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Uma Bruxa sem poder e um Fantasma assustado
Em um bosque muito distante vivia uma bruxa muito má, porém sem
poderes, seus feitiços estavam fracos, não conseguia sequer colocar uma
verruga em uma criança ou transformar um príncipe em sapo.
Sua vida era triste e sem graça, seus dias eram cansativos e sem nenhuma
maldade.
Um dia passeando pelo bosque tentando sem nenhum sucesso
transformar uma simples borboleta em morcego, de repente levou um susto
quando deu de cara com um fantasma triste e desanimado.
- O que você faz aqui, perdido no meu bosque?
E então o fantasma respondeu:
- Você é sempre assim, sem educação? Não se apresenta as pessoas,
ou melhor, aos seres das trevas?
- Olha só, para de palhaçada esse bosque é meu, não preciso dessas
formalidades, fala logo quem é você?
- Vou me apresentar, meu nome é Fantasmagórico, o fantasma, mas
temido de todas as histórias de terror, mas a verdade é que não consigo,
assustar ninguém!!! Só a mim mesmo e olhe lá.
- Meu nome é Frederica e estou com o mesmo problema que você, não
consigo fazer poções mágicas e muito menos assustar alguém.
E assim os dois conversaram por um longo tempo até escurecer, ficaram
amigos, isto é, amigos malvados porque bruxos e fantasmas não fazem
amizade boazinha.
O tempo foi passando, a amizade malévola foi crescendo, crescendo até
virar um grande amor assustador.
O mais interessante é que depois desse amor entre Frederica e
Fantasmagórico é que depois do casamento os dois receberam de presente
das forças do além, seus poderes de volta e começaram a fazer muitas
maldades. Viveram felizes para sempre, quer dizer malvados e felizes para
sempre, porque bruxos e fantasmas não são, nem nunca serão bonzinhos Há,
Há, Há...

