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Havia uma mulher que toda noite saía da sua casa e se encontrava com seu
amado e seu amado era amaldiçoado.
Toda noite de lua cheia ele virava um Pincatuba era meio homem, meio
lobisomem e meio mulher.
Um dia ele descobriu que sua amada Laura estava dando a luz a uma menina e
ela era meio homem.
Ele contou a sua amada que em noite de lua cheia ele virava Pincatuba e sua
amada não aguentou e perguntou: - Como posso acabar com a maldição?
E ele respondeu: - Matando o Pincatuba. E falou que o bebe era amaldiçoado e
ela começou a chorar.
Ele disse que quando fosse noite de lua cheia era pra ela enfiar uma faca
dourado no meio do seu coração.
Ela falou: - Você vai morrer!
E ele falou: - Não, não eu não vou morrer. Quem vai morrer é Pincatuba.
Laura perguntou o que iria acontecer com a filha e ele respondeu que quando
ela matasse Pincatuba a maldição acabaria.
Então quando chegou o dia de lua cheia, Laura criou coragem e enfiou a faca no
peito de Pincatuba. Ele ficou estrebuchando, enquanto o sangue corria. Laura ficou
desesperado e correu pra vê a filha, quando viu que a menina era somente menina e
não tinha mais nada de menino ficou aliviada. Mas o coração estava partido.
Sete dias se passaram. Laura estava dando de mamar para a filha escutou um
barulho no quintal, depois bateram na porta e quando ela foi olhar levou um susto,
nem acreditou no que estava vendo. E começou a gritar: - Não acredito que você
voltou meu amado!
E ele respondeu: - Sim minha amada. E graças s você a maldição acabou.
Assim a maldição do bebê amaldiçoado chegou ao fim.

