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Mity i legendy powstały po to, aby człowiek mógł łatwiej 
przyswoić sobie to, co było dla niego niezrozumiałe oraz 
niepojęte. Jednak nikt nie mówi o tych legendach, „o któ-
rych nie powinno się mówić”. O tych, o których świat po-
stanowił zapomnieć. Tych lokalnych, które nie zostają wy-
puszczone poza obręb miasteczek. Miasteczek takich jak 
Pardwy położonym gdzieś w górach sudeckich. Mówiono, 
że zbudowała je ludność napływowa i nie mieszkała tam 
żadna rodzina polska. Aż do pewnego październikowego 
dnia, kiedy na skraju łąki, niedaleko miasteczka, posta-
nowiła osiedlić się jedna. Miał to być ich nowy, szczęśliwy 
dom, lecz szczęście nie było im pisane…
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Spotkanie

Nagły błysk rozświetlił wejście do jaskini, a ciszę rozdarł 
grzmot. Na zewnątrz szalała burza. Młody wilczek podniósł 
powoli główkę i spojrzał przed siebie. Ciemność na ułamek 
sekundy rozjaśniła się w blasku błyskawicy. Malec zoba-
czył szary kształt, powoli idący w stronę jaskini. Szczeniak 
warknął i wcisnął się w kąt, starając się być jak najmniej 
widocznym. Kolejny grzmot przerwał ciszę. Zapadła nie-
przenikniona ciemność, serce wilczka zaczęło bić szybciej. 
W jaskini rozległ się odgłos przemoczonych butów uderza-
jących o podłoże. Wnętrze groty znów się rozjaśniło. Ludzka 
postać wpatrywała się w młodego szczeniaka, który obnażył 
złowrogo kły i zjeżył sierść. Głuchy odgłos upadającego 
ciała uciszył instynkt obronny zwierzęcia. Powoli, kroczek 
po kroczku, zaczął się zbliżać do nieruchomego ciemnego 
kształtu. Wilczek trącił łapką dziwnego przybysza i odsko-
czył ze strachu, jakby dziwna ludzka postać miała się nagle 
poderwać z ziemi. Jednak nic takiego się nie stało. Nieśmiało 
podszedł, obwąchując leżące przed nim ciało. Szczeniak po-
łożył się przy zimnym człowieku i zasnął spokojnie…

W tym samym momencie w przestrzeni poza czasem i ma-
terią otworzyła oczy potężna istota. Na jej ludzkiej twarzy 
pojawił się szeroki uśmiech. Oczy zapłonęły czerwonym 
blaskiem. Spojrzała na dwie osoby przed nim. Kobieta była 
w strasznym stanie. Długie ciemne włosy były poplątane, 
pozlepiane zaschniętą krwią. Ubranie miała brudne i popla-
mione. Siniaki i wybroczyny szpeciły niegdyś piękną twarz. 
Natomiast mężczyzna miał szeroko podcięte gardło. Przy 
krawędzi rany wciąż jeszcze pojawiały się czerwone bąbelki. 
Stwór poruszył się i zaczął mówić głębokim, gardłowym 
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głosem:
– Więc oferujecie mi dusze w zamian za ochronę waszego 

syna… Aby nic mu się nie stało…
Para skinęła głowami na znak potwierdzenia.
– Dobrze – powiedział spokojnie potwór. – Bardzo do-

brze…

Błysk rozświetlił wejście do jaskini. Gdzieś z ciemnego 
zakamarka wyszedł wysoki mężczyzna. Spojrzał na leżącego 
chłopca i wilczka. Na jego ustach pojawił się demoniczny 
uśmiech. Okrył płaszczem zziębnięte ciało. Szczeniak wsko-
czył na pierś chłopca. Mężczyzna podniósł nieprzytomne 
dziecko i szczeniaka, który wsunął się mu pod koszulę. Wy-
prostował się i powolnym krokiem wyszedł z jaskini w deszcz, 
niosąc na rękach młode ledwo tlące się życie. Na ułamek 
sekundy zapadła nieprzenikniona ciemność. Gdy blask ko-
lejnej błyskawicy rozjaśnił wnętrze jaskini, w zasięgu wzroku 
nikogo już nie było.
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