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Za górami, między lasami, z daleka od gór czy morza znajduje się pewne miasto. Nie ma tam 

nic nadzwyczajnego z wyjątkiem jednego dosyć ważnego szczegółu. W owej miejscowości 

znajduje się siedziba trzech najważniejszych bogów. Nie, to nie jest opis Olimpu. To 

niepozorne miasto, o którym mowa, nosi nazwę Tomaszów Mazowiecki.  

Dwaj bogowie: władca słońca Sardor i panujący nad wiatrem Derdon, zamieszkują Groty 

Nagórzyckie, zaś ich brat, Pontes – bóg wody, przebywa większość czasu na dnie Niebieskich 

Źródeł. Mimo że bracia mieli swoją siedzibę w Tomaszowie, starali się nie wyróżniać tego 

miasta ponad inne. Wręcz przeciwnie, było to jedno ze słabiej urządzonych miast. Nie mogło 

się w niczym równać z Krakowem czy Warszawą. Często miały tam miejsce akty wandalizmu, 

jak wybijanie szyb w budynkach publicznych, rysowanie samochodów służbowych czy 

malowanie na ścianach graffiti. To ostatnie czasami okazywało się prawdziwą sztuką. 

Niektórzy wandale mają ogromny talent artystyczny. Tak było też tego razu, kiedy bogowie 

naprawdę się zezłościli. 

Na ulicach Wiaderna pojawiały się codziennie nowe malunki przedstawiające bogów. 

Niestety, nie oddawały one im czci, a wręcz przeciwnie - obrażały. Z dnia na dzień rysunki 

były coraz bardziej złośliwe. W końcu sprawą zainteresowała się policja. Do zbadania 

incydentu wyznaczono jednego z najlepszych detektywów, Iwo Mekebe. Jest to mieszkaniec 

Tomaszowa. Dużo przeszedł w swoim życiu. Do tej pory musi znosić wyzwiska z powodu 

swojego koloru skóry. Niestety, wiele osób nie toleruje czarnoskórych. 

Iwo postanowił dokładnie przyjrzeć się malunkom. Na pierwszym widniał Sardor marznący 

podczas śnieżycy, na drugim – Derdon, który przywiązany do drewnianej bali udawał 

wiatrowskaz, a na trzecim – tonący Pontes. Obrazów było dwanaście, każdy bóg był 

narysowany cztery razy. Na początku Iwo nie mógł znaleźć między nimi żadnego 

podobieństwa oprócz tego, że wszystkie przedstawiały bogów i ewidentnie ich obrażały. Po 

dłuższym zastanowieniu detektyw stwierdził, że musiał to zrobić ktoś z pobliskiego liceum 

plastycznego.  

Pospiesznie wrócił do swojego mieszkania. Odszukał w Internecie numer do dyrekcji szkoły i 

zadzwonił. Umówił się, że przyjedzie następnego dnia. Miał pewne obawy, gdyż młodzież 

często nie chce współpracować, a utrudnieniem może okazać się także jego kolor skóry. 

Nastolatkowie przeważnie nie reagują na niego pozytywnie, póki go nie poznają. Podobnie 

było też tym razem.  

Kiedy tylko wszedł do budynku szkolnego, zaczęły się szepty i pokazywanie palcami. Był do 

tego przyzwyczajony. Pozytywnie zaskoczyło go zachowanie jednej uczennicy. Nakrzyczała na 

swoich kolegów, tłumacząc im, że powinni być tolerancyjni i że czarnoskórzy nie są gorsi. Iwo 

nie miał nigdy kompleksów z powodu swojego pochodzenia, ale zrobiło mu się bardzo miło, 

kiedy zobaczył tę sytuację. Podziękował dziewczynie i skierował się w stronę sekretariatu. 

Poczekał tam, aż zadzwoni dzwonek na lekcje i zaczął przesłuchania. Każdego ucznia 



 

przesłuchiwał osobno. Sporządzał dokładne notatki. Kiedy wypytał już wszystkich, łącznie z 

nauczycielami, wrócił do domu.  

Po południu postanowił przejść się w okolicę Grot Nagórzyckich z nadzieją, że znajdzie tam 

jakiś trop. Okrążył jaskinię kilka razy. Wiedział, że nie może do niej wejść, ale postanowił 

zbliżyć się do wnęki. Kiedy to zrobił, usłyszał głośny ryk, a później głos rozgniewanych bogów. 

Wystraszony Mekebe przedstawił się i opowiedział o powodzie śledztwa. Bogów bardzo 

zdenerwowały obraźliwe malunki. Rozdrażnieni postanowili zabrać ludziom odnawialne 

źródła energii, którymi władali. Przestały podać deszcze. Jedynym źródłem wody były 

naturalne zbiorniki. Stało się duszno, bo przestał wiać wiatr, a słońce zgasło. 

Iwo czym prędzej uciekł do swojego mieszkania. Miał nadzieję, że to wszystko okaże się 

jednym wielkim snem, jednak tak się nie stało. Ludzie bardzo się zaniepokoili, zaczęli 

panikować. Włączyli wszystkie lampy, aby zapewnić widoczność, starali się oszczędzać wodę. 

Chodzili w maskach, by nie zatruć się nieświeżym powietrzem. Chcieli zastąpić słońce 

lampami, ale nie byli w stanie wytworzyć wszystkich potrzebnych czynników, jakie ono daje, 

na przykład witaminy D. Lampy pobierały też bardzo dużo prądu, który bardzo zdrożał, 

ponieważ nie można było wytwarzać go przy pomocy źródeł przyrodniczych. Doszło do tego, 

że właściciele generatorów wzięli przykład z władz PRL-u i zaczęli sprzedawać prąd na kartki.  

Mimo całego zamieszania Iwo nie mógł się poddać. Musiał znaleźć sprawcę i zmusić go do 

tego, aby przeprosił bogów. Nie mógł pozwolić na to, aby ludzie tak cierpieli. Po kolejnej 

wizycie w szkole zawęził grono podejrzanych do trzech osób: dwóch dobrze zbudowanych 

chłopaków z drużyny koszykarskiej i dziewczyny, która podczas pierwszej wizyty Iwo 

postawiła się kolegom i nie dała obrażać detektywa. Czarnoskóry bił się z myślami, kiedy 

rozważał możliwość, że to ona była autorką graffiti. Nie chciał w to wierzyć, bo zrobiła na nim 

dobre wrażenie. W głębi serca chciał, żeby okazało się, że jest niewinna. Mimo wszystko nie 

mógł jej wyróżniać, więc postanowił przesłuchać każdego nastolatka z osobna. Na samym 

początku poprosił do siebie uczennicę. Po zadaniu wielu pytań i długiej rozmowie na temat 

jej wiary z ulgą stwierdził, że jest niewinna. Skoro zostało tylko dwóch podejrzanych, nie 

mógł przesłuchać ich osobno. Zaprosił do gabinetu obu koszykarzy i dopytywał o 

najdrobniejsze szczegóły. Przyglądał się twarzom, starając się wypatrzeć jakieś tiki 

świadczące o kłamstwie lub porozumiewawcze spojrzenie między nimi. Nie miał 

jednoznacznych dowodów na żadnego z nich. Obaj wydawali się równie winni. W pewnym 

momencie coś do niego dotarło. Rysunki różniły się od siebie nieznacznie stylem, więc 

niekoniecznie musiały być wykonane przez jednego artystę. Wszystko wskazywało na to, że 

Iwo miał do czynienia z duetem. Przedstawił chłopcom swoje podejrzenia, a oni troszkę się 

zmieszali. Poprosił ich zatem o stawienie się następnego ranka na komisariacie policji. 

Wszystko powoli zaczęło się układać. Kiedy wrócił do domu, odpalił świecę, aby oświetlić 

pomieszczenie i  zaczął szykować sobie gorącą kąpiel. Dużo myślał nad tym, jak przekonać 

licealistów do przeprosin bogów. Wiedział, że nie będzie to łatwe, ale może ograniczenie 

prądu, a co za tym idzie – komputera, przemówiło do nich wystarczająco. Zestaw pytań nie 



 

był mu potrzebny. Nie musiał im udowadniać żadnej winy, bo sami doskonale wiedzieli, że są 

winni. Pozostała tylko kwestia przeprosin. Iwo chciał rozegrać to po przyjacielsku, ale bał się, 

że to nie da pożądanego efektu. Był świadomy tego, że nastolatkowie potrafią być uparci. 

Pozostało mu tylko dotarcie do koszykarzy.  

Następnego dnia jeszcze przed południem Mekebe usłyszał pukanie do drzwi swojego 

gabinetu. Nie zastanawiał się, kto to może być. Wiedział, kogo się spodziewać. Wpuścił 

licealistów do środka, kazał im usiąść i zaczął rozmowę. Wszystko szło dosyć dobrze. Chłopcy 

szybko przyznali się do winy i zaczęli się usprawiedliwiać młodzieńczą głupotą. Problem 

pojawił się, kiedy detektyw powiadomił ich o konieczności przeproszenia bogów. Nie 

wywołało to u nich zniechęcenia, ale ogromny strach. Bali się, że bogowie okażą się okrutni i 

zażyczą sobie ofiary od jednego z nich albo czegoś jeszcze gorszego. Mimo strachu okazali się 

na tyle odpowiedzialni i świadomi tego, że postąpili źle, żeby zgodzić się na wyprawę do 

siedziby rodzeństwa. 

Wieczorem nastolatkowie spotkali się w umówionym miejscu z Iwo i razem poszli do Grot 

Nagórzyckich. Z niemałym strachem zbliżyli się do wejścia, a Iwo zaczął mówić, w jakim celu 

przyszli. Bogowie zgodzili się wysłuchać przeprosin. Chłopcy bardzo przejęli się tym, co 

zrobili. Ich przeprosiny były naprawdę szczere. Bogowie po dłuższej dyskusji między sobą 

postanowili przyjąć wyrazy skruchy. Kiedy detektyw chciał już odprowadzić młodych 

koszykarzy do domów, usłyszał głos Sardora, który kazał mu zaczekać.  

- Detektywie, zaczekaj tutaj. Wykazałeś się niezwykłą odwagą i wytrwałością w dążeniu do 

celu. Chcielibyśmy nagrodzić cię za to. Powiedz, z jakiego miasta pochodzisz. 

- Z Tomaszowa Mazowieckiego – odpowiedział niepewnym głosem czarnoskóry. 

- Ja, Sardor, daję waszemu miastu baterie słoneczne, abyście mogli w pełni wykorzystywać 

moje promienie. Mój brat, Derdon, pragnie wam podarować wiatraki, aby każdy powiew 

wypuszczony przez niego nie marnował się, a produkował energię. Chciałbym również 

przeprosić za mojego drugiego brata. Próbowaliśmy namówić go do podarowania elektrowni 

wodnej. Zrobiłby to, ale przeszkadza mu pański kolor skóry. Prosimy, aby nie 

rozpowszechniać informacji o negatywnym nastawieniu Pontesa do czarnoskórych. Żeby to 

panu wynagrodzić, panie Mekebe, miasto otrzyma od nas oczyszczalnię ścieków. 

- Ależ nie trzeba, naprawdę. 

- Oddal się natychmiast! – tym razem był to głos Pontesa. 

Iwo nie zwlekał ani chwili dłużej i uciekł. Po drodze czuł, jak spadają na niego krople deszczu i 

jak wiatr przyprawia go o dreszcze. Brakowało mu tego. Kiedy wrócił do domu, wszystko 

wróciło do normy. Mógł normalnie zapalić światło i włączyć telewizor. A kiedy to zrobił, 

usłyszał w wiadomościach o nowych wiatrakach i bateriach słonecznych. Bogowie dotrzymali 

obietnicy! 
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