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9

Direto para o oeste

Consigo sentir a tocaia se armando, sentir os movimentos da 
polícia lá fora mobilizando seus informantes demoníacos, cochi-
chando ao redor da colher e do conta -gotas* que jogo longe na esta-
ção Washington Square; pulo uma roleta, desço dois lances da esca-
daria de ferro e pego a linha A direto para a parte alta da cidade… 
Uma bicha jovem e atraente, de cabelo escovinha e jeito de quem 
saiu de uma universidade de luxo para trabalhar como executivo no 
mundo da publicidade, segura a porta para mim. Sem dúvida acha 
que sou uma fi gura. Sabe como é essa gente: aborda garçons e taxis-
tas falando de ganchos de direita e beisebol, chama o balconista do 
Nedick pelo nome. Um verdadeiro idiota. E justo nessa hora surge 
na plataforma um detetive da narcóticos vestido com um imper-

* Entre o fi nal do século xix e a primeira metade do século xx, grande parte dos 
viciados americanos usava conta -gotas combinados com agulhas hipodérmicas 
para injetar drogas. Como ainda não havia seringas descartáveis, criadas na meta-
de da década de 1950, esse método era considerado o mais barato, prático e efi -
ciente. [Esta e as demais notas são do tradutor. As notas do autor estão indicadas.]
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meável branco (que ideia seguir alguém usando um impermeável 
branco. Deve estar querendo parecer uma bichona). Consigo até 
imaginá -lo dizendo “Acho que você deixou cair um negócio, cama-
radinha”, agarrando minha roupa com a mão esquerda e pousando 
a direita sobre a arma.

Mas o metrô começa a andar.
— Até mais, tira! — grito para dar à bicha um gostinho de fi lme 

B. Encaro -a de perto, tomo nota de seus dentes brancos, da pele 
bronzeada na Flórida, do terno de viscose de duzentos dólares, da 
camisa da Brooks Brothers abotoadinha e do Th e News usado como 
acessório. — Leio só a Família Buscapé.

Um quadradão querendo se fazer de malandro… Fala de “ma-
gonha”, fuma de vez em quando e sempre tem um pouco para ofe-
recer aos tipinhos descolados de Hollywood.

— Valeu, garoto — digo. — Dá pra ver que você é um dos nos-
sos. — Seu rosto se ilumina como uma máquina de pinball, eviden-
ciando a estupidez de sua expressão cor -de -rosa.

— O cara me dedou — expliquei, com ar ressentido. (Nota: 
“Dedar” é uma gíria da ladroagem para “delatar”.) Cheguei mais 
perto e encostei meus dedos de junky sujo em sua manga de visco-
se. — E a gente era como irmãos de sangue, dividindo a mesma 
agulha suja. Anota aí, esse cara entrou na fi la pra levar um pico 
quente. (Nota: Trata -se de uma cápsula de heroína envenenada, 
vendida ao viciado que alguém quer eliminar. Costuma ser dada a 
informantes. Quase sempre se prepara o pico quente com estricni-
na, que é parecida com junk* e tem o mesmo gosto.)

* Literalmente, “porcaria”; “refugo”. É um termo genérico para diversos medica-
mentos e substâncias relacionadas ao ópio, que têm em comum propriedades 
narcóticas, analgésicas e hipnóticas. Seus derivados mais puros, extraídos direta-
mente da papoula, são conhecidos como opiáceos, como a morfi na. Quando re-
sultam de modifi cações parciais, são chamados de opiáceos semissintéticos, como 
a heroína, enquanto os compostos sintéticos de ação semelhante à do ópio são 
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— Já viu um pico quente batendo, garoto? Vi o Manco levar um 
pico desses lá na Filadélfi a. Cercamos o quarto dele com um daque-
les espelhos transparentes de puteiro e cobramos dez paus de quem 
quisesse assistir. Nem chegou a tirar a agulha do braço. Quando a 
dose é preparada do jeito certo, não tem como. Foi encontrado bem 
assim, com um conta -gotas cheio de coágulos de sangue cravado no 
braço todo roxo. Precisava ver os olhos dele quando o pico bateu. 
Garoto, aquilo foi de dar água na boca…

“Isso me fez lembrar de quando eu andava com o Justiceiro, o 
melhor preparador de doses em todo o ramo. Foi lá em Chicago… Es-
távamos metidos com as bichas do Lincoln Park. Aí uma noite o Justi-
ceiro me aparece pra trabalhar usando botas de caubói, um colete 
preto com uma estrelinha de xerife e um laço largado sobre o ombro.

“Perguntei na hora: ‘Mas que negócio é esse? Já se drogou?’.
“Aí ele só me deu uma olhada e disse ‘Saque sua arma, forastei-

ro’, e aí me apontou um revólver enferrujado, o que me fez sair cor-
rendo pelo Lincoln Park com balas zunindo à minha volta. Conse-
guiu matar três bichas antes de ser preso. É isso aí, o Justiceiro fez 
por merecer o apelido…

“Já percebeu quantas expressões das bonecas acabam sendo 
usadas pelos michês? Como ‘levantar’, por exemplo, que é fazer al-
guém saber que você é entendido.

“‘Pega ela!’
“‘Pega o Garoto Paregórico* se atirando naquele otário!’
“‘A Gulosa tá indo rápido demais.’
“Garante o Menino Sapataria (ele ganhou esse apelido extor-

quindo dinheiro de fetichistas em sapatarias): ‘Se você usar ky com 

conhecidos como opiáceos sintéticos ou opioides, como a metadona. Junky é o 
usuário da junk.
* De “elixir paregórico”, um dos nomes para a tintura de ópio. Utilizado na medici-
na como analgésico e antidiarreico.
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algum otário ele volta rapidinho implorando por mais’. E quando o 
Menino enxerga um otário, começa logo a arfar. Seu rosto incha e 
seus lábios fi cam roxos como os de um esquimó no cio. Então ele se 
aproxima aos poucos do otário, tateando e apalpando com seus 
dedos de ectoplasma pútrido.

“O Bronco tem um olhar de garotinho sincero, que brilha 
como néon azul. Parece ter saído direto de uma capa do Saturday 
Evening Post, mostrando os bagres fi sgados na pescaria, para depois 
ser conservado em junk. Os otários do Bronco nunca reclamam, e 
ninguém duvida que a pilantragem está armando alguma pra ele. 
Um dia o Garotinho Azul começa a falar mais do que deve e o que 
acontece com ele logo em seguida faria até um enfermeiro de emer-
gência vomitar. Quando já é tarde demais o Bronco perde a cabeça 
e atravessa as estações de metrô correndo pelo meio das máquinas 
automáticas vazias, gritando ‘Volta, garoto!! Volta!!’, até que se atira 
no East River em busca de seu menino, mergulhando em meio às 
camisinhas, às cascas de laranja e ao mosaico de jornais fl utuantes 
até afundar no lodo negro e silencioso na companhia dos gângsteres 
presos em blocos de concreto e das pistolas achatadas para escapar 
aos dedos bisbilhoteiros de lascivos peritos em balística.”

E a bicha pensando: Mas que fi gura!! Mal posso esperar para 
contar desse aí ao pessoal do Clark. É um típico colecionador de fi -
guras, pararia até para assistir a Joe Gould* conversando com gaivo-
tas. Por isso lhe arranco dez dólares e combino um esquema para 
vender “magonha”, como ele diz, pensando: Vou é dar gatária pra 
esse trouxa. (Nota: O cheiro de gatária queimada é muito parecido 

* Personagem de uma célebre reportagem do jornalista americano Joseph Mitchell 
(1908 -96), publicada em 1942 na revista New Yorker. Gould, também conhecido 
como Professor Gaivota, era um mendigo alcoólatra que vivia nas ruas de Nova 
York, afi rmava ser capaz de se comunicar com as gaivotas e tinha supostamente 
escrito um livro intitulado Uma história oral de nossa época.
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com o da maconha. Costuma ser vendida para apressadinhos ou 
desinformados.)

— Bem — falei, dando um tapinha no braço —, o dever me 
chama. Como um juiz disse para outro: “Sê justo; caso não consigas 
ser justo, sê arbitrário”.

Ao entrar no autosserviço, encontro Bill Gains metido em um 
capote de outra pessoa, mais parecendo um banqueiro parésico de 
1910, e também o Velho Bart, esfarrapado e insignifi cante, molhan-
do pedaços de bolo inglês no café com seus dedos sujos, brilhando 
por sobre a imundície.

Bill cuidava de alguns dos meus clientes na parte alta da cidade, 
e Bart conhecia alguns veteranos dos tempos do ópio, faxineiros es-
pectrais, grisalhos como cinzas, porteiros -fantasmas que varrem sa-
lões empoeirados com toda a lentidão de suas mãos senis, tossindo e 
escarrando em meio à aurora do enjoo narcótico, receptadores apo-
sentados e asmáticos que moram em decadentes hotéis para artistas, 
Rose Pantopon, a velha cafetina de Peoria, estoicos garçons chineses 
que nunca demonstram qualquer desagrado. Com seu caminhar de 
velho junky, paciente, cauteloso e lento, Bart saía à cata de seus clien-
tes para depositar algumas horas de calor em suas mãos anêmicas.

Certa vez, para me divertir, acompanhei Bart nas entregas. 
Sabe como fi cam os velhos depois que perdem qualquer pudor ao 
comer? Só de olhar eu sinto ânsia de vômito. Quando o assunto é 
junk, os velhos junkies são idênticos. Basta enxergar a droga para 
que comecem a gaguejar e guinchar. Fios de baba escorrem por seu 
queixo, sua barriga ronca e suas entranhas retorcem -se em movi-
mentos peristálticos enquanto preparam a dose, dissolvendo a es-
cassa pele apresentável que ainda lhes resta no corpo, e parece que 
a qualquer momento uma imensa bolha de protoplasma brotará 
para engolfar a junk. É realmente uma coisa nojenta de assistir.

— Bem, algum dia meus meninos vão fi car desse jeito — rumi-
nei, fi losófi co. — Não é mesmo curiosa esta vida?
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Volto ao centro pela estação Sheridan Square para não correr 
o risco de encontrar aquele mesmo detetive escondido em algum 
armário de vassouras.

Como costumo dizer, não tinha mesmo como durar. Sabia que 
estavam reunidos ali por perto, lançando seus feitiços policiais ma-
lignos, preparando bonecos com minha fi sionomia em Leaven-
worth. “Nesse aí nem adianta espetar agulhas, Mike.”

Alguém me conta que usaram um desses bonecos para apa-
nhar o Chapin. Um policial velho e eunuco fi cou sentado por anos a 
fi o no porão da delegacia, enforcando um boneco com a fi sionomia 
do Chapin dia e noite. E quando fi nalmente enforcaram o cara em 
Connecticut, encontraram o tal velho esquisito com o pescoço 
quebrado.

Rolou pela escada, é o que dizem. Todo mundo conhece essa 
conversa fi ada dos policiais.

Magia e tabus, maldições e amuletos cercam a junk. Na Cidade 
do México, eu conseguia usar meu radar para encontrar meu canal. 
Não está nessa rua, vamos até a próxima, virando à direita… agora à 
esquerda. Agora à direita de novo, e ali estava meu canal com seu 
rosto de velha desdentada e seus olhos ocos.

Conheço um trafi cante que faz sua ronda cantarolando sem 
parar, e todos que passam por perto fi cam com aquela canção na 
cabeça. É um sujeito tão desbotado, fantasmagórico e anônimo que 
ninguém é capaz de enxergá -lo, e os passantes fi cam com a impres-
são de que a música brotou de sua própria cabeça. Assim, os clientes 
aproximam -se no compasso de “Smiles” ou “I’m in the Mood for 
Love” ou “Th ey Say We’re Too Young to Go Steady” ou qualquer 
que seja a música do dia. Às vezes pode -se topar com uns cinquenta 
junkies molambentos guinchando de dor, seguindo o rastro de um 
menino tocando gaita, e também se encontra O Cara sentado em 
uma cadeira de bambu e atirando pão aos cisnes, uma drag queen 
obesa passeando pelo East Fifties com seu galgo afegão, um velho 

almoço nu 4A PROVA - grafica.indd   14almoço nu 4A PROVA - grafica.indd   14 05/04/16    10:2905/04/16    10:29



15

bêbado mijando em uma coluna da Elevada, um estudante judeu 
distribuindo panfl etos extremistas na Washington Square, um ar-
boricultor, um desinsetizador e um publicitário bicha que chama o 
balconista do Nedick pelo nome. Toda a rede mundial de junkies 
está interligada por um cordão de esperma rançoso, garroteando o 
braço em quartos de pensão, tremendo com os calafrios matinais 
do enjoo narcótico. (Opiômanos veteranos aspiram a fumaça negra 
no quarto dos fundos da lavanderia do China enquanto o Bebê 
Melancólico morre de overdose de tempo ou súbita falta de ar). No 
Iêmen, em Paris, em New Orleans, na Cidade do México e em Is-
tambul, tiritando sob martelos pneumáticos e escavadeiras a vapor, 
junkies trocam guinchos ofensivos que não são ouvidos por ne-
nhum de nós enquanto O Cara se debruça para fora de um antigo 
rolo compressor e eu afano um balde de alcatrão. (Nota: Istambul 
está sendo demolida e reconstruída, especialmente os bairros deca-
dentes ocupados pelos junkies. Lá tem mais viciados em heroína 
que na cidade de Nova York.) Os vivos e os mortos, passando mal 
ou completamente chapados, usando ou largando ou voltando a 
usar, todos acodem ao feixe luminoso da junk enquanto seu canal 
come chop suey na rua Dolores, Cidade do México, Distrito Fede-
ral, molhando bolo inglês no café dentro do autosserviço para de-
pois ser perseguido através de Exchange Place por uma ruidosa 
matilha de Gente. (Nota: “Gente” é uma gíria de New Orleans para 
policiais da divisão de narcóticos.)

Com uma lata enferrujada, o velho chinês colhe água do rio e 
engole um yen pox duro e negro como carvão. (Nota: Yen pox é a 
cinza resultante da queima do ópio.)

Bem, os policiais têm minha colher e meu conta -gotas e sei 
que estão prestes a captar minha frequência graças à ajuda de um 
informante cego chamado Willy Discoidal. Willy possui uma boca 
em formato de disco, redonda e cercada de pelos negros, sensíveis 
e eriçados. Ficou cego quando aplicou uma injeção no próprio glo-
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bo ocular, seu nariz e seu céu da boca foram carcomidos de tanto 
cheirar heroína, e seu corpo tornou -se uma maçaroca de cascas de 
ferida duras e ressecadas como madeira. Agora só lhe resta comer a 
droga usando aquela boca, às vezes projetando um comprido tubo 
ectoplasmático que oscila em busca da silenciosa frequência da 
junk. Depois de seguir meu rastro por toda a cidade, acaba indo 
parar em quartos de hotel que já abandonei, fazendo a polícia inter-
romper a lua de mel de um casal de pombinhos de Sioux Falls.

— Certo, Lee!! Pode ir tirando esse consolo atado na cintura! 
Sabemos muito bem quem você é! — E arrancam o pau do cara na 
mesma hora.

Agora que Willy está chegando mais perto, consigo escutar 
seus choramingos intermináveis em meio à escuridão (ele só fun-
ciona à noite) e sentir a urgência terrível daquela boca vasculhando 
às cegas. Quando a polícia está prestes a dar o fl agrante, ele se des-
controla e abre um rombo na porta usando a boca. Se os policiais 
não estivessem ali para domá -lo com um agulhão de gado, ele suga-
ria o sumo de todos os junkies que encontrasse.

Eu sabia que tinham posto o Discoidal atrás de mim, todo 
mundo sabia disso. Se meus jovens clientes chegarem a depor no 
tribunal, “Ele me obriga a cometer vários tipos escabrosos de atos 
sexuais em troca de junk”, posso dar adeus às ruas.

Isso nos faz providenciar um estoque de heroína, comprar um 
Studebaker usado e seguir direto para o oeste.
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