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Para Michelle, JJ e Miles
Vocês são tudo para mim
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PREFÁCIO

A COR DA PELE QUE  
REFLETE NA ALMA

Quando se deparam com o romance À cor da pele, o leitor e a lei-
tora podem ter o pressentimento de que vão navegar pelo submundo do 
crime nos Estados Unidos, de que vão entrar no universo das gangues 
de jovens negros envolvidos com armas, com o tráfico de drogas, com a 
guerra de quadrilhas. Mero engano. Nesta obra escrita por John Vercher, 
os quatro protagonistas — Bobby, Aaron, Isabel e Robert — compõem 
uma trama de amizade e medo, amor e desapego, família e abandono, 
assassinato e desespero, discutindo o racismo de uma forma profunda e 
natural, nunca vista na literatura e no audiovisual. 

A história se passa em Pittsburgh, num período de apenas três dias, 
no ano de 1995, e tem como tema central a questão racial, que assola 
todos os países que participaram do tráfico de escravizados africanos ou 
em que houve escravidão.  
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10 . À COR DA PELE

Porém, ao contrário das narrativas a que estamos habituados, em 
que o povo preto aparece apanhando e sofrendo racismo pessoal ou 
estrutural, a discussão em À cor da pele é interna. O questionamento a 
respeito do racismo vem do sentimento das pessoas em relação à cons-
tituição de suas próprias famílias, de uma forma singela e espontânea. 
A miscigenação se manifesta no pensamento de Bobby, no desejo de ser 
negro expresso por Aaron, na luta de Isabel contra seu pai racista e na 
preocupação em sobreviver que o negro Robert demonstra no diálogo 
com o mestiço Bobby:

— Eu sou médico. Ralei o rabo para chegar aonde estou. Mas não se 
passa um dia sem que eu não olhe no espelho e veja um negro antes de ver um 
médico. Porque preciso. Para sobreviver. Sou uma porcaria de um médico, 
Bobby, mas é isso que preciso fazer para sobreviver. Para ficar em segurança, 
preciso me lembrar de que existe um monte dos seus avôs por aí, que me 
enxergam do mesmo modo. Primeiro como negro. Se não me lembrar disso 
posso ser morto. E acho que você sabe disso. Sabe por quê?

Bobby balançou a cabeça.
— Porque acho que todo dia você vê a mesma coisa. Acho que você 

se olha no espelho e diz a si mesmo que é branco porque acha que é isso 
que precisa fazer para sobreviver. É isso que faz você feliz e mantém você 
em segurança.

Em todos os países em que há população de origem africana, os 
homens negros e as mulheres negras são os mais pobres, os que têm menor 
grau de escolaridade, os que mais morrem assassinados pela polícia e os 
que lotam os presídios. O racismo é o mal que mais mata no planeta, 
e, por isso, trabalhos como este, de escritores negros, vêm sendo lança-
dos para fortalecer, incentivar, se somar ao movimento e à resistência 
negra, que nunca deixaram de lutar e hoje crescem de forma unificada 
no mundo todo.
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JOHN VERCHER . 11 

A história começa quando um jovem branco, de forma não pre-
meditada, mata um jovem negro. A trama se desenvolve em torno desse 
crime, mas vai se aprofundar apresentando a trajetória de cada um dos 
protagonistas em núcleos separados. Essas personagens só se encontram 
nos capítulos finais do romance. 

Por ser uma narrativa em que o racismo é questionado acima de 
tudo e nada fica fora da discussão racial, sabemos a cor de todas as perso-
nagens. Cada uma delas apresentada por meio de digressões. É assim que 
ficamos sabendo que Bobby nunca conheceu o pai, um homem negro, e 
que sua mãe é uma mulher branca, filha de um racista convicto. Bobby, 
como muitos mestiços brasileiros, foi tido como branco ao longo de 
toda sua existência, como forma de proteção, pois tinha a pele clara e o 
cabelo liso, como os parentes de sua família materna. Isabel, viciada em 
álcool, é uma mulher com pouca força para se tornar altiva e mantém 
um relacionamento conturbado com o filho. Aaron, um sujeito que se 
torna supremacista branco, passou a juventude toda imitando a fala e 
os trejeitos dos jovens negros de forma neurótica.  

Esses temas ganham destaque pela escrita de John Vercher e pe-
la tradução de Alves Calado. Não há como negar a semelhança com  
Machado de Assis. A construção de parágrafos curtos, as orações enxutas, 
os diálogos bem-feitos e os cortes nos momentos exatos. Na trama bem 
amarrada e cheia de suspense, nada fica fora do lugar. Nenhuma frase, 
a mais ou a menos, prejudica o entendimento do texto. 

À cor da pele é um dos melhores livros que li nos últimos tempos. 
Um novo clássico, não só por sua temática, urgente nos dias de hoje, mas 
pela forma genial de abordar um problema de tão grandes dimensões 
através de um olhar subjetivo e crítico.

Paulo Lins
Escritor, autor de Cidade de Deus
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CAPÍTULO UM

Março de 1995

As caçambas de lixo fediam a sobras de comida e ao agridoce de 
cerveja rançosa. As lâmpadas dos postes iluminavam flocos de neve que 
pairavam no ar imóvel como vaga-lumes aprisionados. O ar frio enrijecia 
os pulmões de Bobby, e ele lutou contra um espirro. Meteu o cigarro 
atrás da orelha, sugou um jato da bombinha de asma e depois o acendeu. 
O enxofre do fósforo penetrou no nariz e fez seus olhos lacrimejarem. 
Enxugou os olhos turvos e, através da cerca da área de carga e descarga, 
viu que havia alguém do outro lado.
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14 . À COR DA PELE

— Quem é aquele cara? — perguntou a Luis.
Luis deu de ombros. Bobby chegou mais perto, passando os dedos 

através do aramado. Um homem branco e grande estava sentado na beira 
da carroceria de uma picape branca, parada na sombra entre as luzes 
dos postes. Os braços grossos do sujeito envolviam os joelhos puxados 
contra o peito.

Bobby e Luis trocaram olhares nervosos. Bobby tateou o maço de 
dinheiro no bolso e olhou para Luis. O cozinheiro magricelo era bem 
mais baixo do que Bobby e pesava uns bons dez quilos a menos. Dali 
não viria nenhuma ajuda se esse cara decidisse fazer alguma coisa.

— Quer entrar de novo pela frente? — perguntou Bobby.
— Não, meu carro está parado aqui. Tudo bem, mano, não pre-

cisa amarelar.
Bobby sinalizou com o dedo médio levantado. Foda-se, se ele não 

está com medo… Empurrou o portão que se abriu rangendo. A cabeça 
do homem se levantou bruscamente. Ele pulou da carroceria da picape.

Luis e Bobby andaram mais rápido.
— Ei, Bobby — disse o homem. — Aonde você vai?
Bobby parou derrapando. Quando se virou, seu queixo caiu e o 

cigarro ficou grudado na parte interna do lábio. Aaron tinha raspado a 
cabeça completamente. Os braços pálidos estavam cobertos de tatuagens, 
mas os desenhos não podiam ser identificados na escuridão. Ele acendeu 
o isqueiro e a chama iluminou seu rosto, revelando uma topografia de 
violências passadas. Uma cicatriz protuberante atravessava por baixo do 
olho, outra saía dos lábios, se curvando na direção do nariz. Bobby quis 
desviar os olhos, mas em vez disso forçou a vista para enxergar melhor. 
Aaron fechou o isqueiro lançando o rosto de volta nas sombras.

— Caralho — disse Bobby. — Olha só esse filho da puta marombado.
Aaron sorriu com a boca cheia de dentes grandes e branquíssimos. 

Bobby recuou o queixo, surpreso. Aaron comprimiu o sorriso, cobrindo-o  
com os lábios.
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JOHN VERCHER . 15 

— Traz esse rabo magro pra cá — disse Aaron. Em seguida es-
tendeu os braços e Bobby entrou no abraço apertado. Bobby lhe deu 
dois tapas com força nas costas, para que ele o soltasse, mas Aaron 
apertou com mais força. Fedia a cerveja e suor. Quando Bobby re-
cuou, Aaron deu um beijo no topo de sua cabeça. Bobby se afastou e 
Aaron o encarou.

— Senti sua falta, mano — disse ele.
— Tá legal, tá legal. — Bobby empurrou Aaron, e riu. — Me 

solta, veado.
— Ei, não vem com essa merda. — Aaron lhe deu um empurrão de 

brincadeira. Bobby captou uma expressão por trás do sorriso hesitante 
de Aaron e se lembrou daquele primeiro dia no centro de informações. 
Idiota. Abriu a boca para pedir desculpa quando Luis o chamou, parado 
junto à porta aberta do seu carro.

— Bobby! A gente se vê amanhã?
Bobby acenou, despedindo-se. Luis sugou o ar entre os dentes e 

entrou no carro. Aaron deu alguns passos vacilantes de volta à picape, 
onde uma embalagem de seis cervejas vazia estava na caçamba ao lado 
de outra pela metade. Aaron sentou-se na beirada e riscou a neve com 
o bico da bota. Bobby se acomodou ao lado dele enquanto Luis ia em-
bora no carro.

— Tá andando com os cucarachas agora? — perguntou Aaron.
— Luis? Ele é gente fina. — Bobby deu uma cotovelada no braço 

de Aaron. — É um dos bons, saca?
— Ahã.
Bobby parou de sorrir. Aaron piscou para ele e lhe deu uma coto-

velada de volta.
— Três anos! — gritou Bobby, e lhe deu um tapa no ombro. — 

Meu Deus, moleque, é bom ver você.
Aaron gargalhou e estendeu uma cerveja para Bobby, que a em-

purrou de volta.
— Ainda, é? — perguntou. Bobby confirmou com a cabeça. — 

Você já é maior de idade, mano, e a gente nem começou a comemorar.
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16 . À COR DA PELE

— Tô de boa, cara. Você sabe.
— Qual é! Uma só não vai matar você. Três anos, você mesmo disse. 

Quantas vezes eu vou sair da prisão?
— Espero que seja só essa.
— É isso aí. Então bebe uma comigo, tá? Além disso, o alcoolismo 

não é genético, mano.
— Você é idiota? É genético sim.
— Verdade? Que coisa!
Aaron engoliu a cerveja e jogou a garrafa vazia para a parte de baixo 

do estacionamento, onde ela se despedaçou melodicamente em cacos. 
Agora, embaixo da luz do poste, Bobby examinou o rosto de Aaron. O 
nariz parecia ter sido quebrado mais de uma vez, e a cicatriz embaixo do 
olho era protuberante e inchada, como se alguém a tivesse costurado com 
arame farpado. Havia algo mais do que os danos físicos no rosto. Um 
verniz de tristeza, de sorrisos doloridos e dissimulados. Aaron começou 
a tirar o rótulo de uma garrafa nova. Bobby apertou o ombro dele e o 
sacudiu, perguntando:

— Você tá legal, cara?
— Eu não pareço legal? — Outro sorriso tenso.
Bobby deu de ombros.
— É. Mais ou menos. — E deu um tapinha na picape. — Isso aqui 

é uma lindeza, por sinal.
— O velho estava com ela me esperando. Presente de volta ao lar.
— Tremendo presente.
— Ele disse que eu merecia.
Os dois riram. Aaron não tinha merecido muita coisa desde que 

eles tinham se conhecido. O pai era um banqueiro de investimentos  
e grande doador para campanhas de candidatos ao governo local. Pai e 
filho faziam grande proveito das vantagens resultantes. Multas por excesso 
de velocidade desapareciam. Prisões por furtar gibis eram apagadas dos 
registros permanentes.
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JOHN VERCHER . 17 

Então veio a posse de drogas para tráfico. Falta grave. E ele xingou 
o juiz. Uma temporada longa e difícil na prisão o esperava.

E, no entanto, apenas três anos. O pistolão tinha seus benefícios.
— Olha, é ótimo ver você e coisa e tal, mas tá fazendo um frio da 

porra aqui fora. Vamos pra algum lugar, e me dá as chaves, porque você 
já está de porre.

— Só mais uns minutos, falou? — pediu Aaron. — Fiquei mais 
de mil dias trancado. Esse ar é bom demais, mano. Mesmo quando 
deixavam a gente sair no pátio, o ar de lá era diferente. Como se ficasse 
sujo quando passava pela cerca. — Ele espanou a neve da borda lateral 
da caçamba da picape. — Quando eu estava vindo para cá, esse negócio 
parecia um caixão. Seguinte: você quer ficar com ela? É sua.

Alguns caras da cozinha estavam no semiaberto ou sob condicional. 
Russell, o gerente, tinha passado um tempo na prisão quando era mais 
novo. Costumava contar a história de como foi parar lá, como saiu e que 
não deixaria que eles cometessem o mesmo erro duas vezes.

— Vocês precisam entender que esse sistema é pensado para manter 
os moleques como vocês dentro dele. Assim que ganham o rótulo, o fedor 
de prisão… nunca mais vão ter oportunidade. Especialmente quando se 
parecem com a gente. Eles vão procurar qualquer motivo para levar vocês 
de volta lá para dentro. Não podem pagar as custas judiciais porque aquele 
emprego limpando a calçada só paga salário mínimo? Volta para dentro. 
Foram apanhados andando com um mano que foi acusado também? 
Volta para dentro. Vocês, neguinhos mais novos, não têm nem meia 
chance. As pessoas vão falar com vocês sobre responsabilidade, vão dizer 
que vocês não se responsabilizam por nada. Que gostam daquela vida. 
Se vocês ficarem voltando sempre para lá, isso pode acabar se tornando  
verdade. Se ficarem por tempo suficiente, se as coisas que acontecerem 
com vocês forem bastante ruins, se vocês não souberem o que fazer da 
vida do lado de fora, mesmo dizendo outra coisa a vocês mesmos, que 
não querem voltar pra lá de jeito nenhum, aquele fica sendo o único lar 
que vocês conhecem.
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18 . À COR DA PELE

Bobby nunca engoliu isso, que o sistema estava decidido a pegá-los. 
Invariavelmente os canas apareciam e arrastavam um dos favoritos de 
Russell, deixando-o parado junto à porta, balançando a cabeça. Mas sen-
tado na beira daquela picape e olhando Aaron roer as unhas, um pouco 
do que Russell costumava dizer fez algum sentido para Bobby. Aaron não 
cumprira uma pena tão longa, mas a vida que ele levava antes da prisão 
tinha sido fácil. Os problemas que ele próprio provocava desapareciam 
com um telefonema do pai às pessoas certas. Talvez agora, de volta ao 
mundo, ele percebesse que tinha se acostumado ao ar sujo do encarce-
ramento. Talvez aquele mundo, de algum modo, desse mais conforto a 
ele do que este. Parecia tremendamente irracional, mas estava ali.

Bobby afastou o pensamento e estendeu a mão para as chaves. Os 
dois entraram na picape. Quando Bobby baixou a mão para ajustar o 
banco, roçou em alguma coisa áspera. Puxou um tijolo com as bor-
das quebradas.

— Eles ensinam trabalho de pedreiro na cadeia? — Bobby forçou 
um riso, mas Aaron não sorriu. Ele pegou o tijolo com Bobby e o colocou 
no chão, ao lado das cervejas. — Sério. Pra que é isso?

— Lembra daquele bastão pequeno que eu deixava embaixo do 
banco para o caso de acontecer alguma merda? — Bobby confirmou 
com a cabeça. — Tinha uma pilha desses tijolos quebrados perto de uma 
caçamba de lixo do lado de fora da prisão, por isso eu peguei um. Nem 
todo mundo aqui fora vai ficar feliz em me ver, como você.

— É, certo, saquei, acho. Mas um tijolo?
— Até eu arranjar uma arma, é.
— Fa…lou, fodão. — Bobby riu, mas Aaron permaneceu em silên-

cio. Os dois fecharam as portas e Bobby ligou a picape. Aaron dobrou os 
joelhos junto do peito. Apesar de todo o corpanzil novo, da pele tatuada 
e das cicatrizes, ele era um destroço ansioso. Estava apavorado.

— Mano, você não estava brincando, não é? Tem certeza que 
você tá legal?
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JOHN VERCHER . 19 

Aaron estendeu a mão para o rádio. Bobby sentiu o interior dos 
ouvidos ficar tenso, preparando-se para o hip-hop pesado e grave com o 
qual Aaron adorava torturá-lo sempre que o levava de carro para a escola.

Em vez disso, uma música clássica veio pelos alto-falantes. Aaron 
soltou os joelhos. Parou de roer as unhas e relaxou no banco. Bobby 
olhou para ele, de lado. Aaron gargalhou, depois disse:

— Tá legal, tá legal.
— Olha, se você precisa falar alguma coisa… — disse Bobby.
— Fica frio. Tem um motivo, eu juro.
— Tô doido pra ouvir.
Bobby balançou a cabeça e levou a picape para a avenida  

McKnight. Agora a poeira de neve oscilava para um lado e para o outro 
na rua seguindo os carros à frente deles como serpentes fantasmagóricas, 
e o calor do aquecedor fazia os limpadores se arrastarem gemendo no 
para-brisa. Pararam num semáforo e a música terminou. A estação de 
rádio pública fez uma pausa para o noticiário.

— Estou de saco cheio desse julgamento — disse Bobby. — Eu 
nem tenho televisão e mesmo assim não consigo me livrar. — Aaron 
deu um risinho, mas continuou olhando pela janela. — Quero dizer, 
você deveria ouvir os caras lá na cozinha, jurando que ele não é culpado. 
Como se fossem ganhar alguma coisa se ele for considerado inocente. É 
uma maluquice do caralho. — Bobby olhou para Aaron esperando uma 
resposta, mas não veio nada. — Ah, agora você fica quieto? É melhor 
dizer alguma coisa, porque nesse momento parece que você vai pirar e 
me assassinar, tipo o Coronel Mostarda, com um tijolo, na picape branca.

Aaron se virou para ele e franziu os olhos.
— Acha que eu seria capaz de machucar você?
— Não, não, tô brincando. Mais ou menos. Só parece que você já  

tá meio chapado, e tudo bem, deveria estar mesmo, na boa, mas a gente tá  
ouvindo essa música velha e triste pra caralho, você tá com os braços mais 
grossos do que as minhas pernas e nem fala mais como antigamente e… 
porra, mano, não sei o que pensar.
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— Como é que eu falava antes?
— Corta essa, cara, aquela merda de branco imitando preto. Vo-

cê tá ligado.
— É, eu tô. — Aaron estufou as bochechas e soltou o ar através dos 

lábios franzidos. — Tá legal. A música. Trabalhei na biblioteca assim que 
fui pra lá. Você lembra como eu era magrelo. Depois…

Ele parou. Bobby desviou o olhar da rua para Aaron. Os faróis 
de um carro vindo na faixa oposta iluminaram o rosto dele. Seus olhos 
úmidos brilhavam.

— Depois que o negócio aconteceu, eles acharam que eu ficaria 
mais seguro trabalhando lá. Tinha uma parte onde a gente podia escutar 
CDs. Mas só tinha música clássica. Nada agressivo. Nenhum metal. 
Absolutamente nenhum rap. Mas aí eu li num livro…

— Eles faziam você ler? Talvez não tenha sido tão ruim para você, 
afinal de contas — disse Bobby, dando-lhe um tapa no ombro. Aaron 
não devolveu o sorriso e Bobby pigarreou.

— Eu descobri que umas músicas dessas provocaram tumulto quan-
do foram tocadas pela primeira vez. Maior viagem, não é?

Alguma coisa nova na voz dele, uma rachadura quase imperceptível, 
uma leve hesitação, fez com que Bobby não gostasse do rumo que essa 
história estava tomando. Assentiu para responder à pergunta de Aaron 
e ansiou pelo silêncio do qual tinha acabado de reclamar.

— O que eu iria fazer? — perguntou Aaron. — Eu era só um cari-
nha se cagando de medo. Não dormia nunca, e mesmo quando começava 
a apagar, de tão exausto, o menor som me fazia dar um pulo. Por isso, 
eu achava um canto no meio das pilhas de livros da biblioteca e ficava 
escutando de novo e de novo, até precisar voltar para a cela. E esperava 
o fim de semana em que ia ver você. — Ele começou a se remexer de 
novo e abriu outra cerveja. Terminou-a em cinco goles rápidos.

— Não demorei muito até memorizar os movimentos das músicas. 
Dez mil repetições, certo? Devo ter duplicado isso. Comecei a cantaro-
lar as músicas, para cair no sono. Na primeira noite funcionou, a noite 
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em que tive a primeira hora de sono sem interrupção foi na noite antes 
da sua visita.

Ele parou. Torceu as mãos em volta da garrafa de cerveja como se 
ela fosse um trapo molhado.

— Na primeira vez foi só uma surra. Foi isso que me garantiu o 
trabalho na biblioteca. Na noite antes de você me visitar, Bobby, eu tentei 
lutar com ele, juro que tentei, mas ele era forte demais. Ele bateu minha 
cabeça na parede da cela e meu corpo não cooperou mais. Pelo menos 
não comigo. Eu só podia tentar fazer com que a música estivesse alta na 
minha cabeça a ponto de abafar os sons. Não deu certo.

Ele continuou praticamente sem pausa:
— Mas mais tarde, na enfermaria, deu. Enquanto me costuravam, 

meu cérebro ficava tentando fazer com que eu revivesse o que ele fez 
comigo, ficava repetindo que ele disse que aquilo era só o começo, que 
os outros teriam a vez, depois que ele me domasse. Por isso eu fiquei 
cantarolando enquanto a médica trabalhava. Lembro que ela me olhou, 
tipo… como é que eu podia estar cantando depois daquilo tudo? Foi 
a única coisa que me impediu de abrir os pulsos com os dentes que 
tinham sobrado.

Bobby apertou o volante com força e piscou para afastar a ardência 
nos olhos. Lembrou-se de Aaron do outro lado da janela de visita, apenas 
algumas horas depois do incidente, e agora entendia por que o amigo 
jamais quisera que ele voltasse. Tinham partido mais do que o rosto dele.

— Aaron. Sinto muito.
— Foi você que me colocou naquela cela? — Bobby balançou a 

cabeça. — Então não precisa lamentar. — Aaron se virou para olhar pela 
janela de novo e Bobby estendeu a mão para o ombro dele, mas puxou-a 
de volta, sem saber por que tinha feito qualquer dos dois movimentos.

Aaron sacudiu a cabeça e deu um tapa nas próprias bochechas.
— A merda é que eles não tinham gibis na biblioteca — disse com 

um arroto. — Tem muita coisa que você precisa me colocar em dia. Mas 
eles me mantiveram trabalhando na biblioteca e eu li. A princípio só 
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ficção e coisas do tipo. Qualquer coisa para me distrair, saca? Mas aí eu 
recebi umas tarefas. Precisava começar a aprender idiomas, história do 
mundo, todo tipo de coisas.

— Tarefas? — perguntou Bobby. — Como assim?
— Seu sobrenome significa “de pele trigueira”, em siciliano. Sabia?
Que diabo Aaron queria dizer? Quem deu uma tarefa a ele?
Aaron abriu a última cerveja. Bobby acelerou.
A picape passou rapidamente pela Duquesne e Bobby olhou para 

o funicular. Os trilhos estavam iluminados por uma fileira de lâmpadas 
brancas nas laterais. Nada disso se encaixava. Bobby tinha visualizado 
um sem-número de vezes o dia em que Aaron iria sair, mas a cada vez 
a cena em sua cabeça era diferente. Os dois voltariam imediatamente 
ao ritmo antigo. Bobby iria zombar dos quadrinhos da DC. Aaron iria 
zombar da Marvel. Os dois curtiriam o ódio em comum pela Image. 
Bobby pegaria no pé de Aaron por causa do gosto musical de merda. 
Aaron zombaria das roupas de merda de Bobby. Os dois comparariam 
vidas familiares de merda. Teriam três anos de volta. Felicidade instan-
tânea, bastava acrescentar água.

Os dois brincaram, riram, mas era tudo oco, errado. Aaron estava 
diferente e isso ia além da mudança física, do volume corporal. Essa parte 
fazia sentido. Mesmo para além da música, das tatuagens e do modo de 
falar, algo pairava diminuindo a luz que antes irradiava dele. Os sorrisos 
eram tensos. Como se não fossem permitidos.

Bobby precisava mudar isso. Não importava o que tivesse acontecido 
com ele: seu melhor amigo estava de volta. Aaron ainda precisava da sua 
ajuda, mas não como quando eram pequenos. Agora era diferente. Isso 
Bobby não sabia se poderia consertar. Chegaram à avenida Forbes. A 
Cathedral of Learning era como um farol à distância.

— Aonde a gente vai, afinal? — perguntou Bobby.
— Ah, merda, é… North Oakland. Preciso encontrar uma pessoa 

hoje à noite.
— Acabou de sair e já voltou para o movimento?
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— Não, não é nada disso. Eu prometi a uma pessoa que ia dar uma 
olhada em alguém. Ficar um pouco com ele.

— Saquei, ficar comigo e minha mãe em Homewood iria prejudicar 
o seu estilo. Isso eu admito: em comparação com a minha casa, uma 
cela pareceria um hotel de luxo. — Aaron riu. — E aí, o que você quer 
fazer, mano? A gente não precisa ir para lá agora, não é? Você foi solto!

— Estou com uma fome do caralho. Ah, merda. Vamos lá na “O”.
Bobby gemeu. Aaron sabia que ele odiava a Original Hot Dog 

Shop. Era o único lugar aberto depois que os bares fechavam. Estudantes 
universitários bêbados e bandidinhos dos bairros próximos vinham em 
bando pegar birita, pizzas de cinco dólares e sacos de batata frita gordurosa 
do tamanho da cabeça de um adulto. Mas as ruas de Oakland estavam 
quase vazias. Os estudantes tinham ido passar as miniférias de primavera 
em casa. A Original era o último lugar aonde ele desejaria ir, mas Aaron 
parecia empolgado demais. Ele sempre tinha vivido para comer — e espe-
cialmente para ficar bêbado, coisa que já estava, e Bobby imaginou como 
o gosto daquela comida devia ser bom para ele, principalmente esta noite.

— Porra. Tá legal.
— Na boa? — perguntou Aaron.
— Sei que vou me arrepender, mas tudo bem, vamos lá. Você 

mesmo disse: quantas vezes meu melhor amigo vai sair da prisão? Mas 
aquela batata frita vai estragar seu corpinho novo de menina.

— Falou e disse.
Agora o sorriso era grande, os olhos estavam apertados e brilhantes.
Bobby parou na Bouquet, a menos de meio quarteirão da esquina 

onde ficava a “O”. A luz do letreiro de néon encheu a picape e banhou 
os dois em vermelho. Aaron abriu a porta, mas Bobby ficou parado.

— O que você está fazendo? — perguntou Aaron.
— Estou congelando. Pegue o que você quiser, vou deixar a 

picape ligada.
— Falou. Enquanto eu estiver lá dentro, vou ver se eles têm absor-

vente no banheiro para a sua vagina.
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— Ah, vai se foder, mano. — Bobby forçou outra risada e des-
ligou o motor.

— É o meu garoto.
Para Bobby, o ar dentro da lanchonete tinha o gosto dos banheiros. 

Por mais que quisesse fazer isso por Aaron, seu sentido de aranha deu 
um alerta e ele quis mais ainda voltar para a picape. Então viu o motivo.

Dois jovens negros ocupavam uma mesa perto do balcão. Um estava 
de cabeça baixa e parecia apagado, com uma garrafa de birita quase vazia 
junto ao cotovelo. Usava um gorro azul e um casaco grosso, de flanela 
azul. Um uniforme que Bobby conhecia bem demais em Homewood, 
e o interior da sua boca ficou seco. O outro enfiava montes de batata 
frita na boca e bebia refrigerante de um enorme copo de plástico. Nele 
não havia nenhuma cor. Só um suéter castanho com capuz forrado e 
calça jeans azul-escura. Parecia mais novo do que Bobby e Aaron, mas 
olhou os dois intensamente quando entraram. Sob as luzes fluorescentes 
Bobby viu claramente pela primeira vez naquela noite o que sem dúvida 
o carinha também viu.

As tatuagens de Aaron.
Relâmpagos duplos nos ombros. Uma Águia de Ferro onde as cla-

vículas se encontravam.
Teias de aranha nos dois cotovelos. Bobby sussurrou:
— Meu Deus.
Bobby ficou atrás de Aaron enquanto ele fazia o pedido junto ao 

caixa. Ouviu o carinha sentado à mesa sugar o ar pelos dentes, enojado.
— Essa noite isso aqui tá lotado de otário — disse ele. Bobby fin-

giu que não escutou e deu um olhar supostamente disfarçado por cima 
do ombro. O sujeito o encarou antes que Bobby girasse a cabeça para a 
frente outra vez. — É, você escutou o que eu falei.

Bobby olhou para as costas largas de Aaron. Aaron não ouviu ou 
não se importou, continuou fazendo o pedido.

— Aonde cê arranjou essas teias de aranha, hein? — perguntou o 
carinha a Aaron. — Em cana, não foi? Aposto que você é fodão mesmo.
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Aaron se virou para olhar Bobby e sorriu.
Não sorria, por favor, não sorria. Por que você está sorrindo, porra?
Ele deu um tapa na barriga de Bobby com as costas da mão.
— Preciso mijar — disse. — Já volto.
— O quê? Não. Não vai, não vai, não vai… — mas Aaron se afas-

tou. O velho atrás do balcão jogou um monte de batatas fritas moles 
dentro de um saco branco até ficar impossível de ser fechado, salpicando-
-o com manchas de gordura translúcidas. Bobby lançou olhares rápidos 
por cima do ombro para ver se o carinha ainda estava olhando.

Estava. O colega ao lado continuava meio inconsciente, mas se 
mexeu. Aaron voltou do banheiro enquanto o velho empurrava a pizza 
e a batata frita por cima do balcão.

— Tudo bem? A gente pode ir agora? — perguntou Bobby.
— O quê? A gente não vai comer aqui?
— O quê?
— Relaxa — disse Aaron. — Pode pagar e vamos embora.
— Muito engraçado — disse Bobby enquanto empurrava o dinheiro 

por cima do balcão.
— Filho da puta amarelão metido a marrento — disse o ca-

ra para Aaron.
Aaron gargalhou. Uma cadeira raspou contra o chão. O cara vinha 

logo atrás deles. Era mais alto do que Aaron, porém mais magro. O rosto 
era fino, a pele repuxada sobre os ossos embaixo.

O coração de Bobby martelou e ele sentiu a pressão familiar de 
um ataque de asma se aproximando, preenchendo os espaços no peito.

— Falei alguma coisa engraçada? — perguntou o cara para a nuca 
de Aaron. Aaron se virou, com a comida na mão, e olhou para o carinha. 
— O que foi? É, eu sei o que essas tatuagens querem dizer, e não, não 
tenho medo. Vocês estão com sorte porque o meu mano tá dormindo. 
— Ele levantou os ombros encarando Aaron.

Aaron não se abalou e sorriu.
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— Com licença, por favor — disse. Em seguida se desviou do cari-
nha e Bobby o acompanhou. Graças a Deus. Os dois foram para a porta.

— Foi o que eu pensei — disse o cara. — Vaza daqui.
Tão perto. Estavam quase fora.
A mão de Aaron estava na maçaneta. Ele a soltou e se virou de novo 

para o salão. Encostou a língua na parte de dentro do lábio superior e fez 
sons de macaco enquanto levantava o dedo médio para o cara. Bobby o 
empurrou para fora, mas já ouvia os passos atrás dos dois.

Aaron andou e Bobby o empurrou de novo para apressá-lo até a 
picape. Aaron deu alguns passos meio correndo e depois diminuiu a 
velocidade outra vez, enquanto enfiava um punhado de batatas na boca. 
A porta da “O” se abriu e bateu com força na parede.

— Gosta de brincar, é? — gritou o cara. E correu para eles. Bobby 
tentou correr, mas a calçada era escorregadia e ele quase caiu. O carinha o 
alcançou e agarrou a gola da sua jaqueta. Bobby gritou chamando Aaron, 
que agora estava correndo para a picape. Bobby entrou em pânico com a 
súbita covardia de Aaron, com medo de ele tê-lo deixado para levar uma 
surra ou coisa pior. Soltou-se do cara e correu para o lado do motorista 
da picape. Pulou dentro e fechou a porta. O carinha bateu na janela. 
Bobby ligou a picape, pronto para pisar fundo, quando se virou e viu que 
Aaron não estava ali, só a caixa de pizza e as batatas fritas esparramadas 
no banco. Levantou os olhos e viu Aaron passar pela frente dos faróis, 
indo na direção do rapaz. O cara recuou da janela de Bobby, que o viu 
sinalizando para Aaron ir com tudo. Bobby gritou para Aaron parar. 
Voltar e entrar na picape. Então viu o tijolo na mão dele.

O tijolo quebrou ossos e o carinha desmoronou. Uma marionete 
com os fios cortados. Bobby ouviu a cabeça dele bater na calçada. Agarrou 
a porta, com a respiração embaçando a janela. Recuou para limpar o vidro.

Linhas fundas riscavam a carne do rosto do garoto, sem sangue, até 
que sua boca se abriu, escancarando-se em silêncio. O sangue jorrou de 
cada corte. As botas remexeram a neve transformando-a numa lama suja 
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enquanto ele se retorcia. Ele gemeu, a princípio baixinho, depois mais 
alto como uma sirene se aproximando. Os braços tremeram enquanto ele 
buscava desesperadamente se levantar da calçada. Bobby tentou abrir a 
porta, mas no pânico ele a havia trancado. Quando encontrou o botão e 
puxou a maçaneta, Aaron abriu a porta do carona. Bobby deu um pulo. 
Aaron largou o tijolo no piso.

— Vai, vai, vai — disse ele.
Aaron estava ofegando, mas sua voz saiu calma. Seu hálito fedia a 

cerveja. Bobby esqueceu que já havia ligado o carro e as entranhas do 
motor rangeram quando ele virou a chave de novo.

Os pneus cantaram enquanto ele pegava a esquina para a avenida 
Forbes. Aaron apertou o joelho.

— Mais devagar.
Aaron se inclinou para olhar pelo vidro traseiro enquanto Bobby 

espiava pelo retrovisor. A delegacia de polícia do outro lado da rua cos-
tumava manter uma radiopatrulha vazia parada do lado de fora, como 
dissuasão. Enquanto os dois passavam, o carro não se mexeu. Nenhuma 
luz. Nem sirene. Bobby olhou para trás uma última vez e viu a porta da 
Original se abrir antes que as luzes de néon sumissem de vista.

— Meu Deus, Aaron, que porra você fez?
A respiração de Bobby ficou mais curta e sentiu uma pontada no 

peito, a asma formando um pulmão de ferro em volta das vias aéreas, 
como se espinhos perfurassem seus pulmões. Quanto mais fundo tentava 
inalar, mais difícil era respirar outra vez. Chiou, enfiou a mão dentro 
da jaqueta e pegou a bombinha, mas largou-a no chão. Aaron pegou-a 
e a entregou. O sangue em seus dedos manchou o invólucro plástico e 
Bobby se perguntou se o sangue seria de Aaron ou do garoto. Olhou a 
bombinha na mão estendida de Aaron. Aaron viu o sangue e o limpou 
com a bainha da camiseta curta de malha canelada.

— Merda — disse ele. — Desculpa. Porra, sujei sua calça também.
Quando ele estendeu a bombinha de novo, a visão periférica de 

Bobby tinha começado a escurecer. Ele pegou-a e sugou com força. 

A_cor_da_pele_9a prova.indd   27A_cor_da_pele_9a prova.indd   27 26/04/2021   10:35:3726/04/2021   10:35:37



28 . À COR DA PELE

Aaron abriu o porta-luvas e pegou um maço de cigarros. Estendeu um 
para Bobby enquanto apertava o acendedor no painel. Bobby pegou o 
cigarro e enfiou entre os lábios secos.

— Porra, mano. O que você fez? O que você fez?
— Você vai passar direto do lugar. Vira aqui.
O acendedor saltou. Aaron e Bobby estenderam a mão para ele ao 

mesmo tempo, mas Aaron deixou que ele pegasse. Talvez, se Bobby o 
apertasse contra o rosto de Aaron, ou melhor ainda, contra o olho, contra 
algo macio e doloroso, qualquer coisa que lhe desse tempo para sair, ele 
pularia da picape e deixaria que ela batesse num poste, enquanto ele corria 
pela noite. Poderia se esconder na catedral de St. Paul e ligar para a polícia.

E dizer o quê?
Que foi embora e deixou um cara para morrer? E, por sinal, o ma-

níaco que fez isso estava bêbado demais para ir embora sozinho do local 
do crime, então adivinha quem cuidou disso para ele? Iriam prendê-lo 
também e ele iria acabar igual a Aaron no dia em que Bobby foi visitá-lo. 
Ou pior ainda, teria o crânio esmagado que nem aquele cara que ele tinha 
acabado de deixar para trás, se retorcendo na calçada.

Aquele carinha. Meu Deus, ele era filho de alguém. Tinha dezoito, 
dezenove anos? Não veria o próximo aniversário. Provavelmente não veria 
o dia de amanhã.

Bobby imaginou a mãe do garoto. A polícia batendo à porta dela 
para dizer que alguém tinha arrebentado a cabeça do filho com um 
tijolo e o deixado para morrer na rua. Pensou na própria mãe, Isabel, e 
imaginou os uivos de sofrimento, mas só conseguia ouvir os gemidos 
do cara. Os gritos imaginados da mãe do garoto e os verdadeiros dele 
pareciam dizer “por quê”.

— Você passou direto pela rua — disse Aaron. Bobby piscou para 
afastar uma lágrima. — Pegue a próxima à esquerda.

O acendedor balançou enquanto Bobby o aproximava da ponta do 
cigarro. Aaron envolveu a mão de Bobby com os dedos para firmá-la. 
Bobby sentiu nos lábios o calor da resistência laranja, sentiu o cheiro 
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do fumo queimado quando a ponta se acendeu. Seus pulmões estavam 
rígidos devido ao ataque de asma e ele tossiu até quase engasgar. Agra-
deceu por isso. Era uma desculpa para as lágrimas que escorriam pelo 
rosto. Aaron enxugou uma com um polegar calejado. Bobby deu um 
tapa na mão dele e disse:

— Me deixa, porra.
Aaron levantou as mãos num gesto de rendição, depois pegou gen-

tilmente o acendedor da mão de Bobby. Acendeu seu cigarro e entreabriu 
sua janela. O ar frio entrou enquanto a fumaça era sugada para fora. 
Deslizou para baixo no banco e bateu com uma das botas no painel. 
Aaron podia ter matado o garoto, no entanto se reclinou no banco num 
prazer quase pós-coito. O Aaron que Bobby conhecia, ou melhor, o que 
ele achava que conhecia, não conseguiria trepar nem se pagasse por isso. 
Aaron pescoço de urubu, Aaron meio-quilo. Aaron, nerd dos quadrinhos 
colega de Bobby. Seu melhor amigo, Aaron, doido para se enturmar. 
Aaron, o branquelo que imitava os negros.

Alguma coisa tinha tomado o lugar dele. O nome dele. Uma 
imitação tosca da sua personalidade. Não era ele. Uma cabeça raspada  
e coturnos com cadarços vermelhos substituíam os jeans largos e  
os tênis Adidas com biqueira. O antigo pescoço magricelo desaparecia 
nas montanhas dos ombros. A cada vez que olhava para Aaron, Bobby 
tentava visualizar o garoto que ele conhecia antes de ser trancafiado, 
esperava que cada piscadela o trouxesse de volta de algum sonho febril, 
suando embaixo do edredom, encolhido na cama, mas só via o rosto do 
garoto negro esmagado, e seu estômago se revirava.

— Pega a direita — disse Aaron.
— Por quê?
Aaron olhou para Bobby com confusão genuína.
— Porque é o caminho pro apartamento? — perguntou.
— Tá de sacanagem? Você sabe o que eu quero dizer! Por que você 

fez aquilo com aquele moleque, porra?
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— Por quê? O cara agarrou você, e você tá perguntando por quê? 
Quantas vezes, Bobby? — Seu lábio superior recuou mostrando os den-
tes. — Quantas vezes você me salvou das porras daqueles macacos na 
escola? No banheiro? No estacionamento? Lembra disso? Acha que eu 
ia deixar isso acontecer com você? Porque ia acontecer.

— Eu sei, mas…
— Mas nada. Meu Deus, mano, você mesmo dizia, um monte de 

vezes. Lembra? Na época eu não prestava atenção, mas aprendi. — Ele 
soprou uma nuvem de fumaça e se inclinou por cima do console ao lado 
de Bobby, quase desafiando-o a fazer contato visual. Inclinou a cabe-
ça para trás, para a traseira da picape, indicando o lugar onde tinham 
deixado o rapaz. — Eles são animais, Bobby, e alguns animais precisam 
ser abatidos.

Bobby sentiu o rosto ficar vermelho. Enquanto girava o volante, 
lembrou-se de uma rua diferente.

Um beco, atrás da casa do seu avô.
Sua primeira briga, que ele jamais esqueceria, uma história que 

nunca tinha contado a Aaron nem a ninguém. Seu rosto se lembrou da 
ardência na bochecha, o gosto do sangue, metálico como uma moeda 
de um centavo na boca.

Tinha onze anos.
Foi a primeira vez em que disse a palavra “preto”.
O mesmo dia em que sua mãe lhe contou que ele era um.
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