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Głubczyckie i legendy
w komiksach i głosach

Zła sołtysowa
Około 15 minut drogi od Ciermięcic, pośrodku pól i łąk, za gęstymi zaroślami stała tajemnicza zagroda, zwana przez mieszkańców okolicy Domogreihofem. Budynek mieszkalny był wysoki, obok stała stodoła, obora,
szopa i jeszcze jeden mały budynek gospodarczy. Wszystkie te obiekty
sprawiały wrażenie zaniedbanych. Często zmieniali się właściciele i żaden nie dbał o ich stan.
Przed wielu laty mieszkała tu straszna pani, której mąż był sołtysem
w Ciermięcicach i pewnego dnia został znaleziony martwy. Krążyły pogłoski, że nie zmarł śmiercią naturalną. Żona na pogrzebie nie uroniła ani
jednej łzy. Swoich służących traktowała jak niewolników, dlatego długo
u niej nie wytrzymywali. Gdy coś przeskrobali, para krwiożerczych psów
skakała im na ramiona. Opowiadano, że sołtysowa, ponieważ była niskiego wzrostu, stawała na ławę, aby móc lepiej zbić służbę pejczem.

załadowanego zbożem wozu i jak dziecięcą zabawką manewrował nim po
podwórzu. Sołtysowa poza zapłatą zaproponowała mu wyżywienie i nocleg. Uścisk dłoni przypieczętował umowę, lecz był tak mocny, że zła kobieta krzyknęła z bólu. Nowy pracownik był małomówny, wyrywał drzewa
z korzeniami, których nie mogło ściąć dwóch robotników, przy złej drodze
wyprzęgał konie i ciągnął sam wóz, chwytając za dyszel. Nikt nie widział
na jego twarzy uśmiechu.
W pewną duszną noc rozpętała się straszna burza. Błyskawice uderzały
w zagrodę sołtysowej, nie wyrządzając jednak żadnych szkód. Nazajutrz
sołtysową znaleziono martwą z przetrąconym karkiem w izbie. Na szyi
miała odciśnięte wypalone dłonie. Obok niej leżały dwa zdechłe psy z wywalonymi jęzorami. Obcy zniknął.

Po tym wydarzeniu ludzie mówili, że obcy był diabłem. Sołtysową pochoPewnego dnia, na początku żniw wieczorem, w zagrodzie pojawił się obcy wano na granicy jej pola, gdzie potem straszył jej duch w towarzystwie
człowiek o budzącym zgrozę wyglądzie i zapytał, czy może zająć się tu dwóch czarnych psów.
pracami rolnymi. Nie czekając na odpowiedź, chwycił prawą ręką dyszel

