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1
Eu tinha cinquenta anos e há quatro não ia pra cama com 
nenhuma mulher. Não tinha amigas. Olhava pras mulheres 
nas ruas ou em qualquer lugar que as visse, mas olhava sem 
desejo e com uma impressão de futilidade. Me masturbava 
regularmente, mas a ideia de ter um relacionamento com uma 
mulher – mesmo em termos não sexuais – estava além da minha 
imaginação. Eu tinha uma filha ilegítima de seis anos. Vivia 
com a mãe, e eu pagava pensão pra criança. Anos antes, tinha 
me casado, aos 35. Durou dois anos e meio. Minha mulher 
pediu divórcio. Só estive apaixonado uma vez – ela morreu de 
alcoolismo agudo, aos 48, quando eu tinha 38. Já minha mulher 
era 12 anos mais jovem que eu. Deve estar morta também, não 
tenho certeza. Ela me escrevia uma longa carta todo Natal nos 
primeiros seis anos depois do divórcio. Nunca respondi...

Não lembro bem quando vi Lydia Vance pela primeira 
vez. Foi há cerca de seis anos, eu tinha acabado de largar um 
emprego de doze anos como funcionário dos Correios e esta
va tentando virar escritor. Estava morrendo de medo e bebia 
mais do que nunca. Tentava escrever meu primeiro romance. 
Bebia meio litro de uísque e uma dúzia de meias-cervejas, 
todas as noites, enquanto escrevia. Fumava charutos baratos 
e datilografava e bebia e escutava música clássica no rádio 
até de madrugada. Fixara uma meta de dez páginas por noite, 
mas nunca sabia, até a manhã seguinte, quantas páginas tinha 
escrito. Levantava de manhã, vomitava, ia até a sala e conferia 
no sofá quantas folhas tinha ali. Sempre passavam das minhas 
dez. Às vezes tinha 17, 18, 23, 25 páginas. Claro que o trabalho 
de cada noite tinha que ser desbastado ou tinha que ser jogado 
fora. Gastei 21 noites pra escrever meu primeiro romance.
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Os proprietários do condomínio em que eu morava 
viviam nos fundos e achavam que eu era maluco. Todas as 
manhãs, ao acordar, tinha um saco enorme de supermercado na 
minha porta. O conteúdo variava, mas, em geral, tinha tomates, 
rabanetes, laranjas, cebolinhas, latas de sopa, cebolas. Uma 
ou outra noite eu bebia cerveja com eles até quatro ou cinco 
da madrugada. O velho se apagava, e a velha e eu ficávamos 
de mãos dadas, e eu dava uns beijos nela de vez em quando. 
Sempre dava um beijão nela na porta. Era enrugada pra danar, 
mas o que é que ela podia fazer? Era católica e ficava uma 
gracinha quando botava seu chapéu cor-de-rosa e saía pra 
igreja, domingo de manhã. 

Acho que encontrei Lydia Vance na minha primeira leitu
ra de poesia. Foi numa livraria da Avenida Kenmore, chamada 
A Ponte Levadiça. Lá estava eu morrendo de medo de novo. 
Posudo, mas morrendo de medo. Quando entrei, só tinha lugar 
em pé. Peter, o dono da livraria, que morava com uma garota 
negra, tinha uma pilha de dinheiro na sua frente. 

– Porra – disse ele –, se eu conseguisse juntar sempre 
essa turma toda, como agora, teria grana suficiente pra fazer 
outra viagem à Índia!

Entrei e eles começaram a aplaudir. Eu estava a ponto 
de perder o cabaço em matéria de leitura de poesias.

Li meia hora pra eles, daí pedi uma pausa. Ainda estava 
sóbrio e podia sentir os olhos me encarando lá da escuridão. 
Umas pessoas chegaram e falaram comigo. Então, durante 
uma folga, Lydia Vance se aproximou. Eu estava sentado numa 
mesa, bebendo cerveja. Ela apoiou as duas mãos na beirada 
da mesa, se debruçando, e me encarou. Tinha longos cabelos 
castanhos, muito longos; um nariz saliente, e um olho que não 
combinava direito com o outro. Mas projetava vitalidade – não 
dava pra ignorar que ela estava lá. Eu sentia as vibrações cir
culando entre nós. Nem todas as vibrações eram boas, algumas 
eram até bem confusas, mas estavam lá. Ela me olhou e eu 
olhei de volta. Lydia Vance estava com uma jaqueta de caubói, 
de camurça, com uma franja em volta do pescoço. Tinha uns 
peitos legais. Falei pra ela: 

– Eu bem que gostaria de arrancar essa franja da sua 
jaqueta – a gente podia começar por aí!
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Lydia foi embora. Não funcionou. Nunca soube o que 
dizer às moças. Mas, que bunda ela tinha. Fiquei olhando 
aquela bela bunda enquanto ela se afastava. O jeans marcava 
o seu traseiro e eu fiquei olhando enquanto ela se afastava.

Acabei a segunda parte do recital e esqueci de Lydia, do 
mesmo jeito que eu esquecia das mulheres com quem cruzava 
nas calçadas. Peguei meu dinheiro, autografei uns guardanapos, 
uns pedaços de papel e saí. Voltei dirigindo pra casa.

Ainda trabalhava todas as noites no meu primeiro ro
mance. Nunca começava a escrever antes das 18h18. Essa 
era a hora que eu costumava bater o ponto no escritório dos 
Correios. Eram seis horas quando eles chegaram: Peter e Lydia 
Vance. Abri a porta. Peter disse: 

– Olha só, Henry, olha só o que eu trouxe pra você!
Lydia foi logo se sentando no tampo da mesa da cozinha. 

Seus jeans estavam mais apertados que nunca. Balançava seus 
longos cabelos castanhos de um lado pro outro. Era maluca; era 
miraculosa. Pela primeira vez, considerei realmente a possibi
lidade de transar com ela. Foi então que começou a nos recitar 
poesia. Dela mesma. Era muito ruim. Peter tentou brecá-la: 

– Não! Não! Nada de versalhadas na casa de Henry 
Chinaski!

– Deixa ela ir em frente, Peter!
Eu queria era olhar aquela bunda. Ela levantava e senta

va, cavalgando a velha mesinha. Daí, saiu dançando. Agitava os 
braços no ar. A poesia era horrível, o corpo e a loucura não.

Lydia sentou de repente.
– E aí, Henry, gostou?
– Do quê?
– Da poesia.
– Não muito.
Lydia ficou ali parada com as folhas de poesia nas mãos. 

Peter agarrou-a. 
– Vamos trepar! – ele disse pra ela. – Vamos nessa, 

vamos trepar!
Ela deu um empurrão nele.
– Tudo bem – disse Peter –, então, vou embora!
– Pode ir. Estou de carro – disse Lydia. – Posso bem 

voltar pra casa.
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Peter correu até a porta. Parou e se virou: 
– Tudo bem, Chinaski! Só não vá se esquecer do pre

sentão que eu lhe trouxe!
Bateu a porta e se foi. Lydia sentou no sofá, perto da 

porta. Sentei a uns dois palmos dela. Olhei pra ela. Estava 
maravilhosa. Me deu medo. Aproximei a mão e toquei seus 
longos cabelos. Cabelos mágicos. Tirei a mão. 

– Todo esse cabelo é seu mesmo? – perguntei. Sabia 
que era. 

– É – respondeu –, é meu.
Peguei no seu queixo e tentei, muito sem jeito, virar 

sua cabeça de frente pra minha. Me faltava confiança nessas 
situações. Beijei-a, de leve.

Lydia se levantou num pulo. 
– Tenho que ir. Estou pagando uma baby-sitter.
– Olha – eu disse –, fique aqui. Eu pago. Fique mais 

um pouquinho.
– Não, não posso – ela disse. – Tenho que ir.
Foi até a porta. Fui atrás. Ela abriu a porta. Então, se virou. 

Cheguei nela mais uma vez, a última. Ela levantou a cara e me 
deu um beijo mínimo. Depois, se afastou e botou umas folhas 
datilografadas na minha mão. A porta se fechou. Sentei no sofá 
com as folhas na mão e ouvi seu carro dando partida.

Os poemas, impressos em mimeógrafo, estavam gram-
peados e se intitulavam DELLLLA. Li alguns. Eram interessan
tes, cheios de humor e sexualidade, porém mal escritos. Eram 
de Lydia e de suas três irmãs – todas tão joviais e maravilhosas 
e sensuais ali reunidas. Joguei fora as folhas e abri a garrafa 
de uísque. Estava escuro lá fora. O que o rádio mais tocava 
era Mozart e Brahms e o Beethô.

2
Um ou dois dias depois, recebi um poema de Lydia pelo correio. 
Era um longo poema que começava assim:

Saia daí, velho gigante,
Saia desse buraco escuro, velho gigante,
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Saia pra luz do sol, venha ao nosso encontro e
Deixe a gente botar margaridas no seu cabelo...

O poema seguia em frente pra me dizer como seria bom 
dançar pelos campos com irrequietas criaturas femininas que 
me trariam alegrias e o verdadeiro saber. Guardei a carta numa 
gaveta do guarda-roupa.

Acordei na manhã seguinte com umas pancadas nos 
vidros da porta da frente. Eram dez e meia.

– Cai fora – gritei.
– É Lydia.
– Tá legal. Espere um minuto.
Botei uma camisa, uma calça e fui abrir. Daí, corri pro 

banheiro e vomitei. Tentei escovar os dentes, mas só consegui 
vomitar de novo – o gosto doce da pasta virou meu estômago. 
Voltei pra sala.

– Você tá mal – disse Lydia. – Quer que eu saia?
– Não, não, eu tô legal. Sempre acordo desse jeito.
Lydia estava ótima. A luz atravessava a cortina e brilhava 

nela. Tinha uma laranja na mão que ela ficava jogando pro ar. 
A laranja rompia rolando a manhã luminosa de sol.

– Não posso ficar – disse ela –, mas queria te pedir uma 
coisa.

 – Claro.
– Eu sou escultora. Quero esculpir sua cabeça.
– Tudo bem.
– Você vai ter que ir na minha casa. Eu não tenho ateliê. Vai 

ter que ser na minha casa. Isso não vai te deixar nervoso, vai?
– Não.
Anotei seu endereço e as instruções pra chegar lá.
– Vê se aparece pelas onze da manhã. Os garotos chegam 

da escola no meio da tarde e atrapalham muito.
– Vou chegar lá às onze – disse eu.
Sentei de frente pra Lydia, junto à mesa da cozinha. 

Entre nós dois tinha um montão de argila. Ela começou a 
fazer perguntas.

– Seus pais ainda estão vivos?
– Não.
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– Você gosta de Los Angeles?
– É a minha cidade favorita.
– Por que é que você escreve sobre as mulheres daquele 

jeito?
– Que jeito?
– Você sabe.
– Não sei, não.
– Ora, eu acho uma vergonha um cara que escreve tão 

bem como você não saber nada sobre as mulheres.
Não respondi.
– Diabo! O que será que a Lisa fez com o...? – ela 

começou a procurar alguma coisa por toda parte. – Ah essas 
garotinhas que somem com os instrumentos da mamãe!

Lydia achou outro. 
– Esse vai ter que servir. Quieto agora; pode relaxar, 

mas fique quieto.
Eu a encarava. Ela trabalhava no monte de argila com um 

instrumento de madeira que tinha um laço de arame na ponta. 
Fazia gestos com o instrumento pra mim, por cima do monte 
de argila. Eu a observava. Seus olhos nos meus. Eram grandes, 
castanho-escuros. Até seu olho ruim, o tal que não combinava 
com o outro, era bonito. Lydia trabalhava. O tempo passava. 
Eu estava em transe. Então, ela falou: 

– Que tal uma folga? Tá a fim de uma cerveja?
– Legal. Tô sim.
Ela se levantou pra ir à geladeira. Fui atrás. Tirou de lá 

a garrafa e fechou a porta. No que ela se virou, agarrei-a pela 
cintura e puxei-a pra junto de mim. Grudei, boca e corpo, nela. 
Ela segurava a garrafa de cerveja a distância, com o braço 
esticado. Beijei-a. Beijei-a de novo. Lydia me empurrou.

– Tá bom – ela disse –, agora chega. Temos trabalho 
pela frente.

A gente se sentou de novo e eu fiquei bebendo minha 
cerveja; Lydia fumava um cigarro; entre nós, a argila. Foi 
então que a campainha tocou. Lydia se levantou. Uma gorda 
apareceu, com olhos frenéticos, suplicantes.

– Essa é minha irmã, Glendoline.
– Oi.
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Glendoline puxou uma cadeira e começou a falar. E como 
falava. Se fosse uma esfinge, ia falar, se fosse uma pedra, ia 
falar. Quando é que ela vai se cansar e sair, fiquei pensando. 
Mesmo quando parei de escutar, era como se eu estivesse sendo 
bombardeado com minúsculas bolinhas de pingue-pongue. 
Glendoline não tinha nenhuma noção do tempo e não se tocava 
de que podia estar incomodando. Ela falava, falava.

– Escuta aqui – acabei dizendo –, quando é que você 
vai embora?

Aí começou uma cena entre irmãs. Começaram a boque
jar uma pra outra. Ficaram as duas de pé, agitando os braços 
uma pra outra. As vozes se elevavam. Se ameaçaram fisica
mente. Por fim – na véspera do fim do mundo –, Glendoline 
deu um meio rodopio vigoroso e se abalou pra sair; cruzou o 
espaçoso batente da porta de tela e foi embora. Ainda dava pra 
ouvi-la, inflamada e resmunguenta. Foi pro seu apartamento, 
nos fundos do condomínio.

Lydia e eu voltamos pro nosso canto e nos sentamos. Ela 
apanhou seu instrumento de esculpir. Os olhos dela bateram 
nos meus.

3
Uns dias mais tarde, de manhã, entrando no pátio interno do 
condomínio de Lydia, topei com ela que vinha chegando pelos 
fundos. Ela tinha saído pra ver sua amiga Tina, que morava 
num prédio da esquina. Estava elétrica naquela manhã, igual 
à vez em que apareceu sozinha em casa com a laranja.

– Óóóóó – fez ela –, de camisa nova!
Era verdade. Comprara a camisa pensando nela, pen

sando em vê-la. Sabia que ela sabia disso e que estava me 
gozando, embora não ligasse.

Lydia abriu a porta e a gente entrou. A argila descansava 
no centro da mesa, sob um pano úmido. Ela tirou o pano. 

– Que cê acha?
Lydia não me poupou. Lá estavam as cicatrizes, o narigão 

de alcoólatra, a boca de macaco, os olhos reduzidos a fendas; e 
lá estava o sorriso burro e satisfeito de um homem feliz, ridí-
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culo, que se sente um sortudo e nem sabe por quê. Ela tinha 
trinta e eu mais de cinquenta. Não me importava.

– Sim senhora! – eu disse – Você acertou em cheio. Gosto 
dele. Mas, pelo jeito, já está quase acabado. Vou ficar deprimido 
quando terminar. Grandes manhãs e tardes foram essas...

– Isso interferiu muito na sua escrita?
 – Nada; eu só escrevo depois que escurece. Nunca con

sigo escrever de dia.
Lydia apanhou o instrumento de modelagem e me olhou. 
– Não se preocupe. Ainda falta muito. Quero que ele 

fique bem legal.
Na primeira folga, ela pegou um meio litro de uísque 

na geladeira.
– Ah – fiz eu.
– Quanto? – perguntou, segurando um copo alto.
– Meio a meio.
Ela fez o drinque e eu engoli tudo.
– Andei ouvindo coisas sobre você – disse ela.
– Que coisas?
– Que você costuma chutar pra fora os caras que batem 

à sua porta. Que você bate nas suas mulheres.
– Bater nas minhas mulheres?
– É, me contaram.
Agarrei Lydia e demos o beijo mais demorado da nossa 

história. Encostei-a na beira da pia e comecei a esfregar meu 
pau nela. Ela me empurrou, mas eu a peguei de novo no meio 
da cozinha.

A mão de Lydia pegou a minha e a enfiou na parte da 
frente dos seus jeans, por dentro da calcinha. A ponta de um 
dedo sentiu o começo da sua buceta. Estava molhadinha. 
Continuei a beijá-la, enfiando mais fundo meu dedo naquela 
buceta. Então, tirei a mão, me separei dela, peguei a garrafa 
e despejei mais um drinque pra mim. Sentei de novo junto da 
mesa; Lydia fez a volta, sentou do outro lado e me deu uma 
olhada. Depois começou a trabalhar na argila de novo. Fiquei 
bebericando meu uísque devagar.

– Olha – disse eu –, fique sabendo que eu tô por dentro 
da sua tragédia.

– Quê?
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– Tô por dentro da sua tragédia.
– Quê cê quer dizer com isso?
– Escuta... – falei – esquece.
– Não, quero saber.
– Não quero mexer com seus sentimentos.
– Agora eu quero saber de que diabo cê tá falando.
– Ok, se você me servir outro drinque eu te conto.
– Tá legal – Lydia pegou meu copo vazio e botou metade 

uísque, metade água. Bebi tudo de uma vez.
– E aí? – perguntou.
– Pô, você sabe.
– Sei o quê?
–Você tem uma xoxota grande.
– Quê!?!
– É normal. Você teve dois filhos...
Lydia sentou, trabalhando em silêncio na argila. Então, dei

xou de lado seu instrumento. Foi até um canto da cozinha, perto 
da porta dos fundos. Se inclinou pra tirar as botas. Daí, abaixou 
os jeans e a calcinha. Sua buceta estava logo ali, me olhando.

– Tá legal, seu puto – ela disse. – Vou te provar que 
você tá errado.

Tirei meus sapatos, calças e cuecas. Ajoelhei no chão de 
linóleo e fui deslizando lentamente sobre ela, até me esticar. 
Comecei a beijá-la. Logo fiquei duro; senti que a penetrava.

Comecei a bombar... uma, duas, três...
Bateram na porta da frente. Batida de criança: punhos pe

quenos, frenéticos, persistentes. Lydia me empurrou depressa.
– É Lisa! Ela não foi pra escola hoje! Ela tava no...
Lydia se levantou num pulo e começou a botar a roupa.
– Se veste! – me disse.
Me vesti o mais rápido que pude. Lydia foi até a porta e 

lá estava sua filha de cinco anos:
– MANHÊ! MANHÊ! Cortei o dedo!
Entrei na sala. Lydia estava com Lisa no colo.
– Ui, ui, ui, deixa a mamãe ver, ui, ui, ui, deixa a mamãe 

dar um beijinho no seu dedo. Mamãe vai fazer ele ficar bom!
– MANHÊ! Tá doendo!
Dei uma espiada no corte. Era quase invisível.
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– Olha – me disse Lydia –, te vejo amanhã.
– Desculpe – disse ela. – Tô me sentindo tão...
– Eu sei.
Lisa me olhou; as lágrimas rolavam, rolavam.
– Lisa não vai deixar acontecer nada de ruim pra mamãe, 

né? – disse Lydia.
Abri a porta, fechei a porta, andei até o meu Mercury 

Comet 1962.

4
Naquela época eu andava editando uma revistinha que se 
chamava Abordagem laxativa. Tinha outros dois coeditores e 
a gente achava que estava imprimindo os melhores poetas do 
nosso tempo. E também alguns da outra espécie. Um dos edito
res era um retardado com ginásio incompleto, de um metro e 87 
de altura, Kenneth Mulloch (negro), meio sustentado pela mãe, 
meio pela irmã. O outro editor era o Sammy Levinson (judeu), 
27 anos, que vivia com os pais e era sustentado por eles.

Já estava tudo impresso. Agora, faltava colar e grampear 
as folhas nas capas.

– O que você tem que fazer – disse Sammy – é dar uma 
Festa da Colagem. Você entra com as bebidas e umas merdinhas 
pra comer e eles fazem o trabalho.

– Detesto festa – disse eu.
– Eu me encarrego dos convites – falou Sammy.
– Tudo bem – disse eu. E convidei Lydia.
Na noite da festa, Sammy apareceu com as folhas já 

coladas. Ele era do tipo nervoso, tinha um tique de cabeça; 
não foi capaz de esperar pra ver seus poemas impressos. Colou 
sozinho a Abordagem Laxativa e depois grampeou as capas. 
Ninguém achou Kenneth Mulloch – provavelmente estava em 
cana ou sendo procurado.

O pessoal chegou. Eu não conhecia quase ninguém. Fui 
até o apartamento da senhoria nos fundos do condomínio. Ela 
me atendeu na porta.

 – Estou dando uma grande festa, senhora O’Keefe. 
Gostaria que a senhora e seu marido viessem. Tem muita 
cerveja e salgadinhos.




