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Existe um lugar onde nunca penso em pisar. Este lugar se chama Portal, um
sítio, bem no meio de uma mata. Seu dono, um senhor baixo, com cabelos brancos e
longas barbas brancas, falta-lhe ainda muitos dentes na boca, e enormes verrugas
principalmente não região do nariz.
Seu nome é Sr Maldonato, até o nome assusta, parece mal do mato.
Todo mundo que nesse sitio trabalha, jura que coisas estranhas acontecem ao
anoitecer. Dizem que um portal se abre no meio de uma enorme árvore de tronco
muito grosso, uma figueira centenária. Nenhum dos trabalhadores teve coragem de se
aproximar da arvore e descobrir o que tem nesse portal.
Sabe-se que durante a noite quando se escuta o pio da coruja está anunciando
a chegada da mula. Esta sai do portal no tronco da figueira, com muitas correntes
penduradas no pescoço.
Ela sai na madrugada pelo povoado, arrastando suas correntes, fazendo sair
riscas de fogo pelas ruas.
Os moradores ficam muito assustados com o barulho, dizem que os que
tiveram a curiosidade de abrir as janelas e olhar diretamente a mula, ficaram loucos,
outros perderam a visão ou até morreram alguns dias depois.
Essa mula carrega uma terrível maldição. Falam os mais antigos que essa mula,
era uma linda moça que morava nesse sitio.
Ela se apaixonou perdidamente pelo seu padrinho. Esse amor proibido ficou em
segredo durante algum tempo.
Mas a madrinha descobriu tudo, e rogou-lhe uma terrível praga:
-Maldita seja! Que se torne uma mula e vague por toda eternidade nas ruas
desse povoado.
A moça não era mais bem-vinda à casa de sua madrinha, envergonhada e
decepcionada ela não tinha para onde ir. Acorrentou-se numa árvore e morreu.
Muito cuidado, se escutar a noite o trote de uma mula e o barulho de correntes
sendo arrastadas, nunca olhe, pois nunca se sabe o que pode acontecer.

