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Vampiro Adocicado 

 

Mais uma noite de Halloween começa e Guido já está a postos para atacar sua primeira 

vítima.  A rua escolhida neste ano é a Rua dos Carmins, que tem várias casas enfeitadas e 

muitas crianças correndo para cima e para baixo com suas fantasias de fantasmas, 

monstrinhos, fadas e personagens de desenhos animados.  Realmente a noite apresentava-se 

promissora. 

Logo Guido reparou em um menino vestido de Drácula ficando para trás do seu grupo 

para contar quantos doces já havia conseguido juntar em sua cestinha em forma de abóbora.    

Que apropriado que a primeira vítima seria um menino vestido de Drácula, quando o próprio 

Guido pertence a mesma raça do Princípe das Trevas. 

Assim que o menino se afastou um pouco mais do grupo, o vampiro já saiu de trás do 

muro em que se escondia e aproximou-se do garoto, que estava experimentando um dos 

docinhos.  Quando Guido viu que o Draculinha estava comendo um doce, não houve dúvida.  

Era ele mesmo que seria a primeira refeição da noite.   

O adulto se aproximou da criança e disse: “Que fantasia esplêndida!  Muito parecido 

com o Drácula mesmo!” 

O menino o olhou dos pés à cabeça e perguntou: “Como você saberia disso?   A 

professora disse que o Conde Drácula era na verdade um Príncipe da Romênia e que ele já 

morreu faz tempo!” 

“Ahh... ela está certa, mas para se tornar um vampiro é preciso morrer antes, e se ele é 

um vampiro, ele é imortal, logo ele poderia estar andando nessa mesma rua, nesta noite.  

Aliás, eu acho que vi ele alí atrás daquela árvore.  Nós somos velhos conhecidos.  Eu que o 

ajudei a impalar alguns rebeldes e prisioneiros de guerra.” 

“Jura?!”  Indagou o garoto com os olhos arregalados. 

“Sim!!!” Nesta hora ele deu a sorte de passar um adulto usando uma capa preta e 

carregando nas mãos um chapeú e mascára do Zorro de um modo que o menino não 

enxergava o que transformava a fantasia de assustadora a datada.  “Olha ele alí!  Ele já está 

indo embora porque acha que ninguém mais se veste como ele.” 

“Não!!!  Conde Drácula!  Volta!  Eu me fantasiei de Drácula!”  E saiu em disparada atrás 

do homem.  Essa era exatamente a chance que Guido precisava.  Quando o menino passou por 

um canto mais escuro o experiente vampiro o agarrou e já mordeu o seu pescocinho rico de 

pequenos vasos sanguineos que carregavam literalmente o mais doce nectar.   

Ahhh como é bom sentir o sabor do açúcar em excesso novamente!  Guido pensou 

enquanto sugava mais do precioso líquido do corpo do Draculinha, que aparentemente já 

havia comido muitas guloseimas até então.  Tão rico de sabor, tão satisfatório!  É como se eu 
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fosse uma criança novamente correndo pelas ruas da minha cidade natal no Halloween, com a 

minha fantasia mal feita, com sacos de batata e folhas, porém assustadora de tão feia.  

Quando percebeu que já estava tomando demais do pequeno corpo, soltou o menino, 

passou o dedo em uma de suas presas tirando seu próprio sangue e o levou as feridas, 

fechando-as instantaneamente.   

“Você não se lembrará disso.  Você só se perdeu de seu grupo porque viu uma casa 

entregando seu doce preferido e correu até lá para pegar alguns.  Volte agora para os seus 

amigos, coma muitas gostosuras e tenha um feliz Halloween.” Guido ordenou o garoto com o 

seu poder de persuação vampiresco. 

“Beleza!” O menino exclamou como se tivesse acabado de ganhar mais doces do que 

podia imaginar na noite e saiu correndo em direção aos colegas. 

Guido estava ainda saboreando do gosto do pequeno quando notou mais uma criança 

solitária.  Dessa vez uma bruxinha de não mais que sete anos.  Como as presas são crianças e 

têm menos massa corpórea, Guido tem que se condicionar a tomar menos e mais vezes, mas o 

preço vale a recompensa, já que o sangue desses pequenos desavisados é sempre o mais doce 

nessa noite de celebração. 

O vampiro, o único de verdade na Rua dos Carmins, foi até a bruxinha determinado a 

adocicar ainda mais o sangue dela antes de mordê-la.  “Olá, bruxinha!  Você deveria comer 

mais doces, que tal parar aqui nesse banco e se empanturrar?”  ele disse com o seu poder de 

persuação. 

“Mas a mamãe disse para não comer tudo de uma vez...” Reclamou a menina. 

Estranho... ela resiste a minha sugestão.  A garota é mais forte que o normal. 

“Não tem problema se for nosso segredinho...” ele ordenou com mais força. 

“Hum... tá bom!” e ela se sentou e começou a abrir embalagens de doce.  Para ninguém 

a interromper, Guido sentou-se ao seu lado e a esperou como se ela fosse sua filha.  Assim 

nenhum adulto solícito iria querer ajudá-la a achar sua família. 

Depois da bruxinha comer umas cinco balas, três chocolates e mais dois caramelos, 

Guido a levou para perto de um muro que o deixava mais escondido e livre para morder 

aquele corpo cheio da sobremesa dos Deuses Vampirescos. 

Ahh!  É exatamente como antes.  As crianças são tão fáceis de enganar.  Em meus dias 

como um mero mortal eu tinha que criar vários esquemas elaborados para conseguir mais 

doces.  Eu passava semanas antes do Halloween já planejando como eu iria assaltar as 

cestinhas alheias.  Era tão divertido!  Agora é mais fácil ainda, mas naquela época roubar os 

doces das crianças do bairro era um feito e tanto e ninguém era melhor nisso que o Guidinho.  

A melhor vez foi quando eu me montei uma casa do horror no jardim e as crianças se 
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assustavam tanto que pulavam e as suas gostosuras caiam das cestas e ninguém queria ficar lá 

tempo suficiente para pegar.  Essa vez rendeu bastante... 

A bruxinha já estava ficando muito pálida quando ele voltou da sua lembrança.  Guido 

novamente curou as marcas da mordida e mandou a menina comer mais algumas barras de 

chocolate para melhorar da sua travessura e ir para casa. 

Ah!  Agora vou apreciar um pouco a noite. 

Guido continuou caminhando pela Rua dos Carmins, que era longa e todas as casas 

estavam enfeitadas para a esta ocasião.  Praticamente todos os moradores estavam na rua se 

divertindo.  Ele continuou andando por mais alguns minutos até que uma múmia trombou com 

ele.  Por causa da fantasia a criança não conseguia enxergar direito.   

“Desculpe!” 

“Não tem problema Tuc!  Deixe eu te ajudar a arrumar essa faixa para que você não 

trombe com mais nada.” Guido respondeu. 

“Não precisa!  Eu já tô enxergando melhor.” A criança respondeu e saiu correndo.   

Ahh criança tola... correr é a pior coisa que você pode fazer na presença de um vampiro 

que te vê como comida.  Guido foi atrás, andando em passos largos até que o menino estava 

perto de uma daquelas mini-vans que as mães usam para levar os filhos para escola.  Alí, ele 

nem se importou em usar seu poder.  Simplesmente mordeu a pequena múmia atráves das 

faixas de gaze que faziam parte da fantasia enquanto segurava uma mão sobre a sua boca.   

Ah!  Esse nem está tão doce!  Enquanto corria, Guido se lembrou de como as crianças do 

bairro sempre queriam bater nele depois que percebiam que ele tinha os enganado.  Desde 

pequeno ele teve que treinar correr bastante para que elas não o pegassem. 

Quando ele tinha tomado só um pouco de sangue, ele já liberou o garoto, o fez esquecer 

e curou as marcas com muita irritação. 

Malditos!  Eu nem podia ficar em paz aproveitando o saque da noite porque eles tinham 

que se vingar, e não podiam me deixar em paz!  Eu sempre me escondia naquela casa sombria 

e estranha, que depois passou a ser um céu. 

Sua linha de pensamento foi interrompida quando ele viu uma princesinha.  Ela era tão 

bela, tão feliz com a sua fantasia e toda vez que ela ganhava um doce ela declarava a pessoa 

um cavalheiro com a sua espada de mentirinha. 

Ela me lembra tanto de Simone!  Eu tenho que experimentar o sangue dela! 

O vampiro esperou que ela terminasse a cerimônia na casa em que a garotinha estava e 

foi para a próxima, mas ela estava com os pais e um irmão menor.  Eles não tiravam os olhos 

da menina. 

Isso dificulta tudo.  Como que eu vou atraí-la sem que os pais percebam? 
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A chance veio quando eles chegaram a casa de um casal de amigos dos pais.  Enquanto 

eles conversavam a princesinha sentou-se na calçada para comer um doce. 

“Mas que bela princesa!  Atrevo dizer que é a mais linda de toda a rua!” Guido disse com 

sua voz suave, mentindo descaradamente para sua vítima indefesa. Simone era a mais bela, 

sempre fora, sempre será. Se não é a mais bela da rua é por não estar aqui na noite de hoje.  

Simone... Que saudades dela... Da sua pele lisa como uma pétala de rosa, seu cabelo 

ruivo e comprido, seus olhos da cor do céu da meia noite.  Guido estava realmente sonhando 

quando ouviu a voz aveludada da sua mestre. 

“Olá Guido.” Disse a aparição fantasiada de noiva. 

“Simone!  O que você está fazendo aqui? E porque você está fantasiada de noiva da 

beira da estrada?  Procurando algum caminhoneiro?”  Guido disse espantado e esquecendo-se 

totalmente da menina fantasiada. 

“Eu estava te assistindo... todas as crianças, todos os doces... você vai acabar com uma 

cárie nas suas presas.” Simone disse com aquele tom de brincadeira. 

Os dois se afastaram da criança que saiu do transe e se levantou e foi correndo para os 

pais. 

“Você deveria experimentar.  É uma delícia!” Guido contradisse enquanto caminhava 

para a calçada com Simone. 

“Talvez eu experimente.  Qual a próxima vítima que você tem em mente?” A vampira 

alta disse olhando em volta. 

“Hum... ainda não pensei nisso...  talvez o monstrinho verde.” Guido disse olhando para 

um menino que estava correndo sem parar pela rua toda. 

“Ah!  O monstro do Dr. Frankenstein...  eu o conheci, ele não era verde.” 

“O importante é que ninguém vai sentir falta dele do jeito que ele corre de uma calçada 

a outra, sem nem olhar se vai passar um carro e ninguém chama a atenção do moleque.” O 

viciado em doces sussurou observando o garoto e já formulando um plano.  “Ele está quase 

chegando aqui.  E para estar correndo desse jeito o fedelho com certeza já comeu muitos 

doces.” 

“Do jeitinho que você gosta então.  Tão doce que te apodrece por dentro.” Simone disse 

como se estivesse com nojo do sangue do monstrinho.  

Não passou cinco minutos e o menino estava do lado deles. 

“Venha aqui pequeno.  Nós temos algo muito doce para você.”  Simone praticamente 

seduziu o garoto com a voz de mel. 

“O que?” o monstrinho perguntou. 
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“Isso!”  Ambos disseram já mostrando as suas presas e atacando o garoto. 

Como sempre aconteceu quando Simone e Guido caçavam juntos ambos se 

empolgaram.  Sempre foi assim.  Nenhum consegue se controlar quando estão se alimentando 

e olhando um nos olhos do outro.  A intensidade é tanta que eles realmente se perderam 

sugando o doce sangue da criança, tanto que já dava para ver o cinza da morte embaixo da 

tinta verde da fantasia.  Mas eles não se importaram, eles nunca se importaram e é por isso 

que anos atrás eles tinham decidido se afastarem para dispersar a trilha de falta de sangue que 

eles haviam deixado por toda a América. 

Cada um curou uma mordida e eles deixaram o corpo do menino atrás de um monte de 

folhas.  Os vampiros se entreolharam e deram as mãos. 

“Para onde agora?” Perguntou Guido. 

“Hum... Que tal o mundo antigo?  Grécia, Egito, Turquia...”  Simone pensou alto. 

“Mas lá não se comemora o Halloween.” Resmungou Guido. 

“Nós podemos ir para algum lugar que comemore quando chegar a época das festas.” 

Simone disse com a voz de uma mãe que está tentando ser paciente com o seu filho. 

“Promete?”  Guido disse enquanto a olhava com cara de pidão. 

“Sim querido... eu prometo...” Simone disse e começou a andar de mãos dadas com o 

seu pupilo pela rua enfeitada e com crianças correndo de um lado ao outro com suas cestinhas 

cheias de doce. 

“Eu realmente adoro o Halloween.” Disse Guido com um ar de sonhador. 


