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Para Richard Nash





P R Ó L O G O

Até na morte os garotos eram um problema.
O cemitério secreto ficava na parte norte 

do Nickel, num trecho acidentado e cheio 
de mato entre o antigo celeiro e o depósito de lixo. O campo 
servira de pasto na época em que o reformatório operava 
um pequeno negócio, vendendo leite para consumidores da 
região — um dos esquemas organizados pelo governo da 
Flórida para diminuir o fardo que a manutenção dos meninos 
representava para os contribuintes. A incorporadora do prédio 
reservou a área para um refeitório, com quatro chafarizes e 
um coreto de concreto para qualquer evento que pudesse 
acontecer ali. A descoberta dos corpos foi uma complicação 
dispendiosa para a imobiliária, que esperava a aprovação do 
estudo ambiental, e também para a promotoria, que tinha 
acabado de encerrar uma investigação sobre as acusações 
de abuso. Agora seria necessário iniciar um novo inquérito, 
identificar os mortos, saber como morreram, e não havia 
como prever quando aquela porcaria de terreno poderia ser 
limpa, liberada e apagada da história sem deixar vestígios, 
algo que todo mundo concordava que deveria ter sido feito 
há muito tempo.

Todos os meninos sabiam da existência daquele lugar 
horrível. Foi preciso que uma aluna da Universidade do 
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Sul da Flórida o revelasse para o resto do mundo, décadas 
depois de o primeiro menino ter sido amarrado num saco 
de batatas e jogado lá. Quando perguntaram como ela per-
cebeu as covas, Jody disse: “Tinha alguma coisa errada com 
a terra.” O chão afundado, as ervas daninhas espalhadas. 
Jody e os outros alunos de arqueologia vinham escavando o 
cemitério oficial da escola havia meses. O governo não tinha 
como repassar a propriedade sem realocar os restos mortais 
de forma adequada, e os alunos de arqueologia precisavam 
de créditos por trabalho de campo. Usando estacas e arame, 
eles dividiram a área em quadriláteros e cavaram com pás e 
maquinário pesado. Depois de peneirar o solo, ossos, fivelas 
de cinto e garrafas de refrigerante ficavam espalhados nas 
bandejas numa inescrutável exposição.

Os garotos do Nickel chamavam o cemitério oficial de 
Cidade dos Pés Juntos, o nome do lugar onde enterravam 
os mortos nos filmes de faroeste que eles viam nas matinês 
de sábado, antes de serem mandados para a escola e ficarem 
exilados desses passatempos. O nome pegou e continuou 
sendo usado por várias gerações, mesmo pelos jovens alunos 
do Sul da Flórida que jamais tinham assistido a um filme de 
faroeste na vida. A Cidade dos Pés Juntos ficava logo depois 
do grande aclive na parte norte do campus. As cruzes de con-
creto que marcavam as covas refletiam a luz do sol nas tardes 
brilhantes. Havia nomes entalhados em dois terços delas; o 
restante estava em branco. A identificação era difícil, mas 
a competição entre os jovens arqueólogos garantia um pro-
gresso constante. Os registros da escola, embora incompletos 
e caóticos, ajudaram a estabelecer quem foi WILLIE 1954. 
Os corpos carbonizados pertenciam às vítimas do incêndio no 
dormitório em 1921. Comparações de DNA com membros da 
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família que tinham sobrevivido — aqueles que os alunos da 
universidade foram capazes de encontrar — reconectaram 
os mortos ao mundo dos vivos que tinham seguido em frente 
sem eles. Dos 43 corpos, sete continuavam sem nomes.

Os estudantes empilhavam as cruzes de cimento branco 
num monte perto do local da escavação. Certa manhã, ao 
voltarem para o trabalho, viram que alguém tinha destruído 
as cruzes, transformado-as em cacos e pó.

O cemitério libertou os seus meninos um por um. Jody 
ficou empolgada quando jogou água com uma mangueira 
em alguns artefatos de uma trincheira e se deparou com seus 
primeiros restos mortais. O professor Carmine disse que a 
pequena flauta de osso que ela tinha nas mãos provavelmente 
era de um guaxinim ou outro animal pequeno. O cemitério 
secreto foi a redenção dela. Jody o encontrou enquanto passea-
va pelo terreno procurando sinal de celular. O professor achou 
que o palpite dela estava certo, ao perceber as irregularidades 
no cemitério: todas aquelas fraturas e crânios com buracos, 
as costelas crivadas de balas. Se os restos mortais encontrados 
no cemitério oficial eram assim, o que dizer dos que estavam 
na área não demarcada? Dois dias depois, cães farejadores 
e imagens de radar confirmaram tudo. Nada de cruzes ou 
nomes. Apenas ossos esperando alguém para encontrá-los.

“E chamavam isso de escola”, disse o professor Carmine. 
Dá para esconder muita coisa em um acre de terreno, debaixo 
da terra.

Um dos garotos avisou a imprensa, ou talvez os pais de um 
deles. Os alunos, a essa altura, depois de todas as entrevistas, 
tinham um relacionamento com alguns dos garotos. Para os 
estudantes, os garotos lembravam os tios irritadiços e insen-
síveis dos bairros em que tinham sido criados, homens que 
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podiam amolecer depois de você conhecê-los melhor, mas 
que jamais perdiam uma certa dureza interior. Os alunos de 
arqueologia contaram aos garotos sobre o segundo cemitério, 
contaram para as famílias dos meninos mortos que desenter-
raram, e aí uma emissora de Tallahassee enviou um repórter. 
Vários garotos já tinham falado sobre o cemitério secreto 
antes, mas como sempre havia acontecido com o Nickel, 
ninguém acreditou neles até outra pessoa falar.

A imprensa nacional entrou na história e, pela primeira 
vez, as pessoas olharam de verdade para o reformatório. O 
Nickel estava fechado havia três anos, o que explicava o estado 
de destruição do terreno e o vandalismo típico dos adoles-
centes. Até o cenário mais inocente — um refeitório ou um 
campinho de futebol — parecia sinistro, sem necessidade de 
qualquer truque fotográfico. As imagens feitas pela TV eram 
perturbadoras. Sombras rastejavam e tremulavam nos cantos 
e todas as manchas ou marcas pareciam sangue ressecado. 
Como se cada imagem capturada pela câmera emergisse com 
sua natureza sombria exposta, o Nickel que você conseguia 
ver entrando e o Nickel que você não conseguia ver saindo.

Se isso acontecia com lugares inofensivos, que aparência 
você acha que tinham os lugares assombrados?

Os garotos do Nickel não custavam um níquel e você 
ainda se divertia muito, ou ao menos era isso que diziam. 
Nos últimos anos, alguns ex-alunos organizaram grupos de 
apoio, reunindo pessoas via internet e se encontrando em 
restaurantes e no McDonald’s. Ou na mesa da cozinha de 
alguém depois de uma hora dirigindo. Juntos, eles realizavam 
a própria arqueologia fantasma, escavando décadas e recom-
pondo diante de olhos humanos os estilhaços e os artefatos 
daqueles dias. Cada homem com seus próprios pedaços. Ele 
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sempre dizia, mais tarde vou te visitar. A escada bamba do 
porão da escola. O sangue entre os dedos dos meus pés no tênis. 
Reorganizando os fragmentos e confirmando a existência de 
trevas compartilhadas: se é verdade para você, é verdade para 
outra pessoa, e você deixa de estar sozinho.

Big John Hardy, um vendedor de tapetes aposentado de 
Omaha, mantinha um site para os garotos do Nickel com 
as últimas notícias. Ele deixava os outros atualizados sobre 
a petição para que uma segunda investigação fosse feita e 
sobre como andava o pedido de desculpas que o governo 
apresentaria. Um número que piscava na página monitorava 
a arrecadação de dinheiro para a construção de um memorial. 
Se você mandasse por e-mail a história dos seus dias no Ni-
ckel, ele postava o material com uma foto sua. Compartilhar 
um link com a sua família era um modo de dizer: Foi aqui 
que eu me fiz. Era uma explicação e um pedido de desculpas.

A reunião anual, atualmente na quinta edição, foi estra-
nha e necessária. Os garotos hoje eram homens velhos, com 
esposas, ex-mulheres e filhos com quem podiam falar ou 
não, com netos desconfiados que, às vezes, eram levados ao 
encontro e outros que eles eram impedidos de ver. Tinham 
conseguido criar uma vida depois de sair do Nickel ou jamais 
conseguiram se adaptar à convivência entre pessoas normais. 
Os últimos fumantes de marcas de cigarro que você não vê 
mais, dedicados tardiamente a programas de ajuda, sempre 
à beira do desaparecimento. Assassinados na cadeia, ou se 
decompondo em quartos que alugavam por semana, ou mortos 
por hipotermia numa floresta depois de tomar terebintina. 
Os homens se encontravam na sala de reuniões da Eleanor 
Garden Inn para conversar antes de sair em comitiva até o 
Nickel para uma visita solene. Em alguns anos, você sentia 
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que estava forte o suficiente para seguir aquele caminho de 
concreto, sabendo que ele te levava a um lugar de memórias 
ruins, e, em outros, sentia que não tinha essa força. Evitar 
um prédio ou encará-lo de frente, tudo dependia das suas 
reservas naquela manhã. Big John postava um relato depois 
de cada reunião para quem não pôde ir.

Na cidade de Nova York morava um garoto do Nickel que 
atendia pelo nome de Elwood Curtis. De vez em quando, ele 
procurava na internet algo sobre o antigo reformatório, para 
ver se havia alguma novidade, mas se mantinha longe das 
reuniões e não colocava seu nome nas listas, por várias razões. 
Que sentido aquilo fazia? Homens feitos. Ficar se revezando, 
passando lencinhos de papel? Um dos outros postou uma 
história sobre a noite em que estacionou em frente à casa 
do Spencer, olhando para as janelas por horas, a silhueta das 
pessoas lá dentro, até que desistiu de se vingar. Ele tinha 
feito a própria tira de couro para usar no superintendente. 
Elwood não entendeu. Se o homem tinha ido até lá, que 
fosse até o fim.

Porém, quando encontraram o cemitério secreto, ele sabia 
que teria que voltar. Os cedros acima dos ombros do repórter 
da TV fizeram surgir o calor à sua pele, o zumbido cortante 
das moscas. Não era tão longe, afinal de contas. Nunca seria.



PARTE

Um





C A P Í T U L O  U M

Elwood ganhou o melhor presente da vida 
no Natal de 1962, ainda que as ideias que 
aquilo colocou na sua cabeça tenham sido a 

sua ruína. Martin Luther King at Zion Hill foi o único disco 
que ele teve, e o LP não saía da vitrola nunca. A avó Harriet 
tinha alguns discos de música gospel, que ela só tocava quando 
o mundo descobria uma nova maneira maldosa de atingi-la, 
e Elwood não tinha permissão para escutar os grupos de 
Motown nem nenhuma música pop do gênero por causa da 
natureza promíscua delas. O restante dos presentes que ele 
ganhou naquele ano eram roupas — uma blusa vermelha, 
meias — e ele usou tudo até gastar, mas nada durou tanto 
tempo nem teve um uso tão produtivo e constante quanto o 
disco. Cada risco e cada salto que o vinil acumulava ao longo 
dos meses era uma marca do seu despertar, registrando a vez 
que ele chegou a um novo grau de compreensão das palavras 
do Reverendo. O crepitar da verdade.

Eles não tinham uma TV, mas os discursos do dr. King 
eram uma crônica tão vívida — contendo tudo que os negros 
tinham sido e tudo que viriam a ser — que o disco era prati-
camente tão bom quanto uma televisão. Talvez até melhor, 
mais grandioso, como a tela gigante no Davis Drive-In, lugar 
em que King foi duas vezes. Elwood viu tudo: africanos perse-
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guidos pelo pecado branco da escravidão, negros humilhados 
e mantidos em situação de inferioridade pela segregação e 
aquela imagem luminosa no futuro, quando todos os lugares 
fechados para as pessoas da sua raça se abririam.

Os discursos foram gravados em vários lugares, Detroit, 
Charlotte e Montgomery, ligando Elwood à luta por direitos 
em todo o país. Um dos discursos até o fez se sentir como 
membro da família King. Todo menino tinha ouvido falar 
da Fun Town, tinha ido lá ou invejava alguém que foi. Na 
terceira faixa do lado A, o dr. King falava de como a filha dele 
queria visitar o parque de diversões da Stewart Avenue em 
Atlanta. Yolanda implorava aos pais sempre que via o grande 
cartaz na estrada ou quando os anúncios passavam na TV. O 
dr. King teve que explicar a ela, com a sua voz grave e triste, 
o sistema de segregação que impedia meninos e meninas 
de cor de passarem para o outro lado da cerca. Explicar o 
pensamento equivocado de alguns brancos — não de todos, 
mas de um número suficiente deles — que dava força e 
significado àquilo. Ele aconselhou a filha a resistir ao apelo 
do ódio e da amargura e garantiu a ela: “Embora você não 
possa ir na Fun Town, você é tão boa quanto qualquer um 
que vai na Fun Town.”

Elwood era assim — tão bom quanto qualquer outro. Cen-
to e cinquenta quilômetros ao sul de Atlanta, em Tallahassee. 
Às vezes, ele via um anúncio da Fun Town quando ia visitar 
os primos na Geórgia. Atrações emocionantes e música feliz, 
meninos brancos tagarelas fazendo fila na Montanha-Russa 
do Camundongo Selvagem, no Minigolfe do Dick. Afivele o 
cinto no Foguete Atômico para passear na lua. Um boletim 
escolar perfeito garantia entrada grátis, os anúncios diziam, 
caso o seu professor pusesse uma marca vermelha nele. 
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Elwood só tirava notas boas e mantinha uma pilha de bole-
tins escolares que serviriam como prova disso no dia em que 
abrissem a Fun Town para todos os filhos de Deus, conforme 
o dr. King prometeu.

—  Vou entrar todo dia de graça por um mês fácil — disse 
ele para a avó, deitado no tapete da sala e passando o polegar 
por um trecho puído.

A avó Harriet tinha resgatado o tapete no beco atrás do 
Richmond Hotel depois da última reforma. A escrivaninha 
no quarto dela, o criado-mudo minúsculo ao lado da cama 
de Elwood e as três luminárias também eram rejeitos do 
Richmond. Harriet trabalhava no hotel desde os 14 anos, 
quando passou a fazer parte da equipe de limpeza junto com 
a mãe. Quando Elwood entrou no ensino médio, o gerente 
do hotel, o sr. Parker, deixou claro que contrataria o menino 
como porteiro se ele quisesse, um garoto esperto daquele, e o 
branco ficou decepcionado quando ele foi trabalhar na taba-
caria Marconi’s. O sr. Parker sempre foi gentil com a família, 
mesmo depois de precisar demitir a mãe de Elwood por furto.

Elwood gostava do Richmond e gostava do sr. Parker, mas 
acrescentar uma quarta geração à folha de pagamento do 
hotel lhe causava um desconforto que ele achava até difícil de 
descrever. Mesmo antes das enciclopédias. Quando era mais 
novo, ele sentava num engradado na cozinha do hotel depois 
das aulas, lendo gibis e histórias dos Hardy Boys enquanto a 
avó arrumava e limpava os andares de cima. Como o menino 
não tinha mais nem pai nem mãe, ela preferia manter o neto 
de 9 anos por perto em vez de deixar o menino sozinho em 
casa. Ver Elwood com os homens que trabalhavam na cozi-
nha fazia Harriet pensar naquelas tardes como uma espécie 
de escola. Num certo sentido, ela achava que era bom para 
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ele ter homens por perto. Os cozinheiros e garçons viam o 
menino como uma mascote, brincavam de esconde-esconde 
com ele e davam conselho sobre todo tipo de assunto: como 
os brancos se comportavam, como tratar uma garota que não 
se dá ao respeito, estratégias para esconder dinheiro pela casa. 
Na maior parte do tempo, Elwood não entendia o que os su-
jeitos mais velhos falavam, mas fazia que sim com a cabeça, 
num gesto decidido, antes de voltar às histórias de aventura.

Depois dos horários mais movimentados, Elwood às vezes 
desafiava o pessoal que lavava a louça para ver quem secava 
os pratos mais rápido, e eles fingiam ficar decepcionados por 
não terem a mesma habilidade que o menino. Gostavam de 
ver Elwood sorrir e gostavam da estranha felicidade que ele 
sentia a cada vitória. Mas então a equipe foi mudando. Os 
novos hotéis do centro estavam à caça de funcionários, cozi-
nheiros não paravam mais no emprego, alguns dos garçons 
não voltaram depois que a cozinha reabriu, recuperada dos 
prejuízos causados pela enchente. Com essas mudanças, as 
competições de secagem de pratos passaram de uma novidade 
cativante para uma trapaça mal-intencionada; os lavadores 
de louça mais novos viram que o neto de uma das faxineiras 
fazia o trabalho por eles se achasse que aquilo era um jogo, 
é só ficar de olho. Quem era aquele garoto sério que ficava 
vadiando ali enquanto o resto do pessoal trabalhava pesado, 
ganhando carinho do sr. Parker na cabeça como se fosse um 
cachorrinho, com a cara enfiada num gibi como se não tivesse 
nada para fazer? Os novos funcionários da cozinha tinham 
outras lições para ensinar a um menino. Coisas que eles 
aprenderam sobre o mundo. Elwood continuou sem saber que 
a premissa da competição tinha mudado. Quando ele lançava 
o desafio, todo mundo na cozinha tentava conter o riso.
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Elwood tinha 12 anos quando as enciclopédias aparece-
ram. Um dos ajudantes de garçom entrou na cozinha arras-
tando uma pilha de caixas e convocou uma reunião. Elwood 
deu um jeito de entrar no meio dos outros — era uma coleção 
de enciclopédias que um caixeiro-viajante deixara para trás 
num dos quartos. Havia lendas sobre as coisas valiosas que 
brancos ricos deixavam nos quartos, mas era raro que um 
butim desse tipo chegasse até eles. Barney, o cozinheiro, abriu 
a caixa de cima e segurou o volume com encadernação de 
couro da Enciclopédia Universal Fisher, Aa-Be. Ele passou 
o livro para Elwood, que ficou surpreso ao perceber como 
era pesado, um tijolo com páginas cujas bordas eram pinta-
das de vermelho. O garoto folheou o livro, semicerrando os 
olhos para ler as palavras minúsculas — Aqueus, Argonauta, 
Arquimedes — e se imaginou no sofá da sala copiando as 
palavras de que gostasse. Palavras que pareciam interessan-
tes na página ou que soassem interessantes na pronúncia 
imaginada por ele.

Cory, o ajudante de garçom, ofereceu a sua descoberta 
— ele não sabia ler e não tinha planos de aprender tão cedo. 
Elwood fez o seu lance. Dado o perfil da cozinha, era difícil 
imaginar outra pessoa que fosse querer enciclopédias. Então 
Pete, um dos lavadores de louça, disse que ia disputar a en-
ciclopédia com ele.

Pete era um texano desajeitado que tinha começado a 
trabalhar dois meses antes. Fora contratado para limpar as 
mesas, mas, depois de alguns incidentes, acabou sendo trans-
ferido para a cozinha. Ele ficava olhando por cima do ombro 
enquanto trabalhava, como se estivesse sempre preocupado 
com a possibilidade de estar sendo observado, e não falava 
muito, embora, com o tempo, sua gargalhada rascante tivesse 
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levado os outros homens da cozinha a dirigir suas piadas a 
ele. Pete limpou as mãos nas calças e disse:

—  A gente tem tempo antes do jantar, se você topar.
O pessoal da cozinha transformou aquilo numa competição 

séria. A maior até então. Alguém arranjou um cronômetro 
e entregou para Len, o garçom grisalho que trabalhava no 
hotel fazia mais de vinte anos. Ele era meticuloso com seu 
uniforme de serviço preto, e afirmava ser sempre o homem 
mais bem--vestido do local, deixando os clientes brancos para 
trás. Por sua atenção aos detalhes, ele seria um árbitro dedica-
do. Duas pilhas de cinquenta pratos cada foram organizadas, 
depois de uma lavagem adequada, supervisionada por Elwood 
e Pete. Os dois ajudantes de garçom agiram como padrinhos 
do duelo, prontos para passar aos competidores panos de prato 
secos quando eles pedissem. Alguém ficou de sentinela na 
porta da cozinha para o caso de um gerente aparecer.

Embora não fosse dado a bravatas, Elwood jamais tinha 
perdido uma competição de secagem de pratos em quatro anos, 
e exibia confiança no rosto. Pete tinha um ar concentrado. 
Elwood não via o texano como uma ameaça, já tinha ganha-
do dele em outras competições. Em geral, Pete sabia perder.

Len faz a contagem regressiva e ambos começaram. 
Elwood se manteve fiel ao método que aperfeiçoou ao longo 
dos anos, mecânico e suave. Ele jamais deixava um prato 
molhado escorregar nem lascava a louça por colocar no balcão 
rápido demais. Enquanto os homens da cozinha torciam, a 
pilha de pratos secos de Pete começou a deixar Elwood ner-
voso. O texano estava na frente, mostrando um fôlego inédito. 
Os espectadores soltavam exclamações de espanto. Elwood 
se apressou, concentrado na imagem das enciclopédias na 
sala de casa.
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Len disse:
—  Parem!
Elwood ganhou por um prato. Os homens gritaram, riram 

e trocaram olhares cujo sentido Elwood interpretaria mais 
tarde.

Harold, um dos ajudantes de garçom, deu um tapa nas 
costas de Elwood.

—  Você foi feito para lavar pratos, campeão. — Toda a 
cozinha riu.

Elwood devolveu o volume Aa-Be para a caixa. Era um 
prêmio e tanto.

—  Você mereceu — disse Pete. — Espero que use bas-
tante esses livros.

Elwood pediu ao gerente da equipe de limpeza que avisas-
se à sua avó que ele ia esperar por ela em casa. Estava louco 
de vontade para ver a reação dela ao encontrar a enciclopédia 
nas prateleiras de livros, elegante e distinta. Arrastou, todo 
curvado, as caixas até o ponto de ônibus na Tennessee Street. 
Ver Elwood do outro lado da rua — o rapaz sério erguendo 
sua carga contendo o conhecimento do mundo — era como 
testemunhar uma cena que poderia ter sido ilustrada por 
Norman Rockwell, se Elwood tivesse pele branca.

Em casa, pegou os Hardy Boys e os Tom Swift da prate-
leira verde na sala de estar e tirou os livros das caixas. Fez 
uma pausa no Ga, curioso para saber como os homens inte-
ligentes da empresa Fisher lidaram com a palavra galáxia. 
Mas todas as páginas estavam em branco. Todos os volumes 
da primeira caixa estavam em branco exceto aquele que ele 
viu na cozinha. O menino abriu as outras duas caixas, o rosto 
ficando quente. Os livros não continham nada.
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Quando chegou em casa, a avó sacudiu a cabeça e disse que 
talvez aqueles exemplares estivessem com defeito ou fossem 
cópias falsas para o vendedor mostrar aos clientes, para que 
eles pudessem ver como a coleção completa ficaria na casa 
deles. Naquela noite, na cama, os pensamentos de Elwood 
giravam e zumbiam como uma engenhoca. Passou pela cabeça 
dele que o ajudante de garçom e todos os homens da cozinha 
sabiam que os livros estavam em branco. Foi tudo um circo.

Ele manteve a enciclopédia na prateleira mesmo assim. Os 
livros eram imponentes, mesmo depois de a umidade começar 
a descascar as capas. O couro também era falso.

A tarde seguinte foi a última de Elwood na cozinha. Todo 
mundo estava prestando atenção demais a ele. Cory testou 
Elwood dizendo “E aí, gostou dos livros?” e esperou a reação. 
Perto da pia, Pete ostentava um sorriso que parecia ter sido 
cravado na mandíbula com uma facada. Eles sabiam. A avó 
concordou que ele já tinha idade suficiente para ficar sozinho 
em casa. Durante todo o ensino médio, o rapaz ficou remoen-
do se os lavadores de pratos deixaram que ele ganhasse. Tinha 
muito orgulho da sua habilidade, mesmo que fosse algo tão 
tolo e simples. Jamais chegou a uma conclusão antes do Ni-
ckel, que tornou a verdade das competições algo inescapável.



C A P Í T U L O  D O I S

Dizer adeus à cozinha também significava 
abandonar outro jogo, o que Elwood não 
contava a ninguém. Toda vez que a porta 

entre a cozinha e o salão onde ficavam as mesas abria, ele 
apostava se havia clientes negros lá. Afinal, de acordo com a 
Suprema Corte no caso Brown contra o Conselho de Educação, 
o restaurante do Richmond Hotel era integrado — então, era 
só uma questão de tempo para as barreiras invisíveis serem 
transpostas. Na noite em que o rádio anunciou a decisão dos 
ministros, a avó gritou como se alguém tivesse jogado sopa 
quente no colo dela. A mulher se recompôs e ajeitou o vestido.

—  Jim Crow não vai sumir assim tão fácil — disse ela. 
— Aquele malvado.

Na manhã depois do julgamento, o sol nasceu e tudo pa-
recia igual. Elwood perguntou à mãe quando os negros iam 
começar a se hospedar no Richmond, e ela disse que uma 
coisa é dizer a alguém fazer o que é certo e outra coisa é a 
pessoa obedecer. Como prova, ela citou exemplos do compor-
tamento do próprio filho, e Elwood fez que sim com a cabeça: 
Pode ser. Mais cedo ou mais tarde, porém, a porta ia abrir 
e revelar um rosto marrom — um empresário elegante de 
Tallahassee a negócios ou uma mulher chique que estivesse 
conhecendo pontos turísticos da cidade — desfrutando dos 
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pratos cheirosos que os cozinheiros preparavam. Ele tinha 
certeza disso. O jogo começou quando ele estava com 9 anos, 
e, três anos depois, as únicas pessoas de cor que ele vira no 
salão carregavam pratos, copos ou um esfregão. Até as tardes 
no Richmond terminarem, ele jamais abandonou o jogo. Não 
ficava claro se o seu oponente nesse jogo era a sua própria 
tolice ou se a constante teimosa do mundo.

O sr. Parker não foi o único a enxergar um funcionário 
valoroso em Elwood. Brancos viviam fazendo ofertas de 
trabalho para ele, reconhecendo seu jeito diligente e tem-
peramento estável, ou, ao menos, reconhecendo que ele se 
comportava de um jeito diferente dos outros meninos negros 
e tomando isso por diligência. O sr. Marconi, proprietário da 
tabacaria na Macomb Street, observou Elwood desde bebê, 
num carrinho meio enferrujado que rangia. A mãe de Elwood 
era uma mulher magra com olhos negros, cansados, que não 
movia um dedo para acalmar o filho. Ela comprava pilhas de 
revistas de cinema e desaparecia na rua, com Elwood uivando 
durante todo esse tempo.

O sr. Marconi abandonava sua posição perto do caixa sem-
pre que podia. Agachado e suando, com um pequeno topete 
e um bigode preto e fino, ele inevitavelmente chegava ao 
fim do dia todo desmazelado. O ar em frente à loja cheirava 
ao seu tônico capilar, e ele deixava um rastro aromático em 
tardes quentes. Da sua cadeira, o sr. Marconi via Elwood ficar 
mais alto e mais magro, crescendo em direção ao seu próprio 
sol, se afastando dos garotos da vizinhança, que agiam como 
uns tolos briguentos nos corredores e enfiavam doces no bolso 
do macacão quando achavam que o sr. Marconi não estava 
olhando. Ele via tudo, mas não dizia nada.
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Elwood pertencia à segunda geração dos clientes dele em 
Frenchtown. O sr. Marconi colocou o letreiro na loja meses 
depois de a base militar abrir, em 1942. Soldados negros 
pegavam o ônibus no campo Gordon Johnston ou na base 
aérea Mabry para tocar o terror em Frenchtown durante o 
fim de semana, depois se arrastavam de volta para treinar 
para a guerra. Ele tinha parentes que abriram lojas no centro 
da cidade e prosperaram, mas um branco que conhecesse a 
economia da segregação podia ganhar uma bela grana. A 
Marconi’s ficava a poucas portas do Bluebell Hotel. O bar 
Tip Top e o salão de bilhar Marybelle’s ficavam na mesma 
quadra. Ele construiu um negócio sólido vendendo vários 
tipos de tabaco e latinhas de profiláticos Romeos.

Quando a guerra acabou, ele passou os charutos para a 
parte de trás da loja, repintou as paredes de branco e acres-
centou expositores de revistas, docinhos e uma geladeira com 
refrigerantes, o que melhorou muito a reputação do lugar. Ele 
contratou um funcionário. Não precisava de empregados, mas 
sua esposa gostava de dizer que ele tinha um funcionário, e 
ele imaginou que isso tornaria a loja mais acessível para um 
segmento mais distinto da Frenchtown negra.

Elwood tinha 13 anos quando Vincent, que havia muito 
tempo era o repositor da loja, se alistou no exército. Vincent 
nunca foi o mais cuidadoso dos funcionários, mas era rápido 
e asseado, duas qualidades que o sr. Marconi valorizava nos 
outros, embora não em si mesmo. No último dia de Vincent, 
Elwood estava matando tempo lendo os gibis que ficavam 
num dos expositores no fundo da loja, como fazia em gran-
de parte das tardes. Ele tinha o curioso hábito de ler todas 
as revistas em quadrinhos de capa a capa antes de comprar, 
e comprava todas as revistas em que colocava a mão. O sr. 
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Marconi perguntou por que fazer aquilo se ele ia comprar 
independente de a revista ser boa ou não, e Elwood respondia: 
“Só para ter certeza.” O comerciante perguntou se ele precisa-
va de um emprego. Elwood fechou um exemplar de Journey 
into Mystery e disse que tinha que perguntar para a vó.

Harriet tinha uma longa lista de regras sobre o que era 
e o que não era aceitável, e às vezes o único jeito de Elwood 
saber como aquilo tudo funcionava era cometendo um erro. 
Ele esperou até depois da janta, quando ambos terminaram 
de comer o bagre frito e a salada de folhas amargas, e a avó 
estava se levantando para limpar a mesa. Naquele caso, ela 
não tinha nenhuma objeção secreta, apesar do fato de que o 
tio Abe fumava charutos e olha só o que aconteceu com ele, 
apesar da história de que a Macomb Street era um labora-
tório de vícios e apesar do fato de a avó ter transformado o 
tratamento ruim dado a ela por um atendente de loja italiano 
num dos seus rancores preferidos.

—  Mas, provavelmente, eles não são parentes — disse 
ela, limpando as mãos. — Ou se forem, devem ser primos 
distantes.

Ela deixou Elwood trabalhar na loja depois da aula e nos 
fins de semana, levando metade do salário para ajudar na casa 
e guardando metade para pagar a faculdade. Elwood tinha 
falado em fazer faculdade no verão anterior, de passagem, 
sem nem suspeitar da importância do que estava dizendo. O 
julgamento do caso Brown contra o Conselho de Educação 
fora uma reviravolta improvável, mas alguém da família 
de Harriet ter pretensões de chegar ao ensino superior era 
um verdadeiro milagre. Quaisquer dúvidas que pudessem 
restar em relação à tabacaria ficaram para trás diante dessa 
possibilidade.
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Elwood arrumava os jornais e os gibis nos expositores, 
tirava o pó dos doces menos populares e se certificava de 
que as caixas de charutos ficassem dispostas de acordo com 
as teorias de Marconi sobre o posicionamento e sobre como 
isso estimulava “a parte feliz do cérebro humano”. Conti
nuava rondando os gibis, lendo com cautela como se estivesse 
lidando com dinamite, mas as revistas de notícias exerciam 
nele uma atração magnética. Deixou-se dominar voluptuosa-
mente pela Life. Um grande caminhão branco despejava uma 
pilha de exemplares da Life toda terça — Elwood aprendeu 
a identificar o som do freio do veículo. Depois de organizar 
as revistas que seriam devolvidas e expor as recém-chegadas, 
ele sentava na escadinha portátil para acompanhar as mais re-
centes incursões da revista aos rincões desconhecidos do país.

Ele conhecia a parte da luta dos negros que acontecia 
em Frenchtown, onde terminava a vizinhança dele e a lei 
dos brancos tomava conta. Os ensaios fotográficos da Life o 
levavam para a linha de frente, para os boicotes de ônibus 
em Baton Rouge, para os protestos em Greensboro, onde 
garotos não muito mais velhos do que ele tomaram conta do 
movimento. Foram espancados com barras de ferro, recebe-
ram jatos d’água de mangueiras de incêndio, levaram cuspes 
de donas de casa brancas com rostos enfurecidos, e foram 
congelados pela câmera em imagens de nobre resistência. Os 
detalhes diminutos eram espantosos: o modo como as gravatas 
dos rapazes se mantinham como setas negras esticadas em 
meio ao turbilhão de violência, como as curvas dos penteados 
perfeitos das moças flutuavam contra os quadrados dos seus 
cartazes de protesto. De algum modo glamourosos, mesmo 
quando o sangue escorria das suas faces. Jovens cavaleiros 
combatendo dragões. Elwood tinha ombros estreitos, era 
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magro como uma vareta, e se preocupava com a segurança 
dos seus óculos, que eram caros e, nos seus sonhos, partidos 
em dois por cassetetes, chaves de boca ou tacos de beisebol, 
mas ele queria se alistar. Não tinha escolha.

Folheava quando o movimento baixava. Os turnos de 
trabalho de Elwood na Marconi’s forneciam modelos para o 
homem que ele queria ser, e o separavam do tipo de garoto de 
Frenchtown que ele não era. Havia muito tempo que a avó 
tentava evitar que ele ficasse por aí com os meninos do bairro, 
que ela via como indolentes e cada vez mais indisciplinados. 
A tabacaria, assim como a cozinha do hotel, era um santuá-
rio seguro. Harriet criava o menino de modo rigoroso, todo 
mundo sabia, e os outros pais do mesmo trecho da Brevard 
Street ajudaram a manter Elwood à parte ao transformá-lo 
em exemplo. Quando os meninos que brincavam de polícia 
e ladrão com ele perseguiam Elwood pela rua de vez em 
quando ou atiravam pedras nele, era mais por ressentimento 
do que por travessura.

Gente da vizinhança parava na Marconi’s o tempo todo, 
e seus mundos se sobrepunham. Certa tarde, o sino sobre a 
porta soou e a sra. Thomas entrou.

—  Olha, sra. Thomas — disse Elwood. — Tem uns de 
laranjas bem gelados ali.

—  Acho que vou aceitar, El — respondeu a mulher. 
Sempre por dentro da última moda, a sra. Thomas usava um 
vestido feito em casa, amarelo de bolinhas, que ela copiou de 
uma foto da Audrey Hepburn numa revista. Ela sabia muito 
bem que eram pouquíssimas as mulheres do bairro que po-
deriam vestir aquilo com tal confiança, e quando ficava em 
pé parada, era difícil não suspeitar que ela estava posando, 
esperando o espocar dos flashes.
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A sra. Thomas fora a melhor amiga de Evelyn Curtis 
durante a adolescência. Uma das primeiras memórias 
de Elwood era sentar no colo da mãe em um dia quente 
enquanto as duas jogavam canastra. Ele se contorcia para 
ver as cartas da mãe, e ela dizia para ele parar quieto, que 
estava muito calor lá fora. Quando ela levantava para ir à 
casinha, a sra. Thomas lhe dava golinhos escondidos do seu 
refrigerante de laranja. A língua alaranjada do menino 
entregava os dois, e Evelyn repreendia o filho sem muita 
convicção enquanto ambos davam risadinhas. Elwood sempre 
se lembrava desse dia.

A sra. Thomas abriu a bolsa para pagar pelos refrigerantes 
e a edição da Jet da semana.

—  Está indo bem na escola?
—  Sim, senhora.
—  Eu não abuso do trabalho do menino — disse o sr. 

Marconi.
—  Hum — falou a sra. Thomas. O tom dela era de 

desconfiança. As senhoras de Frenchtown se lembravam 
da época em que a tabacaria não tinha uma boa reputação 
e consideravam o italiano um cúmplice das desgraças do-
mésticas que sofriam. — Continue fazendo o que tem que 
fazer, El. — Ela pegou o troco, e Elwood a viu sair. A mãe 
dele tinha abandonado a família, mas era possível que ela 
mandasse cartões-postais daqui e dali para a amiga, mesmo 
tendo se esquecido de escrever para o filho. Um dia, talvez, a 
sra. Thomas compartilhasse alguma notícia com ele.

O sr. Marconi vendia a Jet, claro, e a Ebony. Elwood con-
venceu o patrão a vender o The Crisis, o The Chicago Defen-
der e outros jornais negros. A avó e suas amigas assinavam 
esses jornais, e ele achava estranho que a loja não vendesse.
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—  Você tem razão — falou o sr. Marconi. Ele apertou 
o lábio. — Acho que a gente vendia antes. Não sei o que 
aconteceu.

—  Ótimo — disse Elwood.
Muito depois de o sr. Marconi ter parado de se preocupar 

com os hábitos de compra dos seus clientes regulares, Elwood 
mantinha em mente o que fazia cada pessoa ir à loja. Seu an-
tecessor, Vincent, de vez em quando animava o lugar contando 
uma piada suja, mas não se podia dizer que tivesse iniciativa. 
Já Elwood tinha iniciativa de sobra, lembrando ao sr. Marconi 
qual fornecedor de tabaco ficara devendo para eles e qual doce 
não precisava ser reabastecido. O sr. Marconi tinha dificuldade 
de diferenciar as senhoras negras de Frenchtown — todas 
faziam a mesma carranca quando o viam —, e Elwood era 
competente no papel de embaixador. Ele olhava para o garoto 
perdido em pensamentos, folheando as revistas, e tentava 
descobrir o que o motivava. A avó era firme, quanto a isso 
não havia dúvidas. O garoto era inteligente e trabalhador e 
um orgulho para a sua raça. Mas Elwood, às vezes, era tolo 
com as coisas mais simples. Não sabia quando recuar e deixar 
as coisas acontecerem. Como no caso do olho roxo.

A criançada roubava doces, independente da cor da pele. 
O próprio sr. Marconi, na sua juventude desregrada, tinha in-
ventado todo tipo de bobagem. Você perde uma porcentagem 
aqui e ali, mas isso fazia parte do custo dos negócios — os 
meninos roubam uma barra de chocolate hoje, mas eles e os 
amigos continuam gastando na loja por anos. Eles e os pais. 
Saia correndo atrás dos meninos na rua por causa de uma 
ninharia e a história se espalha, sobretudo numa vizinhan-
ça como essa em que todo mundo se mete na vida de todo 
mundo, e então os pais ficam constrangidos e param de vir 
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à loja. Do ponto de vista dele, deixar a criançada roubar era 
praticamente um investimento.

À medida que ficava mais tempo na loja, Elwood passou 
a ver as coisas de um jeito diferente. Antes de trabalhar 
na Marconi’s, os amigos dele exultavam com os roubos de 
guloseimas, se vangloriando e fazendo bolas rosas insolen-
tes de chiclete quando já estavam a uma boa distância da 
loja. Elwood não participava, mas nunca se incomodou com 
aquilo. Quando o contratou, o sr. Marconi explicou como 
lidava com os larápios, da mesma forma que explicou onde 
guardava o escovão e quais eram os dias em que as maiores 
remessas chegavam. Com o passar dos meses, Elwood viu 
doces desaparecendo dentro dos bolsos dos garotos. Garotos 
que ele conhecia. Talvez com uma piscadinha para Elwood 
se os olhares se cruzassem. Por um ano, não disse nada. Mas, 
no dia em que Larry e Willie pegaram as balas de limão na 
hora em que o sr. Marconi se abaixou atrás do balcão, ele 
não se segurou.

—  Devolve isso.
Os meninos ficaram paralisados. Larry e Willie conheciam 

Elwood a vida toda. Jogaram bolinha de gude e pegapega 
quando eram pequenos, embora isso tenha acabado quando 
Larry tacou fogo num terreno baldio na Dade Street e Willie 
reprovou duas vezes na escola. Harriet riscou os dois da lista 
de companhias aceitáveis do neto. As três famílias se conhe-
ciam há gerações em Frenchtown. A avó de Larry participava 
do mesmo grupo que Harriet na igreja, e o pai de Willie foi 
um grande amigo de infância de Percy, pai de Elwood. Eles 
partiram juntos para o exército. O pai do Willie passava o 
dia na varanda na frente de casa na sua cadeira de rodas, 
fumando cachimbo, e acenava sempre que Elwood passava.
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—  Devolve — disse Elwood.
O sr. Marconi inclinou a cabeça: Já chega. Os garotos colo-

caram o doce de volta e saíram da loja, fumegando de raiva.
Eles sabiam o caminho que Elwood fazia. Às vezes, tiravam 

sarro dele por ser certinho demais quando passava de bicicleta 
na janela de Larry a caminho de casa. Naquela noite, os dois 
atacaram o menino. Estava começando a escurecer, e o cheiro 
das magnólias se misturava ao aroma de carne de porco frita. 
Jogaram Elwood e a bicicleta no asfalto novo que a prefei-
tura tinha colocado naquele inverno. Os meninos rasgaram 
a blusa dele, atiraram os seus óculos na rua. Enquanto batia 
nele, Larry perguntou a Elwood se ele tinha algum juízo; 
Willie disse que ele precisava aprender uma lição e mostrou 
como pretendia ensiná-la. Elwood conseguiu dar um soco 
aqui, outro ali, mas nada que valesse a pena mencionar. Não 
chorou. Quando via dois meninos menores brigando na porta 
de casa, Elwood era do tipo que intervinha e ajudava a esfriar 
os ânimos. Agora era ele quem estava apanhando. Um sujeito 
mais velho que morava do outro lado da rua separou a briga 
e perguntou a Elwood se ele queria se limpar ou beber um 
copo de água. Ele recusou.

A corrente tinha caído e ele foi empurrando a bicicleta 
até em casa. Harriet não pressionou o menino quando per-
guntou o que tinha acontecido com o olho. Ele balançou a 
cabeça. De manhã, o inchaço roxo debaixo do olho era uma 
bolha de sangue.

Elwood precisava admitir que Larry tinha razão: às vezes, 
parecia que ele não tinha juízo mesmo. Não sabia explicar 
aquilo, nem para si mesmo, até que o seu disco preferido lhe 
emprestou as palavras. Devemos acreditar, em nossas almas, 
que somos alguém, que somos importantes, que somos dignos, e 


