
 

 

 



PRÓLOGO 

 

Emily foi tomar um banho. O quarto está meio escuro e eu estou me vestindo, 

procurando uma camisa sem sangue, sem ter sorte. As calças estão fodidas 

também – com queimaduras de cigarro nas virilhas. Toda heroína chique, como 

se eu já fosse famoso. 

 Eu desço as escadas. Livinia mijou na sala de estar. Há uma poça de mijo. Eu 

falo: "Livinia, porra", mas baixo o suficiente para que ela não me ouça. Ela é 

uma boa cachorra; nós só tivemos alguns problemas em treiná-la em casa. 

Pego as toalhas de papel e um frasco de spray. Há um pacote de Pall Malls em 

o balcão da cozinha. Pego um maço e a acendo no fogão. Eu verifico as 

seringas no armário. As seringas no armário são todas usadas no sangue e 

boca-tortas, igual nos instrumentos de tortura. E há dois comprimentos de 

nylon no armário, e uma caixa de cotonetes e uma balança digital, duas 

colheres com algodões velhos. As agulhas nas seringas são maçantes, mas 

terão que servir. Emily tem que estar na escola às dez, e será uma coisa 

curta. Não haverá tempo para comprar novas seringas até depois. São vinte 

para as nove, mas acho que vamos conseguir. O Black deve chegar a tempo 

hoje, e ele terá algo para nós, então não estou preocupado. Eu absorvo o mijo 

com as toalhas de papel. Eu limpo o local com desinfetante, jogo as toalhas 

usadas de papel para longe. 

Black parou na entrada da garagem e eu o deixei entrar pela porta lateral. Ele 

me entrega um Pistola calibre 45, envolvida em um pano azul; e eu digo: 

"Deixe-me ficar com outro grama". 

Ele diz que está bem. "Ficará sete e vinte", diz ele. 

"Sem problemas." 

Pego a balança para ele e ele começa a pesar um grama. Eu digo: "Foram três 

apagões ontem”. 

Ele sabe. Mas ele não diz nada. É assim que eles fazem: eles te enganam, 

eles sabem que te enganaram, e então eles agem como se fosse você quem 

fodeu pra cima. 

"Lembra que eu te liguei sobre isso?" 

Ele lembra. Mas ele tem que fazer as coisas estúpidas, porque ele é um garoto 

narcótico. 

Eu digo: “Vamos lá. Não seja fodido. Você disse que eu lhe devo dinheiro por 

isso estava certo. E não é como se eu não terei vocês juntos em breve. 

 

 



Ele diz que está bem. 

Eu vou para as escadas e ligo para Emily. "Ei, querida. O Black está 

aqui. Venha para baixo e fazer um pouco dessa droga comigo. " 

Ela diz que vai descer em um segundo. 

Dividi a heroína e coloquei algumas colheres limpas: uma para mim, outra para 

minha melhor garota. Encho um copo com água e aspiro alguns com uma 

seringa. Eu pressiono a água, é difícil quebrar qualquer coágulo de sangue na 

agulha. Eu puxo um pouco mais de água e adiciono água à colher. Ouço Emily 

nas escadas e mexo a heroína com a água e vou até o fogão. Emily diz oi para 

Black. Black diz Oi. Eu digo para Emily: "A sua está no balcão." 

Ela diz: "Obrigado, querido." 

Eu ligo o maçarico e cozinho a injeção na chama até que a injeção começa a 

assobiar um pouco; então eu tiro. Emily enrolou um pouco de algodão para 

mim. Ela sabe que estou com pressa. O cabelo dela ainda está molhado. Pego 

o algodão e o coloco na colher. O algodão fica escuro e incha. Eu tiro a seringa 

envolta do algodão e retiro o ar para fora da seringa. O que resta na seringa 

parece bem escuro. 

Ela diz: "Você está fazendo todo o seu agora?" 

"Uh-huh." 

"Você tem certeza que é esperto, querido?" 

“Vai ficar tudo bem. Se eu não conseguir mais em breve, não vejo como isso 

importará.” 

Dói um pouco a mais quando a agulha fica sem brilho assim. Pode dificultar 

para acertar uma veia. Mas eu bati na veia sem problemas, e este é um bom 

presságio. Vai ser um dia de sorte. 

Eu injeto. 

O sabor vem primeiro; então a pressa começa. E está tudo certo, um calor 

soprava através de mim. Até que o sabor ficou mais forte que o normal, tão 

forte que é doentio. E eu entendo: como se eu estivesse sempre morto, meus 

zumbindo. 

- 

Estou no chão da cozinha e minhas bolas estão frias. 

Emily está acima de mim: "Vamos lá". 

Eu levanto minha cabeça. Eu olho para Emily. Eu olho para Black. O Black está 

encostado no balcão. Eu quero rir na cara dele, mas não consigo. 

 

 



As mãos de Emily estão frias. "Fale comigo!" 

Minhas calças estão desfeitas e há cubos de gelo na minha cueca. 

"Você colocou cubos de gelo na minha cueca?" 

"Eu pensei que você ia morrer", disse ela. 

"O dia ainda é jovem." 

E vejo que ela está prestes a chorar. Eu digo: “Sinto muito. Eu só estava 

brincando. Foi bom você fazer isso. Não há razão para você ficar 

envergonhada. Você fez um bom trabalho." 

"Seu pedaço de merda!" 

“Porra, senhora. O que você quer de mim?" 

Levanto do chão e vou até a pia e começo a tirar os cubos de gelo da minha 

cueca. Meu pau pode ser visto; está frio, não anda fazendo um bom show. 

"Se eu soubesse que isso iria acontecer, teria cortado meus pelos pubianos." 

Black sai da cozinha. 

"Você está bem?" 

"Estou bem. Faça o seu, amor. Nós vamos ter que levá-la para a escola e é 

quase nove. 

Pego as bandejas de gelo do chão. Existem três tipos diferentes de bandejas 

de gelo: verde, azul e branco. Encho todos eles na pia e os coloco de volta no 

freezer. 

- 

Às vezes sinto-me mal pela cachorra. Tínhamos dito: vamos pegar uma 

cachorra e não vamos ser mais viciados em drogas mais. Então pegamos a 

cachorra. Mas nós ficamos viciados em drogas. E agora somos viciados em 

drogas com uma cachorra. 

- 

BLACK está na sala de estar. Eu desenhei para ele: “Aqui é Lancashire, aqui é 

Hampshire, aqui é Coventry. Vou estacionar aqui, além do sinal de parada, 

além de onde é unidirecional. Você me pega e me leva para Lancashire. Para 

um par de edifícios de volta da esquina e me deixe sair. Em seguida, dirija para 

o estacionamento por trás desta loja. Espere por mim lá. Eu vou entrar e sair 

muito rápido e eu vou vim por aqui. Então tudo que você precisa fazer é me 

levar até onde eu estacionar e me deixe sair e será isso. Vamos nos encontrar 

aqui, dividir o dinheiro para cima, yada yada yada. Parece bom?" 

 

 



"Sim. Parece bom." 

"Então você está pronto para isso?" 

"Sim." 

"Bem. Apenas me dê um segundo e nós iremos. Emily tem que ir a uma aula 

às dez." 

Ela está na cozinha, se sentindo melhor agora. 

Eu digo: “Estou saindo. Eu estarei de volta em um minuto." 

Ela diz: "Tenha cuidado". 

Eu digo que terei cuidado. 

- 

Vivemos em uma rua de casas vermelhas e brancas, onde não pertencemos, 

Emily e eu. Mas estamos felizes o suficiente, embora muitas vezes ficamos 

tristes porque sentimos que estamos perdendo tudo. 

Às vezes ela começa a falar alto e gritando comigo sobre merdas e como eu 

posso ajudar; e tenho que lhe dizer: “O que há de errado com você? Você está 

louca? Por que você está fazendo todo esse barulho como se estivesse sendo 

assassinada? Você está sendo assassinada? Estou te matando? Os vizinhos 

vão achar que estou matando você. E eles chamarão a porra da polícia. E a 

polícia vai vim aqui, e eles me verão e dirão: 'Esse cara se parece com alguém 

que  está fazendo todos esses malditos assaltos. E então eu irei para prisão e 

você se sentirá horrível”. 

E às vezes ela diz que está arrependida. Ou às vezes ela não diz nada. Ou às 

vezes ela me dá um soco no pescoço. E eu direi: “Ah, merda! Querida, por que 

você me deu um soco no pescoço? 

E ela sobe as escadas e se tranca no banheiro e não sair por horas enquanto 

eu estou lá embaixo chorando por ela. Eu a amo tanto que sinto vontade de 

morrer toda vez que ela faz isso. Ela é linda  e eu digo isso o tempo. Eu acho 

que ela faria qualquer coisa por mim. 

- 

Entro no carro e volto para a rua. Estou atrás de Black na luz. Eu não gosto 

especialmente de Black porque ele está sempre falando besteira. Ainda assim, 

ele está certo no que diz respeito aos meninos narcóticos. Todos os seus 

irmãos estão na prisão. 

 

 

 



O sinal fica verde e o Black vira à esquerda. Eu o sigo e passo por ele e um 

cedro. A manhã está nublada, mas ainda assim está clara – uma manhã 

nublada! Na primavera! E talvez continue assim para sempre. Isto seria bom, 

mas é uma coisa infantil de se desejar. 

Passei por South Taylor, passei pela farmácia, passei pelo KFC abandonado, 

passei pelo Wendy's, depois do ensino médio, além dos filmes, além da Lee 

Road, outra farmácia, mais casas, tenho 25 anos e não entendo o que as 

pessoas fazem. É como se tudo isso fosse construído sobre nada e nada 

estavam segurando isso juntos. E então eu ouço as pessoas falarem, e isso só 

torna as coisas piores. 

Não acendi a luz em Meadowbrook. Viro à direita em Coventry e sigo descendo 

até Hampshire e viro à esquerda. Aqui as placas da rua são pintadas para 

parecerem que foram tingidos. Eu morava aqui antes que eles fizessem 

isso. Então eu não pude mais. Era como descobrir que você teve alguma 

merda no rosto o tempo todo que você estava falando. 

Subo Hampshire, onde é só de ida e tem prédios de tijolos em qualquer 

lado. Alguns dos apartamentos possuem varandas. E as árvores são legais. Eu 

Também não as entendo, mas eu gosto delas. Eu acho que gostaria de todas 

elas. Teria que ser uma árvore bonita e fodida para eu não gostar. 

A pista é de mão dupla com casas de ambos os lados após a parada. Algumas 

das casas são duplex, algumas são casas unifamiliares e todas parecem 

bonitas, e há mais árvores e maiores. Eu me viro na rua e estaciono no meio-

fio. Black para e eu entro no carro dele. Ele corta e vira à esquerda em 

Lancashire. Ele desce e para um pouco atrás da esquina. Lá não há mais nada 

para fazer agora. 

- 

Em algum lugar do caminho eu entrei nisso, e isso se tornou um hábito 

comigo. Uma coisa leva a outra, que leva a outra. As coisas melhoram, 

pioram. Então um dia, você estará totalmente desanimado, antes mesmo de 

perceber que era tão sério. E você pode estar louco, e você pode ter uma 

arma, mesmo assim geralmente não é um grande negócio. 

Eu deixo a porta aberta e o carro toca. "Eu vou ser rápido, então você pode ser 

também Comece agora. Você sabe para onde está indo, certo? 

"Sim." 

"Basta virar  a primeira esquerda três vezes e você não pode fazer errado." 

 

 

 

 



"Sim." 

"Você tem certeza de que quer fazer isso? Porque você não parece com 

você. Não é tarde demais para mudar de ideia. 

"Eu estou bem." 

"OK. Encontro você no estacionamento em cerca de dois minutos, mais ou 

menos. Por favor, esteja lá. 

Ele diz: "Eu entendi." 

"Fácil demais, certo?" 

"Muito fácil." 

- 

Estou na calçada. Uso um chapéu de índio e um lenço vermelho. Também um 

capuz azul e um camisa branca de botão, jeans, Adidas branca, nada fora do 

comum. A arma está na minha cintura. Eu puxo o lenço para cima antes de 

passar pelos caixas eletrônicos, e o um lenço cobre a metade inferior do meu 

rosto. É um pouco tarde para fazer algum bem; eu faço já faz um tempo, agora,  

não é segredo como é o meu rosto. E aqui está uma cara saindo e eu estou na 

porta entrando e não estou preocupado. Eu entrei pela porta com a arma para 

que todos possam ver: “SEM ALARMES. EU SOU UM HOMEM 

PROCURADO”. Eles vão me matar. 

Eu estou apenas brincando. E acho que todo mundo sabe disso. Mas isso é, no 

entanto, um assalto, e vou precisar de algum dinheiro antes de sair. 

Eu ando até o balcão, com a arma abaixada agora, de modo que está 

apontada para o chão. Não faz sentido fazer um grande negócio com 

isso. Uma coisa sobre assaltar a maioria dos bancos é que você está roubando 

mulheres, então você nunca quer ser rude. Cerca de 80% das vezes, desde 

que você não seja rude, as mulheres não se importam quando você assalta o 

banco; provavelmente isso quebra a monotonia para elas. Claro há 

exceções; cerca de 20% têm uma perspectiva ruim. Como se houvesse uma 

senhora, parecia Janet Reno, não sairia nem um centavo a mais que $ 

1800; ela teria visto todo mundo morto antes que ela tivesse desembolsado 

outro centavo. Ela realmente pensou que o banco estava certo. Mas isso era 

fanático. Geralmente as caixas são bonitas e legais: você dá uma nota ou diz 

que está lá para fazer um assalto, e elas vão nas gavetas do caixa e colocam o 

dinheiro no balcão, e você o pega e você sai e é tudo o que há para 

isso. Realmente é muito civilizado. É como uma piada quieta que você 

compartilhou com elas. Eu digo piada porque no meu caso eu não imagino, lá 

dentro, sempre alguém acreditar que eu faria algo sério se a pressão surgisse, 

embora eu faça questão de tentar e pelo menos parecer um pouco perturbado 

porque eu não quero 

 



alguém se metendo em problemas por minha causa. Eu tenho muita tristeza no 

rosto, então eu tenho que fazer caretas como se eu fosse louco ou as pessoas 

vão pensar que eu sou um bichano. O risco que você corre é que às vezes as 

pessoas pensam que você é um vagabundo louca. Mas tenho que fazer o que 

posso; caso contrário, seu gerente poderia lhe dizer: "Por que você dá a esse 

bichano o dinheiro? Você está demitido! ”E ela vai para casa e diz para suas 

crianças que não haverá Natal. 

Não importa. Aqui está um caixa. Eu digo a ela: "Não é nada pessoal". 

E você sabe que nos reconheceram! Houve outro assalto, em West Side, 

Lakewood, talvez um mês atrás (os dias correm juntos). Eu roubei o outro 

caixa, mas ela estava lá também. Foi engraçado como isso aconteceu. O outro 

caixa colocou 1.400 dólares no balcão e disse que era tudo o que tinha. Eu 

lembro da mentira em sua voz e pensando: Esta pobre mulher pensa que eu 

sou retardado. Mas então o que me importei? Ela era bonita e não era como se 

eu quisesse tudo, apenas queria o que era suficiente por enquanto. 

Então agora eu estou roubando esse caixa e nos reconheceram e não é um 

grande negócio. Eu não acho que ela está contra mim. Eu acho que talvez 

tenhamos a mesma idade. Ela está pálida igual eu sou. E o cabelo dela é 

escuro. Seus olhos são azuis com manchas de ouro em eles, e eu poderia 

estar apaixonado por ela se as coisas tivessem sido diferentes. E depois talvez 

estejamos em algum lugar. 

Eu digo: "Sinto muito". 

"Tudo bem." 

"Qual o seu nome?" 

"Vanessa". 

"Sinto muito, Vanessa." 

"Qual o seu nome?" 

"Você é engraçada, Vanessa." 

Ela esvazia as gavetas rapidamente, o que é bom porque eu não estou 

tentando sair - há uma delegacia a menos de 400 metros daqui. Eu pego as 

pilhas de dinheiro no balcão e enfia nos bolsos. Parecia tudo bem: não importa, 

nem sempre é muito. É como esmagar e agarrar, como bater e correr: o 

importante é fugir. 

O importante é correr rápido. 

Eu bato através das portas que saem e viro a esquina, passo pelos caixas 

eletrônicos. Mas eu não corro de volta pela rua; viro e corro atrás do banco, 

passando pela lixeira, além do lugar onde eu morava no andar de cima, depois 

desço as escadas 

 



atrás do restaurante quase vegetariano, até a cerca de arame. E o 

estacionamento existe, mas eu não vejo Black. E eu não estou nem um pouco 

surpreso, pois isso é comportamento típico de garoto drogado. 

O importante é não correr. Meu carro está a uma quadra de distância e acho 

que consigo. Portanto, este não é o fim do mundo. Os três lados do 

estacionamento, onde estão as paredes e as paredes cheias de janelas 

olhando para mim. Tiro o chapéu e coloco a arma no meu chapéu. A arma é 

pesada por estar cheia de balas. Está cheio de balas porque não posso 

imaginar que seja qualquer outra coisa. É realmente muito pesado para 

carregar um chapéu, mas este arranjo terá que funcionar como eu tenho um 

caminho a percorrer e eu não quero a arma tentando me tirar da fuga. 

Eu desço mais degraus que entram no estacionamento, carregando meu 

chapéu, com a arma no meu chapéu, com o meu chapéu na mão 

esquerda. Não há mais ninguém no estacionamento quando eu cruzo. A arma 

no meu chapéu ainda não está bem escondida. Tiro meu cachecol enquanto 

estou andando e enfio um pouco e coloco em cima da arma no meu chapéu e 

está um pouco melhor. Ainda há o dinheiro saindo dos meus bolsos; eu vou 

precisar ter cuidado para que ninguém veja. Vou para a esquerda quando 

chego à calçada e estou subindo Hampshire. Eles vão chegar em Mayfield, e 

se eles me pegarem eu estou fodido. 

Às vezes me pergunto se a juventude não foi desperdiçada comigo. Não é que 

eu sou burro para a beleza das coisas. Eu levo todas as coisas bonitas ao 

coração, e elas fodem meu coração até que eu morra com isso. Então não é 

isso. É só que algo em mim sempre me afastou, e é a parte singular de mim, e 

eu não consigo explicar. 

Não há ninguém aqui, exceto eu e um outro cara; ele está na mesma calçada 

que eu, vindo em minha direção do outro lado do quarteirão. Nós vamos 

esbarrar eventualmente. Vejo que ele está vestido como um veterano, e isso é 

bom: se ele é velho então duvido que ele se importe com o que estou 

fazendo. O importante é não agir como se você tivesse roubado um banco. 

Aja como se tivesse lugares para ir e pessoas para ver. 

Aja como se você amasse a polícia. 

Aja como se você nunca tivesse usado drogas. 

Aja como se você amasse tanto a América que é retardado. 

Mas não aja como se você tivesse roubado um banco. 

E não corra. 

O importante é não correr. 

 

 



As sirenes estão subindo Mayfield agora, e a grama é como um adolescente. E 

as escadas! - as escadas são maravilhosas! Há um monte de estorninhos que 

foi à guerra por um grande saco de lixo molhado - olhe para eles, vá! O grande 

e todos os outros estorninhos estão assustados. Ele será quem recebe o lixo 

mais escolhido! 

Essa é a beleza das coisas fodendo meu coração. Eu gostaria de poder deitar-

se na grama e relaxar por um tempo, mas é claro que isso é impossível, a arma 

no meu chapéu poderia ser um pouco óbvia, o dinheiro saindo de todos os 

meus bolsos também. E a sirenes dizendo a todos que eu sou um maldito 

desprezível. Aposto que eles esperam que tente algo para que eles possam 

beber meu sangue e contar a suas mulheres. 

Eu digo bom dia ao veterano. Ele diz bom dia. E se ele suspeita que eu cometi 

erros, ele é bom o suficiente para não mencionar isso. Vamos aos nossos 

negócios. 

Estou três quartos de lá agora. 

Então, talvez eu vá embora. 

E aqui vêm as sirenes. 

Aí vêm seus malditos bandidos. 

As sirenes gritando agora, agora girando. 

E eu me sinto em paz. 
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