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À luz de um vampiro (by Little) 

 

Era no mínimo a décima vez que olhava para o horizonte e nada mudava. Todas as luzes acesas. Fui 

ensinado a não esperar grandes mudanças, ou melhor, aprendi a não esperar com tanta expectativa por 

elas. Com exceção do meu dia de caça. Nesse dia, minha ansiedade vai às alturas ao aguardar até que grande 

parte da cidade durma para eu poder apreciar minha refeição sem ser incomodado. E cidades grandes 

demoram a dormir. Meu sonho era de que um dia eu pudesse olhar para o horizonte e ver, aos poucos, 

todas as luzes se apagando cedo da noite para que eu pudesse saciar minha sede antes de sentir a ácida 

saliva produzida pelas minhas presas descer garganta a baixo e atingir com força o vazio do meu estômago. É 

o que acontece quando privamos nosso corpo do que ele precisa na hora que ele precisa. Ele dá o troco. 

Preferi me iludir pensando que a vizinha da frente apagou a luz para economizar energia e não porque 

estava saindo de casa. Não durou muito para que minha ilusão acabasse. Três minutos depois ela estava 

andando pela calçada com passos acelerados na direção do ponto de táxi, provavelmente atrasada para 

algum compromisso. Que pena. Tenho quase certeza de que era meu tipo favorito, B negativo.  

No decorrer do tempo em que observava o movimento da cidade, mais algumas lâmpadas se 

apagaram, mas logo voltavam a acender. Eu conseguia ouvir os interruptores sendo acionados a todo 

instante. Maldito som. Mais uma noite de espera. Sendo vampiro, isso significava sacrifício, pois minha 

energia não vem de tomadas elétricas ou gulodices de geladeira. Nada disso. Uma dose de sangue em 

temperatura ambiente extraída diretamente da fonte é o que dá sentido à minha existência. Sangue 

vermelho, quente e viscoso. 

Vivo em uma casa abandonada sem energia elétrica e posso dizer que luz não me faz falta, afinal com 

minha visão apurada, isso seria um puro desperdício de habilidades naturais. Além disso, seria questão de 

pouco tempo até alguém aparecer movido pela curiosidade de saber o motivo de haver luzes acesas em uma 

casa onde aparentemente ninguém mora há anos e eu não preciso desse tipo de atenção.  

Mas humanos não são assim. Com sentidos tão limitados, talvez a luz seja a melhor amiga deles, 

principalmente no período da noite. Eu não os culpo por isso, pois eu mesmo já utilizei esse recurso quando 

era um deles, mas no meu tempo se você queria luz à noite, precisava dominar a arte de fazer fogo com 

duas pedras, palha seca e muita paciência. No fim, valia o esforço. As chamas do fogo, além de iluminar, 

aqueciam e tinham o poder de me hipnotizar por horas a fio. Bem mais instigante do que apertar um botão. 

Até tentei ficar encarando o bulbo de uma lâmpada acesa no porão da casa de uma vítima esses dias. Quase 

morri de tédio! 

 O fogo é bem mais interessante. Talvez os humanos, com essa mania de querer controlar tudo, não 

concordem comigo, pois não são dotados da competência necessária para mexer com fogo sem causar uma 

catástrofe. Eu mesmo levei um tempo até entender. Você não controla o fogo, você o respeita. 

Talvez por isso eles gostem tanto de interruptores. 
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