
jeden ze współpracowników w czasie, kiedy ja opuszczałem wóz.

Gdy przesłuchali już wszystkich z nas, rozkazali opuścić miejsce zbrodni. Każdy udał
się do swojego domu. Po drodze rozmyślałem nad całą tą sprawą… “Kto mógł to zrobić?” -
pytałem  wciąż  samego  siebie.  Przypominałem  sobie  po  kolei  każdą  możliwą  poszlakę
Przypomniałem sobie to, jak Mateusz mówił, że wszyscy niezaproszeni goście wyszli jeszcze
przed tym, jak stracił z oczu Madzię. Przypomniało mi się wtedy jeszcze zdjęcie z telefonu
Laury.  Jednak  nic  z  tych  rzeczy  się  nie  łączyło,  do  tego  na  narzędziu  zbrodni  nie  było
żadnych  odcisków palców  –  Ktoś  musiał  mieć  dobre  rękawiczki  do  takiego  czegoś… -
zaśmiałem  się  ironicznie.  I  wtedy  nadeszło  moje  olśnienie…  Przypomniałem  sobie
rękawiczki, które miał dziś Wojtek, przypomniałem sobie również, gdy Wojtek odpędzał nas
od  lasu,  bo  „tylko  głupi  po  alkoholu  szedłby  do  lasu”.  Przypomniało  mi  się  również
ponownie zdjęcie Laury oraz słowa Mateusza: ”Nikt z niezaproszonych nie mógł jej zabić” –
powiedziałem  sam  do  siebie.  -  Laura  ma  zdjęcie  Wojtka  z  Madzią  wychodzących  na
papierosa… W tym momencie  wiedziałem już wszystko,  zawróciłem i  biegłem w stronę
domu Wojtka, dzwoniąc do wszystkich zaproszonych na imprezę po ponowne przyjście na
miejsce zbrodni. Po paru chwilach wszyscy z powrotem byli pod domem Wojtka. Zawołałem
śledczego:

-  Proszę  pana,  proszę  pana!  Wiem,  kto  jest  sprawcą  i  mam  na  to  spójne  dowody!  -
powiedziałem zdyszany biegiem.

- Ech… mów – rozkazał znudzony śledczy.

- Po pierwsze mam zdjęcie,  które zostało wykonane podczas imprezy - powiedziałem, po
czym poprosiłem Laurę o pokazanie zdjęcia z telefonu.

-  Mhm…  kontynuuj  –  powiedział  śledczy,  który  tym  razem  naprawdę  wydawał  się
zaciekawiony.

-  Następnie  mam  świadków,  którzy  potwierdzą,  że  ostatnią,  rzeczą,  jaką  widzieli,  była
Madzia wychodząca z Wojtkiem na papierosa - spojrzałem w stronę Mateusza, a ten pokiwał
głową twierdząco.

- Na miejscu zbrodni również jest papieros, który trzymała prawdopodobnie w ustach zanim
została dźgnięta - dodał śledczy.

- Mogę również dodać, że Wojtek ma skórzane rękawiczki, które ciągle ze sobą nosi. To
mogłoby  wyjaśniać,  dlaczego  nie  ma  żadnych  odcisków  palców  na  nożu-  zakończyłem
monolog.

- Dobra robota, mały… - rzucił śledczy, po czym kazał policjantom złapać Wojtka. Następnie
widziałem już tylko Wojtka wchodzącego do furgonetki policji. Niestety jeden z policjantów



ponownie kazał nam się rozejść. Od tamtego zdarzenia minęło już parę tygodni… co prawda
cieszyło mnie,  że zrobił  się niemały szum o mnie w szkole,  ale  wciąż byłem smutny po
utracie Madzi. Wojtek został niestety skazany i trafił do więzienia, jego rodzice mieli niemałe
problemy, zrobiło mi się nawet trochę go szkoda. Rodzice Madzi strasznie cierpieli po stracie
córki. Sam zacząłem chodzić z Laurą, a moje życie znów wskoczyło na normalny tor. Patrząc
przez okno na jednej z lekcji przypomniałem sobie moje myśli, gdy spoglądałem przez nie
kilka tygodni wcześniej: „Co można osiągnąć, posiadając zaledwie 15 lat?”. Dziś znałem już
odpowiedź.  Jednak  parę  dni  temu  coś  przykuło  moją  uwagę  .Gdy  myślałem  o  zmarłej
przyjaciółce wychodząc jak zwykle w pośpiechu ze szkoły, w przebieralni z kurtki Mateusza
spadła na ziemię niebieska skórzana rękawiczka...


