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Sinopse 
A vida parece pulsar no principal parque da 

cidade. Porém o que ninguém percebe é que 
a morte também paira por ali. 

Quer dizer, quase ninguém. 



O VAMPIRO E O BEIJA FLOR 

 

Ela parece encantada me escrutinizando com seus olhos castanhos, 
apesar de não ter certeza se deve ou não aproximar-se. Eu gostaria que sim, 
mas é dela a decisão, não minha. Talvez fosse, se eu tivesse posto os olhos 
nela primeiro, o que não aconteceu. Para mostrar que também há interesse de 
minha parte, retribuo cada olhar com um sorriso, olhando em outra direção 
quando meus pensamentos parecem transparecer demais, afinal não quero 
que ela saiba de imediato o quanto estou curioso para descobrir como aqueles 
lábios levemente rosados e de aparência suave seriam sentidos pelos meus, o 
que é insano. O que eu estou fazendo? Ela é uma completa estranha e eu 
estou me comportando como se a desejasse e cobiçasse por anos! Será o 
efeito da chegada da primavera exercendo sobre meus hormônios sua 
hegemonia?  

Estou em uma cafeteria localizada estrategicamente no coração de um 
dos principais parques da cidade, conhecido como ponto de encontro de 
pessoas de todas as tribos, raças e culturas. O estabelecimento chama 
atenção pela transparência incomum de suas paredes de vidro temperado, 
formando uma espécie de redoma ao redor de convidativas mesinhas que 
seguem o mesmo padrão, com pés de metal e tampo de vidro transparente. A 
meu ver, o visual clean foi uma jogada de mestre do criador deste projeto, pois 
quem está de fora consegue enxergar através das paredes o que há do outro 
lado do parque e quem está dentro não perde a visão privilegiada da paisagem 
em volta, fazendo qualquer um esquecer que está dentro de uma cafeteria.   

Há muitas árvores por aqui, a maioria alta o suficiente para fazer 
qualquer pessoa inclinar a cabeça para cima se quiser visualizar seus topos. 
Por conta da disposição delas, o sol raramente consegue tocar o solo, o que 
torna desnecessária a climatização artificial, já que a temperatura se mantém 
sempre agradável tanto na primavera quanto no verão. No inverno, com a 
ausência das folhas das árvores já desde o outono, o sol penetra na região e o 
vidro age como uma estufa, absorvendo o calor necessário para tornar a 
experiência de se tomar um saboroso café, no mínimo, prazerosa.  

Como moro nos arredores criei o costume de vir aqui quase todos os 
domingos, dia de maior fluxo no local, para ver a movimentação das pessoas 
que, apesar das diferenças, convivem em harmonia, se respeitando e 
usufruindo amigavelmente do que este espaço arborizado, raro em uma 
metrópole, pode proporcionar. É como um hobby. 

Alguns de meus amigos me consideram como um observador nato, um 
expectador da vida real. Não é à toa. Nas festas eu sou o que não dança e fica 
sentado próximo ao bar analisando em silêncio o resto da minha turma 



interagir, usando seus corpos como poderosas armas de sedução. No cinema 
eu sou o que senta na última fileira para poder assistir não apenas ao filme, 
mas à platéia do mesmo, afinal não é uma surpresa que parte das pessoas que 
vão ao cinema não está interessada, de fato, no que está passando na tela. Já 
vi pessoas aproveitarem o escuro do cinema para chorar com privacidade, 
aliviar tensões sexuais, simplesmente dormir, dar o primeiro beijo e por aí vai. 

Eu sou uma espécie de voyeur, mas não do tipo que fica se 
masturbando ao assistir a intimidade de terceiros. Eu tenho prazer em ver o 
que as pessoas fazem, em diversos contextos, quando pensam que não estão 
sendo observadas porque nessas ocasiões não há vergonha, pudor nem 
limites. As pessoas não usam suas máscaras e simplesmente são e há uma 
beleza nisso que eu não consigo descrever. 

Hoje, no entanto, minha observação está sendo prejudicada por estar 
sendo observado por alguém. Não é confortável, eu tenho que admitir, mas 
para uma pessoa como eu isso pode ser instigante, chegando a beirar os 
limites da excitação,  ainda mais quando quem está me observando é uma bela 
mulher de cabelos castanho-claros, levemente ondulados até a altura de seus 
seios, vestindo uma blusa meia manga listrada em tons pastéis e uma saia 
longuete preta levemente rodada. Nos pés, sandálias de salto presas ao 
tornozelo, daquelas que fazem você querer levar uma mulher para a cama 
usando somente elas.  

Na primeira vez que eu senti os olhos dela em mim e a encarei, ela 
mordeu de leve o lábio inferior e sorriu ao baixar a cabeça, sacudindo-a como 
se soubesse que não deveria estar fazendo aquilo. Porém, naquele mesmo 
instante decidiu que era tarde demais para voltar atrás, quase como se não 
conseguisse resistir. A prova veio quando o comportamento se repetiu várias 
outras vezes antes de ela se levantar e vir até mim.  

"Oi, desculpa se estou assuntando você por encará-lo tanto, mas eu 
sinto que o conheço de algum lugar". 

"Eu tenho certeza que não”. Que tipo de resposta é essa? Tem uma 
mulher linda dizendo que o conhece e você diz que não? Seja quem ela quiser 
que você seja, seu imbecil! 

“Mesmo? Seu rosto é realmente muito familiar!”. Uma segunda chance, 
ainda bem. 

“Eu não sei, quer dizer, eu tenho certeza que me lembraria de conhecê-
la. Mas por via das dúvidas você não gostaria de sentar para esclarecermos 
este impasse?”. Se eu realmente a conhecesse eu teria coisas mais 
importantes para fazer nas tardes de domingo do que ficar aqui no parque 
observando a movimentação das pessoas. 



Ela sorri como se soubesse o que eu estava pensando e de repente eu 
me senti tão transparente quanto as paredes da cafeteria. “Por favor, eu 
insisto”. 

Ao acomodar-se na cadeira à frente, uma mão delicada com unhas 
decoradas por pequenas flores é estendida ate mim.  

"Eu sou Melissa, prazer em conhecê-lo”. Eu aceito o cumprimento. 

"Saulo". A textura de sua pele é tão macia que não consigo deixar de 
deslizar o polegar sobre ela. Então algo me ocorre. 

“Espera um segundo. Você disse que já me conhecia”. 

“Tudo bem, você me pegou. A verdade é que quando eu vi que você não 
era quem eu pensava, já era tarde demais para voltar atrás”. 

“Sei bem como é, não se preocupe. Você estava esperando alguém?” 

“Não, não. Apenas o confundi com um velho conhecido”. 

"Nesse caso, você aceitaria se eu lhe oferecesse algo para beber?". 
Seus olhos parecem ter brilhado com mais intensidade com a minha pergunta. 
"Eles têm um café incrível aqui".  

"Obrigada, mas eu não sou muito fã do café". Eu tive que rir. 

"Você sabe que isso é uma cafeteria, certo?". Ela cruza as pernas, 
colocando a bolsa sobre a mesa e me encara com um sorriso malicioso. 

"É claro que sei! Assim você me ofende minha inteligência!" 

"Perdoe-me, não era minha intenção. Minhas habilidades sociais são 
extremamente limitadas, mas como eu sei reconhecer minhas grosserias, você 
me permitiria compensá-las com um passeio pelo parque?”. Melissa apenas 
soltou uma gargalhada e pegou sua bolsa. Meu sinal para prosseguir. 

E lá se vão 50 reais sobre a mesa. 

Nosso destino, o bosque, é uma região do parque onde existe uma trilha 
por entre as árvores, ao final da qual uma variedade de flores e um pequeno 
chafariz compõe um dos jardins mais exóticos que já conheci. Poucos se 
aventuram a visitá-lo, principalmente nesta época do ano, já que as sombras 
geradas pelas copas das árvores dão a ele um ar ainda mais sinistro. Logo, 
não me surpreendia sermos os únicos por ali.  

“Isso é incrível, Saulo! Como você descobriu esse lugar?”. 

“Digamos que eu conheço esse parque com a palma da minha mão. É 
quase meu segundo lar”.  



“Então você me trouxe para conhecer sua casa? Adorável”. Pra dizer a 
verdade, é a primeira vez que trago alguém aqui, mas melhor deixar esse 
clichê para outro momento. 

“Bem, de alguma forma... pode-se dizer que sim”. Que intimidade 
estranha é essa entre nós? Essa mulher parece ter despertado em mim um 
homem que eu não sabia que poderia ser, porque, vamos combinar, que tipo 
de pessoa leva uma desconhecida para um local isolado como esse apenas 
para mostrar atrativos naturais? Minha vontade é de devorá-la aqui mesmo, 
pois sei que nenhum barulho pode ser ouvido num raio de 200 metros. Sentá-la 
sobre a mureta ao redor do chafariz e explorá-la como um dia fiz com este 
santuário, desvendando seus mistérios um a um. Ok, a quem estou querendo 
enganar? Eu estou agindo como um predador levando sua presa para uma 
emboscada! 

“Cuidado com o que você deseja, meu querido. As palavras têm poder”. 

“O quê? Eu não disse nada”. Ou pelo menos acho que não. 

“Seus olhos... eles falam demais”. Para meu desespero ela caminha até 
o chafariz e senta sobre sua borda sem grandes esforços, me olhando com 
intensidade. “Vem cá, eu tenho um pequeno segredinho para compartilhar”. 

Eu avanço com cautela, paro a poucos centímetros de Melissa e espero. 

“Você acreditaria se eu lhe dissesse que sou humana como você?” 

“O que você está falando? Isso é algum tipo de jogo?”. 

“Mais ou menos. Imagine que sou uma espécie de animal predador, 
você é meu alimento favorito e eu estou faminta. Diga-me, Saulo, você pode 
me dar o que eu quero?”. Tudo nessa vida tem um preço, doce Melissa. Eu 
quero coisas também. 

“Que tal um acordo?”.  

Ela estende seus braços, segurando-se no meu pescoço e traz seu 
corpo para perto, envolvendo suas pernas ao meu redor. A respiração dela é 
como uma brisa fresca no pé do ouvido. 

“Eu não tenho tempo para acordos, Saulo. Sim ou não?”. 

De repente uma terceira pessoa se materializa, literalmente, ao nosso 
lado. Nem forçando eu conseguiria elaborar uma teoria para ele ter chegado ao 
jardim do bosque pelos meios tradicionais. 

“Desculpa Melissa, mas não”, ele diz. 



“Ítalo!”. Antes que ela dissesse mais alguma coisa, o tal homem, com 
pose e trajes de guerreiro, finca-lhe uma estaca de madeira nas costas e 
desaparece em seguida.  

A bela mulher em meus braços transforma-se em um corpo envelhecido 
e sem vida, expondo presas que antes não eram visíveis. Eu soube o que 
estava acontecendo no mesmo instante, afinal, como disse, eu sou um bom 
observador e há tempos venho vendo coisas estranhas acontecerem ao meu 
redor. O suficiente para saber que não são apenas humanos que freqüentam o 
mesmo parque que eu durante os domingos. No começo eu não quis acreditar, 
mas com o passar do tempo foi ficando impossível manter a negação. 

Com o parque lotado é difícil notar alguém sendo conduzido a áreas 
isoladas por “pessoas diferentes”, até mesmo porque estão todos tão centrados 
em si que não percebem o que está acontecendo bem ao seu lado, tornando a 
ação destes seres sobrenaturais, vagantes das sombras, um tanto quanto fácil. 
Além disso, são tantas pessoas com estilos diferentes que é difícil determinar o 
que é normal e o que não é.  

Entretanto, um espectador está atento a todos os detalhes e por isso eu 
aprendi, semana a semana, a rotina e o comportamento desses “outros”. Claro 
que contei com a sorte de ter sido subestimado por pertencer a uma raça 
supostamente inferior, mas acho que realizei minha tarefa com perfeição, pois 
o bom observador é aquele que assume uma postura neutra e não interfere no 
cenário em que está inserido e eu só fui percebido quando quis que isso 
acontecesse. Meu único erro foi achar que seria possível viver em harmonia 
entre eles. 

Pobre Melissa, veio toda cheia de graça me conquistando, seduzindo. E 
eu, mesmo sabendo o que ela estava fazendo, continuei o jogo provocando, 
induzindo-a a vir até aqui e cometer um ataque que ambos ansiavam. Ela 
porque queria meu sangue, mas eu? Eu queria muito mais dela. Queria tirar 
proveito do seu corpo, de sua essência e tornar-me um deles. 

Um jogo perigoso que foi vencido por nenhum de seus participantes que, 
no fim, não passavam de dois aproveitadores.  

Eu, com os escrúpulos de um vampiro. Ela, com a perspicácia de um 
beija-flor.  

  

~~~~~~~~~~~~~~* * *~~~~~~~~~~~~~~ 

 


