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Um garoto branco equilibra‑se num skate, puxado, mão no 
ombro, por um garoto negro pedalando uma bicicleta fixa sem 
freio. Manhã escura de agosto, bem no meio das planícies. 
Chiado de pneus. O girar granuloso de rodas de skate no asfalto. 
O verão de Berkeley exalando seu cheiro de velhinha, nove tipos 
diferentes de jasmim e esguicho de gato macho.

O garoto negro endireitou‑se, soltou o guidão. O menino 
branco desengatou os vagões do trenzinho deles. Cruzando os 
braços, o garoto negro puxou sua camiseta pela bainha e a 
meteu por cima da cabeça. Ele ficou dentro da camiseta, sem 
nenhuma pressa, enquanto eles rodavam na direção do pró‑
ximo facho de luz fraca de poste. Num instante, talvez, o 
garoto negro iria enfim arrancar a camiseta e fazê‑la esvoaçar 
como se fosse uma faixa saindo do seu bolso de trás. O garoto 
branco iria espernear, empurrar‑se e estender a mão, sentindo 
a centelha da pele nua morena contra sua palma. Mas por ora 
o garoto no skate apenas rodou ladeira abaixo atrás do cego 
demolidor, impulsionando‑se.

13412 - Telegraph avenue.indd   11 7/31/14   10:40 AM



12

* * *

Com cara de lua cheia, enorme, moderadamente chapado, 
Archy Stallings tripulava o balcão de atendimento da Brokeland 
Records, segurando um bebê qualquer, vestindo um terno de 
veludo marrom‑claro sobre uma gola tartaruga cor de abóbora 
brilhante, que reforçava sua conhecida — mas não desvantajosa 
— semelhança com Gamera, a gigantesca tartaruga voadora 
mutante do cinema japonês. Ele estava com a criança enfiada 
debaixo do braço esquerdo, enquanto, com a mão direita livre, 
trabalhava na oitava das quinze caixas do espólio de Benezra, os 
discos do caixote número 8 favorecendo, como Archy, o bacon 
do jazz, salgado e com uma boa camada de funk. Electric Byrd 
(Blue Note, 1970). Johnny Hammond. Os dois primeiros álbuns 
solos de Melvin Spark. Wa-Tu-Wa-Zui (Prestige, 1971), Charles 
Kynard. Enquanto fazia o inventário do lote, Archy escutava, por 
vezes apertando os olhos, a cópia quadrifônica de Fingers (cti, 
1972), de Airto, bem conservada pelo falecido, tocando no con‑
fiável Quadaptor da loja, um ótimo aparelho que tinha sido res‑
gatado de uma caçamba de lixo por Nat Jaffe e restaurado por 
Archy, um ex‑eletricista de helicóptero do exército com trinta e 
sete e meio por cento — na última vez, ele tinha se dado ao tra‑
balho de verificar — de um bacharelado em engenharia elétrica 
pela Universidade Estadual de San Francisco.

A ciência de catalogar com uma só mão: apanhar um vinil 
do caixote, separar a capa de papel da capa principal. Tatear por 
dentro da capa de papel. Servir o bolachão com a ponta dos 
dedos, tocando apenas o selo. Virar o disco contra a luz da 
manhã jorrando pela janela de vidro. Aquela luz reveladora e 
límpida da East Bay, penetrante e perdoadora, sempre disposta a 
dizer a verdade sobre o estado de um vinil. (Embora Nat Jaffe 
dissesse que não era a luz, mas sim a janela: uma grande e sólida 
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placa de vidro de Pittsburgh, vacinada contra tudo que é tipo de 
porcaria durante os anos 1960, quando o local que atualmente 
sedia a Brokeland Records era conhecido como Barbearia do 
Spencer.)

Archy ficou se balançando, olhos fechados, deliciando‑se 
com o peso do bebê, com o cheiro de graxa vindo da linha do 
baixo de Ringo Thielmann, com a lembrança dos olhos de Elsa‑
bet Getachew voltados para ele enquanto ela fazia um boquete 
ontem no refeitório privado do restaurante etíope Rainha de 
Sabá. Lembrando‑se da curva catenária do lábio superior de 
Elsabet, a ponta da língua dela indo addis ababa pela corda E do 
pau dele. Balançando de leve, deliciando‑se, sentindo naquela 
manhã de sábado, pouco antes de as botas da vizinhança chega‑
rem pela porta da frente deixando rastros de más notícias, como 
se pudesse continuar daquele jeito o dia todo, para sempre.

“Pobre Bob Benezra”, disse Archy para o bebê aleatório. 
“Eu não o conhecia, mas sinto pena dele, ficando sem todos 
estes discos lindos. É bem isso, é por esse motivo que eu preciso 
ser ateu, Rolando, vendo todo este vinil de primeira que o pobre 
homem teve de deixar pra trás.” O bebê não era jovem demais 
para começar a aprender sobre as pedras, a verdade nua e crua, 
as questões de vida e morte da existência. “Que tipo de céu é 
esse, em que você não pode ficar com seus discos?”

O bebê, entendendo talvez que a pergunta era puramente 
retórica, não tentou responder.

Nat Jaffe apareceu para trabalhar de cara fechada, coisa que 
ele fazia talvez cinco em cada onze vezes ou, generosamente, 
digamos, quatro em cada nove vezes. Seu mau humor era um 
capacete espacial colocado sobre sua cabeça: o pobre Nat preso 
ali dentro sem um meio de saber se a atmosfera era respirável, 
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nenhum medidor para lhe dizer quando seu suprimento de ar 
acabaria. Ele abriu a fechadura, chaves batendo contra a porta, 
ele próprio trabalhando com uma só mão por causa de um cai‑
xote de discos que levava debaixo do braço esquerdo. Nat entrou 
de cabeça baixa, cantarolando baixinho para si próprio; cantaro‑
lando as interessantes mudanças de acorde para alguma música 
pop contemporânea com um original capenga; cantarolando 
uma letra furiosa para o proprietário desleixado do salão de 
beleza duas quadras acima ou para o editor do Oakland Tribune, 
cuja seção de cartas era frequentemente adornada com sua raiva; 
cantarolando os primeiros fragmentos de uma nova teoria da 
inter‑relação entre a bossa nova e a nouvelle vague; cantarolando 
mesmo que não estivesse fazendo som nenhum; mesmo que esti‑
vesse dormindo, alguma corda nos recônditos dos ossos de 
Nathaniel Jaffe estaria sempre ressoando.

Ele trancou a porta por dentro, colocou o caixote no balcão 
e pendurou seu chapéu fedora risca de giz cinza carvão num dos 
nove ganchos duplos de aço que também datavam da época da 
Barbearia do Spencer. Passou um dedo por seu cabelo escuro, 
mais encaracolado que o de Archy, afinando as pontas dos fios. 
Virou‑se, ajeitando a gravata — preta com pontinhos prateados, 
bem hipster —, reparando no estado da caixa 8. Mexia a cabeça e 
trabalhava as articulações do pescoço algumas vezes, como se 
naquele estalar de ossos e tensão estivesse a esperança de uma 
libertação do que quer que fosse que o fazia cantarolar.

Ele foi até os fundos da loja e desapareceu atrás da cortina 
de contas, laboriosamente pintada por Julie, o filho de Nat, na 
qual a imagem de Miles Davis se formava como se ele fosse um 
santo mexicano — o coração sofredor de São Miles exposto, 
envolvido por uma coroa de espinhos pontudos. Não era uma 
representação perfeita, com certeza, e para Archy aquilo lem‑
brava mais o Mookie Wilson, mas não devia ser fácil pintar o 
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retrato de alguém por cima de mil contas de um centímetro; e 
poucos além de Julius Jaffe chegariam a pensar em fazer isso, 
quanto mais tentar. Passado um minuto, Archy escutou a des‑
carga do banheiro, seguida por um espasmo de tosse raivosa, e 
então o pai de Julie voltou para a parte da frente da loja, pronto 
para acabar com outro dia.

“De quem é esse bebê aí?”, perguntou ele.
“Que bebê?”, disse Archy.
Nat destrancou a porta da frente e virou a plaquinha para 

informar ao mundo que a Brokeland estava aberta. Ele realizou 
outro circuito com seu crânio no topo de sua coluna vertebral, 
cantarolou mais um pouco, tossiu de novo. Virou‑se para o sócio, 
parecendo quase radiante de malícia. “Estamos totalmente fodi‑
dos”, disse ele.

“Estatisticamente, isso é bem provável”, disse Archy. “Qual 
é o caso, dessa vez?”

“Acabei de falar com o Singletary.”
O locador deles, o sr. Garnet Singletary, o Rei do Bling, 

vendia grades dentárias e anéis de ouro, assim como cordões por 
metro, a três portas da Brokeland. Ele era dono da quadra inteira, 
além de ter uma dúzia, ou mais, de outras propriedades espalha‑
das por West Oakland. De varejo, comerciais. Singletary era 
uma baleia de informação, percorrendo sua rota migratória pelo 
bairro, absorvendo todas as fofocas, filtrando‑as para obter 
nutrientes através de suas incansáveis barbas de baleia. Ele 
nunca abriu mão de um dólar sequer para o seu entretenimento 
entre os caixotes de disco da Brokeland, mas ainda assim era um 
cliente regular, passando ali a cada dois dias só para fazer audito‑
ria. Para monitorar o equilíbrio entre a verdade e a besteira no 
fluxo local.

“Ah é?”, disse Archy. “E o que é que Singletary tinha pra 
dizer?”
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“Ele disse que estamos fodidos. Sério, por que você está 
segurando um bebê?”

Archy olhou para Rolando English, um homenzinho ruivo 
com uma boca delicada e cachinhos castanhos macios molhados 
de suor e grudados na cabeça, enfiado num body azul e depois 
enrolado num cobertor de algodão amarelo. Archy sentiu o peso 
de Rolando English e ouviu um estalo de satisfação dentro de si. 
A mãe do bebê, Aisha, era filha do Rei do Bling. Archy tinha se 
oferecido para ficar com Rolando durante a manhã e liberar 
Aisha, talvez até comprar alguns itens básicos para o bebê e tal. A 
esposa de Archy estava esperando o primeiro filho deles, e ele 
pensou que, considerando a iminência da paternidade, poderia 
pegar um pouco de prática antes do dia 1o de outubro, a data‑
‑limite, talvez para amenizar o choque de se ver, com trinta e seis 
anos, na posição de pai praticante. Então ele e Rolando fizeram 
um passeio até a Walgreens, Archy não se incomodando nem 
um pouco com a caminhada numa manhã tão agradável de 
agosto. Gastou trinta dólares do dinheiro de Aisha em fraldas, 
lenços umedecidos, fórmula infantil, mamadeiras e um protetor 
de mamilo Nuk — Aisha deu uma lista para ele. Depois sentou 
ali mesmo, no banco do ponto de ônibus em frente à farmácia, 
onde ele e Rolando English trocaram sozinhos uma fralda fedida 
e fizeram um lanchinho: Archy devorando um pacote de rosqui‑
nhas com glacê da Federação Unida dos Donuts, Rolando 
English sendo obrigado a se contentar com um leitinho da Ger‑
ber Good Start.

“Este aqui é o Rolando”, disse Archy. “Eu o peguei empres‑
tado da Aisha English. Ele ainda não faz muita coisa, mas é fofo. 
Então, Nat, com base em uma ou duas declarações suas, supo‑
nho que de alguma forma estamos fodidos.”

“Fui correndo falar com o Singletary.”
“E ele te deu uma luz.”
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Nat virou o caixote que tinha trazido para a loja, talvez trinta 
e cinco, quarenta discos num caixote Chiquita, e foi passando 
um por um distraidamente. A princípio Archy achou que Nat 
tinha trazido os discos de casa, itens de sua própria coleção que 
ele queria vender, ou que ele tinha levado para uma análise mais 
atenta em casa — as fronteiras entre os estoques particulares dos 
respectivos donos e o inventário da loja sendo mantidas com 
uma exatidão descuidada. Archy viu que aquilo tudo era só doa‑
ção. Um disco de Juice Newton, outro ruim e antigo dos Com‑
modores, mais um de Natal dos Ursinhos Carinhosos. Lixo, xepa 
da feira, o resto amargo de uma venda de garagem. Lojas de dis‑
cos órfãs constantemente chamavam os sócios de qualquer que 
fosse o destino que as havia abandonado, emitindo um sinal de 
socorro que só Nat e Archy podiam ouvir. “O homem é capaz de 
ir pra Antártica”, disse certa vez Aviva Roth‑Jaffe sobre o marido, 
“e voltar com uma caixa de discos de 78 rpm.” Agora, sem espe‑
rança e esperançoso, Nat vasculhava sua última descoberta, cada 
disco com potencial para ser algo ótimo, embora as chances 
desse êxito ficassem dez vezes menores a cada queda na aleato‑
riedade do mau gosto de quem quer que os tivesse jogado fora.

“‘Andy Gibb’”, disse Nat, não se dando nem ao trabalho de 
dar um tom de desdém às palavras, só deixando escapar fantas‑
mas de aspas no nome como se ele fosse um pseudônimo conhe‑
cido. Tirando uma cópia de After Dark (rso, 1980), ele a esten‑
deu a Rolando English para que o menino fizesse sua inspeção. 
“Você gosta de Andy Gibb, Rolando?”

Rolando English pareceu acatar o último álbum lançado 
pelo caçula dos irmãos Gibb com mais disposição do que seu 
interlocutor.

“Tenho de concordar com você que esse menino é fofo”, 
disse Nat, com um tom insinuando que seria o máximo que ele 
faria, como se os dois estivessem discutindo sobre isso, coisa que, 
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até onde Archy lembrava, eles não tinham feito. “Passe o menino 
pra mim.”

Archy entregou o bebê, sentindo a cãibra no ombro só 
depois de tê‑lo soltado. Nat segurou o menino pelas axilas e o 
ergueu, ficando cara a cara com ele; Rolando English fazendo 
um ótimo trabalho de manter a cabeça erguida, encontrando os 
olhos do homem com aquele mesmo ar de disposição para dar 
um desconto às pessoas — Andy Gibb, Nat Jaffe, quem quer que 
fosse. O cantarolar de Nat tornou‑se suave como uma canção de 
ninar enquanto os dois se avaliavam. Ele ficou com uma boa e 
forte impressão do bebê Rolando: um monte de meias enroladas 
enfiadas dentro de outra meia grande, densa e sonolenta, e não 
um daqueles bebês magricelas parecendo pintinhos tentando 
voar que se vê por aí de vez em quando.

“Eu já tive um bebê”, lembrou Nat, soando elegíaco.
“Eu lembro.” 
Isso foi na época em que ele conheceu Nat, tocando em um 

casamento naquele clube Naturfreunde lá pras bandas da Joa‑
quin Miller. Archy, que tinha acabado de voltar do Golfo, entrou 
de última hora, substituindo o baixista de Nat na época. Atual‑
mente o ex‑bebê Julius tinha catorze anos e, ao menos para 
Archy, tinha mais ou menos o mesmo doce jeito freakazoid de 
sempre. Escutando harmonias secretas, escrevendo poemas em 
klingon e pintando as unhas com as caras do Jack Esqueleto. 
Costumava ir para a creche com um collant e um tutu, voltar 
para casa e assistir Color Me Barbra. Mesmo com três ou quatro 
anos, era propenso como o pai a ficar discursando. Dizendo que 
o pão francês não veio da França; nem a torta holandesa, da 
Holanda. A mesma tendência de se prender aos detalhes de uma 
questão. Ultimamente, porém, ele parecia passar um bom tempo 
transmitindo algum código adolescente secreto, decifrado so ‑
mente por pais, feito para deixá‑los fora de si.
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“Bebês são legais”, disse Nat. “Eles conseguem dar beijo de 
esquimó.” Aproximou‑se de Rolando, nariz com nariz, o bebê 
firme, dando conta daquilo. “É, este menino é joia!”

“Foi o que pensei.”
“Tem bom controle de cabeça.”
“Tem, né?”, disse Archy.
“É por isso que o chamam de Harry Controla‑Cabeça. 

Certo? Claro que sim. Harry Controla‑Cabeça. Você quer mor‑
der este bebê.”

“Talvez. Eu realmente não sou muito de comer bebês.”
Nat estudou seu sócio atentamente, do mesmo jeito que 

Archy tinha feito com o lado A do disco Kulu Sé Mama (Impulse!, 
1967) do falecido Bob Benezra: procurando motivos para lhe dar 
uma nota baixa.

“Então você está praticando? É essa a ideia?”
“Era essa a ideia.”
“E como é que está indo?”
Archy deu de ombros, fazendo aquela pose de herói mo ‑

desto, da mesma forma que você daria de ombros depois de te 
perguntarem como em nome de Deus você foi capaz de salvar 
cem órfãos presos em um avião de carga pegando fogo e prestes a 
colidir com um asteroide. Enquanto fazia cena pra Nat, Archy 
sabia — sentia, como a dor em forma de bebê no seu braço 
esquerdo — que nem sua capacidade nem sua boa vontade de 
cuidar de Rolando English por uma hora, um dia, uma semana, 
tinham qualquer relação com sua boa vontade ou capacidade de 
ser um pai para a criança que estava chegando, por ora dando os 
toques finais nos seus sistemas respiratório e endócrino no escuro 
laboratório do útero de sua esposa.

Limpar um bumbum, apertar a mamadeira com um pouco 
de leite Carnation, enxugar o vômito de leite com um pano de 
prato, essas coisas todas eram meros procedimentos e tarefas, 
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uma série de passos, como tudo na vida. Deveres a cumprir, fases 
lentas a percorrer, mudanças a suportar. Colocar os neurônios 
para trabalhar e desvendar uma fórmula de compasso compli‑
cada de On the Corner (Columbia, 1972) ou uma das passagens 
mais obscuras das Meditações (Archy estava lendo Marco Auré‑
lio pela nonagésima terceira vez), dar um jeito de trabalhar com 
uma só mão em uma caixa de discos interessantes, e quando 
você mal percebia já era hora da soneca, mamãe tinha chegado 
em casa, e você ficava livre pra ir fazer suas próprias coisas. Era 
como no exército: tenha cuidado, encontre um lugar fresco e 
seco pra esconder sua mente e fique firme até aquilo acabar. 
Exceto, é claro (ele percebeu, experimentando toda a pressão 
defensiva de pânico que vinha flertando com ele havia meses, 
geralmente às três da manhã, quando a agitação inquieta da gra‑
videz de sua esposa atrapalhava seu sono, um pânico que a sessão 
prática com Rolando English tinha a intenção de — em vão, ele 
viu — aliviar), que isso nunca acabaria. Nunca terminaria a 
tarefa de ser pai, independentemente de onde você armazenasse 
sua mente ou de quantos passos da série você seguisse. Nem 
mesmo se morresse. Vivo ou morto ou a milhares de quilômetros 
de distância, você sempre estará na berlinda para uma tarefa que 
não é nem um procedimento nem uma série de passos, mas sim 
algo que demanda toda a sua atenção constante sem que você 
necessariamente seja chamado para fazer, pôr em prática ou 
dizer qualquer coisa. O próprio pai de Archy tinha deixado ele e 
a mãe quando Archy não era muito mais velho que Rolando 
English; e apesar de, alguns anos depois, quando sua estrela 
ascendeu por um breve momento, Luther Stallings ter dado as 
caras, pagado a pensão do filho em dia, levado Archy para ver os 
jogos do Oakland Athletics e passear no parque Marriott’s Great 
America, além de outras coisas do tipo, havia alguma coisa a 
mais exigida do velho Luther que nunca se materializou, alguma 
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parte dele que nunca apareceu, mesmo quando ele estava fisica‑
mente bem do lado de Archy. A paternidade impõe uma obriga‑
ção que vai além do seu dinheiro, do seu corpo ou do seu tempo, 
uma presença que não é nem física nem mensurável por reló‑
gios: ilimitada, eterna e invisível, como o compromisso das estre‑
las com a gravidade.

“Pois é”, disse Nat. Por um instante, a corda nele afrouxou. 
“Bebês são fofos. Depois eles crescem, param de tomar banho e 
batem punheta dentro das meias.”

Havia uma sombra no vidro da porta, e S. S. Mirchandani 
entrou, com um olhar fúnebre. E o homem tinha um rosto que 
foi feito para o luto, olhos de peixe morto, papada caída, a 
lamentação chapinhando no respingo de tinta derramada que 
era sua barba.

“Os cavalheiros”, disse ele, sempre elegíaco e adequado ao 
seu modo britânico de falar, uma lembrança de uma época 
melhor e mais civilizada, “estão fodidos.”

“Eu só escuto isso…”, disse Archy. “O que aconteceu?”
“Dogpile”, disse o sr. Mirchandani.
“Maldita Dogpile!”, concordou Nat, cantarolando de novo.
“Eles começam a construir daqui a um mês.”
“Um mês?”, disse Archy.
“Mês que vem! Foi isso que fiquei sabendo. Nosso amigo, o 

sr. Singletary, falou com a avó do sr. Gibson Goode.”
Nat disse: “Maldito Gibson Goode!”.
Antes desta manhã, seis meses atrás, em uma coletiva de 

imprensa com o prefeito do seu lado, Gibson “G Bad” Goode — 
ex‑quarterback All‑Pro do Pittsburgh Steelers, diretor e presi‑
dente da gravadora Dogpile e da Dogpile Filmes, diretor da Fun‑
dação Goode e o quinto negro mais rico da América — tinha 
voado até Oakland em um dirigível preto e vermelho personali‑
zado, borbulhando de planos para abrir um segundo “Negócio” 
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da Dogpile na Telegraph Avenue, no lugar do antigo mercado 
Golden State há muito abandonado, duas quadras ao sul da 
Brokeland Records. Ainda maior que seu predecessor, que já era 
gigante e ficava perto de Culver City, o Negócio de Oakland 
contaria com um complexo de cinemas com dez salas, uma 
praça de alimentação, uma sala de jogos eletrônicos e uma gale‑
ria com vinte lojas ancorada por uma só de mídias da Dogpile 
com três andares, um para cada seção — música, vídeo e outros 
(livros, principalmente). Como a loja Dogpile de Fox Hills, a da 
Oakland teria como carro‑chefe uma sólida seleção de mídia de 
interesse geral, mas especializada na cultura afro‑americana, nas 
palavras de Goode durante a coletiva: “em todas as suas muitas 
riquezas”. Ele tinha um bolso sem fundo, e suas aspirações impe‑
riais viviam lado a lado com um senso de função social; a ideia 
principal de um Negócio não era fazer dinheiro, mas restaurar, 
de uma tacada só, o coração comercial de um bairro negro cor‑
tado durante os dias gloriosos de construção da autoestrada na 
Califórnia. Não declarada durante a coletiva de imprensa, mas 
deduzível pelo jeito como as coisas funcionavam no Negócio de 
Los Angeles, a intenção da loja de mídia não era só vender cds 
com um bom desconto, mas também oferecer uma vasta seleção 
de produtos usados e raros, como discos de vinil clássicos de jazz, 
funk, blues e soul.

“Ele não tem as licenças e tal”, comentou Archy. “Meu 
camarada Chan Flowers complicou a vida dele com impactos 
ambientais, estudos de tráfego, aquela merda toda.”

O dono e diretor da casa funerária Flowers & Filhos, bem 
do outro lado do local proposto para a Dogpile na Telegraph 
Avenue, era também o vereador deles em Oakland. Ao contrá‑
rio de Singletary, o vereador Chandler B. Flowers era um cole‑
cionador de vinis, um gastador fanático; e, sem entender exata‑
mente o porquê de sua oposição declarada ao projeto da 
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Dogpile, os sócios estavam contando com ela, se agarrando a 
essa atual promessa.

“Evidentemente algo fez o vereador mudar de opinião”, 
disse S. S. Mirchandani, com o seu melhor tom de James Mason: 
arcaico e maçante, martíni sem vermute.

“Hum”, disse Archy.
Não havia ninguém mais durão ou enérgico do que Chan‑

dler Flowers em West Oakland, e era pouco provável que o que 
evidentemente o fez mudar de opinião tenha sido intimidação.

“Não sei, não, sr. Mirchandani. O irmão tem uma eleição 
pela frente”, disse Archy. “Ele quase não se elegeu nas primárias. 
Talvez ele esteja tentando agitar a base, dar uma animada no 
pessoal. Estimular a comunidade. Pegar um pouco do brilho da 
estrela Gibson Goode.”

“Certamente”, disse o sr. Mirchandani, com um olhar que 
dizia não mesmo. “Tenho certeza de que há uma explicação ino‑
cente.”

Propina, ele estava insinuando. Um suborno. Qualquer um 
que desse um jeito, como o sr. Mirchandani, de manter um fluxo 
constante de primos e sobrinhas vindo do Punjab para arrumar 
camas nos seus motéis e lavar carros nos seus postos de gasolina 
sem arranjar problemas com as autoridades dos dois lados prova‑
velmente pensaria esse tipo de coisa. Era quase tão difícil para 
Archy imaginar Flowers — aquele homem cabeça‑dura, de fala 
mansa e eternamente correto, um herói no bairro desde os tem‑
pos de Lionel Wilson — aceitando propina de um ex‑qb exibido, 
mas aí Archy tendia a compensar sua atitude hipercrítica em 
relação ao estado de discos de vinil pegando leve demais com os 
seres humanos.

“De qualquer forma, já é tarde demais, não?”, disse Archy. 
“O negócio fracassou. O banco deu pra trás. Goode perdeu o 
financiamento, ou coisa do tipo?”
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“Eu realmente não entendo de futebol americano”, disse S. 
S. Mirchandani. “Mas me disseram que, na época em que 
jogava, Gibson Goode era bem famoso por algo chamado ‘fazer 
um scramble’.”

“A jogada de improviso”, disse Nat. “Por um momento, era 
praticamente impossível derrubá‑lo.”

Archy pegou o bebê de volta de Nat Jaffe. “G Bad era um 
filho da puta escorregadio”, concordou ele.

O sr. Nostalgia, quarenta e quatro, bigode de morsa, óculos 
de vovó, Reyn Spooner duplamente extragrande (palmeiras, 
capim, peruas woodies com pranchas de surfe), estava de pé atrás 
de sua mesa expositora de quinhentos dólares com uma miscelâ‑
nea de cores fluorescentes, em um corredor de concreto polido e 
a três mesas da área de autógrafos, debaixo de um banner de vinil 
de dois metros e meio que dizia bairro do sr. nostalgia, 
mastigando uma bala Swedish fish, incapaz de acreditar nos seus 
próprios olhos.

“Ei!”, chamou ele enquanto o grupo de capangas se aproxi‑
mava de sua mesa: dois seguranças brancos fortões vestindo 
paletó azul de poliéster e um cara negro que parecia um bee‑
monte, o guarda‑costas particular de Gibson Goode, com braços 
cuja circunferência era uma dura prova para as mangas de sua 
camiseta preta. “Mais respeito, por favor!”

“Isso mesmo, porra!”, disse o homem que eles estavam 
escoltando para fora do salão. E, assim que eles se aproximaram, 
o sr. Nostalgia viu que era ele realmente. Trinta anos mais velho, 
dez quilos a menos, quarenta watts mais fraco, talvez: mas era 
ele. Agasalho vermelho pequeno demais, deixando os tornozelos 
e pulsos à mostra. Cós da jaqueta subindo nas costas debaixo de 
um logo amarelo em relevo, dois punhos circulados pelas pala‑
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