
Noa e Irene miráronse e pensaron que era a bruxa Filomena. Deron a volta moi rápido e botaron a correr, pero a bruxa Filomena xa as collera 

pola roupa e metéraas na casa. As nenas choraban e berraban: “Non nos comas con patacas fritidas bruxa Filomena, por favor”. 

Filomena ría, e cando ría só se lle vía un dente. Noa e Irene pararon de chorar e Filomena dixo: “Son a bruxa Filomena, pero eu non como os 

nenos con patacas fritidas”.  

As nenas preguntaron: “E logo por que todo o pobo di que si?”. 

Daquela Filomena contoulles a súa historia: “Hai moitos anos, eu vivía no pobo e era moi amiga de todos os nenos que viñan á miña casa ao 

saíren do colexio; xogaba con eles e contáballes contos. Un día, un neno que era un pouco mentireiro, polo que non lle contaba contos, dixo que 

eu o ía comer con patacas fritidas. Entón todo o pobo se asustou, tiveron unha xuntanza e decidiron que eu tiña que abandonar o pobo. Así foi, 

marchei cara ao bosque e atopei esta casa, onde vivo soíña dende aquela.” 

A Noa e Irene pareceulles unha historia moi triste e decidiron ir coa bruxa Filomena ao pobo e contar a verdade. Convenceron a Filomena para 

que as acompañara e así apareceron na aldea. Ao velas, os papás puxéronse moi contentos e abrazáronas moi forte, pero cando viron á bruxa 

Filomena asustáronse e colleron as nenas para levalas para a casa. Rapidamente Noa e Irene contaron a verdadeira historia da bruxa Filomena. 

Todo o pobo, moi avergonzado, pediu perdón á bruxa e dixéronlle que podía volver vivir ao pobo. 

A bruxa Filomena púxose moi contenta, abrazou a Noa e Irene e díxolles a todos os nenos do pobo que foran á súa casa para contarlles todos os 

contos do mundo. 
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