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Era uma vez uma menina muito ingênua um dia ela foi passear e no meio do
caminho ela encontrou uma velhinha que vendia flores e ela comprou uma flor, mas
ela não sabia que aquela for tinha feitiço.
No dia seguinte minha mãe perguntou a filha porque ela tinha chegado tão
tarde no dia anterior. A menina disse que estava só passeando, mas não falou que
tinha comprado a flor e nem da velhinha.
A menina foi para escola e, quando chegou, um grupo de meninas disse que
atrás da escola tinha uma mulher dando doce de graça. Como ela era muito ingênua
acreditou na conversa das meninas e ela foi. Ao chegar atrás da escola as garotas
começaram a bater na menina até que ela morreu. Os pais souberam o que tinha
acontecido e desperançosos enterraram a garota.
Alguns dias depois a mãe viu a flor que a garota tinha comprado da velhinha
então, a mãe pegou a flor e colocou na sepultura da garota. Alguns dias depois a
campainha tocou, a mãe abriu a porta e viu a filha dela vivinha. Ela estava impecável
nem um arranhão e naquela noite a velha apareceu na frente da mãe e disse que a flor
era enfeitiçada e que só ajudava as pessoas boas e de bom coração. A velhinha
também disse que sempre havia protegido a menina desde que ela era criança. A mãe
não acreditou na velhinha e botou ela pra fora.
A mãe foi dormir e quando ela fechou os olhos de repente a velhinha apareceu
no quarto com uma faca e furiosa matou a mãe da menina. A feiticeira pegou a menina
e levou para o além.

