
   OS  CHEPUDOS  E  AS  BRUXAS 

 Un día sinalado as bruxas reúnense para facer os repartos de todo o ano; o das 

moscas e o dos piollos, os traballos que lle tocan a cada unha e tamén para casar ben 

casados todos os días do ano. 

 E o conto foi que precisamente ese día un home moi pobre que, para máis 

desgracia, cargaba cunha chepa ao lombo, que malvivía de pedir polas portas e de 

facer algúns traballos a cambio dunha cunca de caldo ou dun migallo de broa, andaba 

polo monte apañando garabullos para o lume, sorprendeuno a noite e perdeuse. 

 Nunca tal lle pasara. Andou desnortado de aquí para acolá, dando voltas e máis 

voltas, ata que vio ao lonxe o brillo dunha luz entre o escuro da noite. Achegouse e 

descubriu unha casoupa sen eira nin sinal de que vivise xente nela. Axexou pola porta 

e nada viu pero sentiu boureo no sobrado; entrou, buscou as escaleiras e a modiño 

subiu por elas ata dar cunha porta entreaberta. O que alí viu nunca antes o vira. Un 

fato de mulleres, todas bruxas, collidas da man, facían a rolda, brincando e berrando 

coma tolas para facer o reparto dos días do ano. Primeiro berraban as dunha banda: 

 - Luns, martes e mércores, tres! 

 E respondían as da outra: 

 - Xoves, venres e sábado, seis! 

 O noso corcovado ao principio tomou medo pero despois foise deixando 

aloumiñar pola cantarela das bruxas ata o punto de botarse a cantar e a brincar canda 

elas. Dixeron as dunha banda: 

 - Luns, martes e mércores, tres! 

E replicou o lombán: 

 - Xoves, venres e sábado, seis! 

 As bruxas ao sentíreno, chamárono para cabo delas e puxérono no medio e 

medio da roda para dirixir o reparto dos días do ano.  

 Cantaron e brincaron toda a noite, as bruxas derredor e o da xiba no medio. 

Cando xa case chegaba o día e tiñan que se retirar, unha das bruxas, polo moito que 

lles axudara a facer ben o reparto dos días, díxolle ao da xiba: 

 - Por os ben casar, da corcova has de librar! 

 Á parte de deixarlle o lombo liso, déronlle para o peto un saqueto con moitas 

onzas de ouro. Quedou feito un mozo, dereito coma un ringuilete. 



 Cando atinou coa súa casa, custou que o coñecesen. Tivo que contar máis 

dunha e de dúas veces o que lle pasara e aínda así case ninguén llo cría. Pero un 

veciño, chepudo coma el, se cadra envexoso da súa sorte, prestoulle atención. Pediulle 

detalles de cómo fora, do lugar onde se atopaba a casa e outros máis. Cando volveu a 

caer o día sinalado para os repartos para aló foi. 

 Fixo como lle dixera o veciño. Entrou na casa, subiu as escaleiras e axiña que viu 

todas as bruxas reunidas, facendo a rolda e cantando: 

 - Luns, martes, mércores, tres! 

 Vai o da carrumba, crendo que as bruxas non casaban ben os días da semana, e 

espeta: 

 - Xoves, venres e sábado, seis;  

   e domingo, sete! 

 Nunca tal dixera. As bruxas, todas a unha, bótanse enriba da súa chepa, e 

comezan a darlle de paos e de patadas ata deixalo por morto. Entón, a bruxa que 

mandaba dixo: 

 - Ti, por mal casar, dúas corcovas has levar! 

 E así vos foi. Aquel homiño quedou con dúas chepas, unha por diante e outra 

por detrás, para o resto dos días da súa vida. 

                              Contos fantásticos, I 
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