
O inverno chegou cedo a Flagstaff naquele ano. 

Ben não tinha cortado a lenha que havia sido amontoada descui-

dadamente em uma pilha ao lado da garagem. Ele não havia limpado a 

chaminé, nem comprado sal grosso para derreter a neve em frente à sua 

casa. Sara não havia tirado os casacos de inverno do armário, não havia 

removido as teias de aranha de plástico das janelas, que ela havia pendu-

rado ali para a celebração do Halloween. O espantalho estava jogado na 

varanda, sem casaco ou outros paramentos. As abóboras jack-o’-lantern 

ainda nem haviam começado a apodrecer quando a primeira tempestade 

trouxe uma camada de 30 centímetros de neve. 

Eles não haviam se preparado. 

Aconteceu enquanto eles dormiam, enquanto Sara sonhava com algo 

que trazia uma careta ao seu rosto e Ben sonhava com algo que suavizava 

suas feições, deixando-o com um rosto que ele talvez não reconhecesse no 

espelho. Aquele rosto era o rosto da sua infância. Apenas durante o sono 

as dificuldades dos últimos vinte anos desapareciam. Aos 30, seu rosto já 

mostrava as evidências silenciosas das coisas ruins que aconteceram com ele. 

Eram aparentes nas linhas de expressão no canto dos olhos, em seu queixo 

tensionado e em sua expressão preocupada. Mas, durante o sono, quando 

ele conseguia dormir, o mapa que mostrava a jornada que ia da possibilidade 

e do potencial até a raiva, o tédio e a decepção praticamente desaparecia. 

Capítulo 1
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A casa estava fria, embora nenhum deles soubesse disso. Sara insistia 

em dormir com um edredom pesado durante o ano todo. Geralmente, Ben 

dormia sobre o edredom, enquanto ela se aninhava sob as cobertas 

como um pequeno pássaro protegendo-se debaixo de suas próprias 

penas. Mas, nesta noite, talvez pressentindo a tempestade que se 

aproximava, ele também se deitou por baixo do edredom, enquanto 

Maude, sua cachorra, dormia nos pés da cama. A janela que havia no 

quarto, que mostraria a neve caindo, estava protegida pelas cortinas 

grossas que Sara havia comprado para impedir que o sol da manhã as 

atravessasse e para manter os olhos curiosos distantes. Sara se preocu-

pava com seu vizinho, o Sr. Lionel, que ela dizia parecer um homem 

perigoso, um pedófilo ou pior. Era o homem que passava horas polindo 

seu velho Ford Falcon com Turtle Wax. O mesmo que Ben fazia questão 

de cumprimentar e acenar, sempre que ambos estavam em seus jardins 

ao mesmo tempo, como se isso pudesse diminuir a paranoia de Sara. 

O aquecedor estava desligado. O fogão a lenha estava gelado e 

abandonado.

Em algum momento durante a noite, enquanto dormiam, começou 

a nevar. E, quando a neve cai sobre Flagstaff, a nevasca não para até que 

tudo esteja coberto por uma grossa camada branca. Ben morava ali há 

tempos, o suficiente para saber daquilo. Por várias vezes foi dormir à 

noite e acordou em um mundo diferente. 

Ben se mudara para Flagstaff havia oito anos, justamente por causa 

da neve. Ele havia se formado recentemente em Georgetown e estava 

farto daquela cidade, farto de toda aquela areia, da fuligem e do calor. 

Ele planejava concluir um mestrado, talvez até mesmo um doutorado 

em história, e queria ir a algum lugar que fosse limpo e tranquilo para 

poder se dedicar à sua pós-graduação. Algum lugar onde não houvesse 

ruas abarrotadas de gente, buzinas gritando e metrôs que faziam o chão 

vibrar sob seus pés. E, então, quebrou o dente no osso da coxa de frango 

que estava comendo em uma tarde de sexta-feira e terminou o dia no 

consultório do dentista, onde uma edição da Arizona Highways estava 
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coberta por uma pilha de outras revistas. Se o dentista não tivesse atra-

sado algumas consultas, Ben não teria simplesmente terminado de ler o 

artigo na revista Newsweek sobre a garota que desaparecera no estado de 

Utah, nem teria visto a foto dos picos de São Francisco. Talvez não tivesse 

visto o céu azul-turquesa com o oceano de neve branca e pura por baixo. 

Ele nunca teria sentido aquela estranha atração em seu peito, amplificada 

pela dor em sua mandíbula, e decidido imediatamente que aquele era o 

lugar onde se sentiria em casa. 

Ali, era impossível distinguir a neve do ar ou da respiração. Ela 

simplesmente era parte da paisagem, parte da maneira como as pessoas 

viviam, e ele amava todos os aspectos daquela neve: seu aspecto branco 

e imaculado e o fato de que ela parecia ser suave e resistente ao mesmo 

tempo. O barulho que seus sapatos faziam quando a pisavam e o brilho 

que ela tinha. Ele nunca se sentia tão feliz quanto nas ocasiões em que 

nevava, e cada nevasca era como um pequeno batismo. Ele sabia que, 

mesmo depois que terminasse a sua tese, não sairia daquela cidade. Ele 

não conseguiria sair. E assim, ali estava ele, oito anos depois, um professor-

-adjunto mal pago e barman em meio período. Tudo isso (as dificuldades 

financeiras, a sobrecarga, o trabalho até altas horas da madrugada) era 

suavizado pela presença da neve. Mesmo assim, ele não estava espe-

rando por ela. O inverno, como um querido convidado, havia chegado 

cedo à festa. 

Não havia nenhum sinal de nevasca no céu quando eles foram 

para a cama. Sara estava com raiva, e Ben estava bêbado demais 

para se importar com o que quer que fosse. Eles haviam ido a uma 

festa de Halloween no chalé de Melanie, a melhor amiga de Sara, em 

Kachina Village, na noite anterior. Ele havia bebido demais. Passou a 

maior parte da noite ouvindo uma garota tocando canções de Jane’s 

Addiction em uma guitarra. Sara estava furiosa, mas não disse nada; 

ela simplesmente pegou seu casaco e ficou esperando por ele. Eles 

voltaram para casa em silêncio e foram para a cama sem dizer boa 

noite um para o outro. 
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E, enquanto dormiam, Sara zangada e Ben absorto, dedos gelados 

se fecharam ao redor dos dedos dos pés deles. O inverno se aproximava. 

Não foi o frio que o acordou. Nem o calafrio que entrava pela velha 

janela. Nem o hálito gelado que soprava sobre a sua face descoberta. Foi 

Maude, sua golden retriever, cutucando-o, roçando-o com seu focinho. 

Ele a ignorou por um momento, sentindo-se trêmulo e com uma ressaca 

forte demais para abrir os olhos. Mas ela persistiu, choramingando em 

seu ouvido. 

— Quieta — disse ele, e levantou-se cuidadosamente para não 

acordar Sara, cujas feições já estavam suavizadas, e o sonho ruim 

aparentemente havia passado. Ele também esperava que a raiva dela já 

tivesse passado quando acordasse. 

O piso estava gelado. Ele pegou o par de meias que usara na noite 

anterior, uma roupa de baixo longa e um blusão que estavam jogados no 

chão, amarrotados. Mas só viu o céu com nuvens pesadas quando foi até 

a sala e abriu as cortinas. A cabeça latejava, mas seu coração estava feliz. 

Maude sabia daquilo também e correu até a porta, ansiosa de poder sair 

para fazer xixi e brincar na neve. 

— Calma, garota — disse ele, com a voz crepitando como uma 

fogueira. — Me deixe preparar um café antes. 

Enquanto a água para o café borbulhava e chiava e Maude pulava 

pelo quintal afundando nos montes de neve, Ben tentava se lembrar do 

que havia acontecido na festa em meio às suas memórias imprecisas, 

passando pelas conversas, até se lembrar da garota, da guitarra e de Sara 

em pé perto dele, louca de raiva. Ele se lembrava que aquela garota era 

muito bonita, vestida como Dorothy1, com seus reluzentes sapatos verme-

lhos, e que ela tinha um olho levemente caído, o que, por alguma razão, 

o havia cativado. Ele também se lembrava de simplesmente querer se 

aninhar por dentro do corpo de mogno da guitarra e escutar a música dali 

de dentro, e se lembrou de sussurrar alguma coisa para aquela garota. Sara 

1. Referência à personagem central de O mágico de Oz. (N. T.)
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deveria ter visto aquilo. Que droga! Era domingo, um dia que poderia ser 

tranquilo, e ele já sabia que passaria o dia pisando em ovos, tentando se 

desculpar por aquela transgressão e por todas as outras, todas as de que 

ela certamente se lembraria. 

Ele sabia que o jornal de domingo ainda não havia sido entregue e 

estava convencido de que a casa onde moravam era a última na rota do 

entregador, porque o jornal nunca chegava antes das 7 horas. Olhou para 

o relógio sobre o fogão: 6h52. Talvez, naquele único dia, o jornal chegasse 

mais cedo, e talvez aquele pudesse ser o seu dia. 

O termômetro pendurado em uma árvore do lado de fora da cozinha 

mostrava quatro graus abaixo de zero. Ele encontrou sua jaqueta de inverno 

no fundo do armário de casacos e seus coturnos para neve socados em 

outro canto do mesmo armário. Ele os calçou com um puxão e abriu a 

porta da frente para encarar a nevasca. 

À porta, contemplou a jornada até a calçada para buscar um jornal 

que provavelmente nem estaria lá e quase se virou para voltar para dentro 

da casa. Mas um fragmento azul a distância capturou sua atenção, e ele 

imaginou que o jornal poderia estar embalado em um saco plástico. 

Assim, puxou seu chapéu por sobre as orelhas, enfiou as mãos nos bolsos 

e marchou pela neve, apertando os olhos ao sentir que alguns dos flocos 

de neve o vento soprava lateralmente em sua direção. 

Mas não era o jornal que estava ali. 

Levou um minuto até que percebesse realmente o que havia visto 

e até que seu cérebro, ainda atordoado por causa da ressaca e pela 

descrença, pudesse extrair algum sentido da imagem que estava diante 

dos seus olhos. O absurdo daquela situação foi o que o atingiu primeiro, 

e ele quase riu; mais tarde, aquilo faria com que pensasse se o ocorrido 

seria prova de que, como Sara dizia de tempos em tempos, ele era incapaz 

de mostrar empatia e capaz de agir com a mais assustadora crueldade. 

No começo, pensou que o homem estivesse dormindo, pois estava 

curvado e deitado de lado, com o rosto voltado para a rua, as mãos 

enfiadas por entre os joelhos. Mas ele não estava vestido adequadamente 
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para o frio: usava apenas uma camisa de flanela e um par de jeans com 

um cinturão decorado com discos de metal. Sem casaco, sem chapéu e 

sem luvas. Apenas um par de tênis de basquete Nike nos pés. A cabeleira 

preta estava presa em uma trança, enrodilhada como uma cobra na neve. 

Havia uma camada de quase dois centímetros de neve fresca 

cobrindo todo o seu corpo. 

Ben se agachou e tocou seu ombro, como se ele pudesse simples-

mente fazer com que o homem despertasse. — Ei — disse ele. 

O vento castigou Ben e atingiu-o com força no peito, como um 

punho fechado. Estava fazendo quatro graus negativos ali fora. 

O homem não se movimentou, nem mesmo quando foi tocado nova-

mente. Ben começou a movê-lo, puxando-lhe o ombro até que seu corpo 

se virasse. Ele era grande, talvez tivesse 1,85 metro de altura e por volta 

de uns 90 quilos. E quando ele rolou, com as costas no chão, Ben se 

levantou, cambaleando para trás.

— Jesus! — exclamou ele. — Merda!

Os olhos dele estavam fechados e cobertos com sangue coagulado, 

com hematomas escuros ao redor. O nariz estava torto, quebrado em um 

ângulo que seria impossível para a anatomia humana, e com dois filetes 

de sangue coagulado, saindo de cada uma das narinas e escorrendo até a 

boca. Seu lábio inferior estava azulado e inchado, com um corte ao meio. 

E, lentamente, um fluxo constante de sangue começou a escorrer das suas 

orelhas, com o vermelho escuro crescendo como uma flor horrenda desa-

brochando sobre a neve. 

Ele deveria ter corrido de volta para casa e chamado Sara. Afinal, 

ela era enfermeira. Mas ficou paralisado, literalmente congelado no lugar 

em que estava, ao perceber que conhecia aquele rapaz. 

Claro, ele não se lembrava do nome dele... Jesus, por que não conse-

guia se lembrar da droga do nome? Mas ele o conhecia. Era um dos garotos 

que vinham ao bar quase todas as noites para jogar bilhar. Ben sabia que 

ele não tinha idade suficiente para beber, mas nunca havia pedido para 

ver seus documentos, porque a única coisa que o rapaz pedia quando 
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ia ao Jack’s eram latas de Coca-Cola. E como o bar servia comida, a 

presença de menores era permitida, desde que eles não se sentassem nas 

banquetas em volta do balcão do bar. Aquele garoto sempre se sentava a 

uma mesa no canto, comendo batatas fritas com queijo, esperando que 

alguém aparecesse em uma das mesas. Ele era um bom jogador de bilhar. 

Não ficava falando besteiras como alguns dos idiotas que vinham até ali. 

Sabia ganhar e sabia perder. Que merda!

Ben se ajoelhou novamente no chão, sentindo a umidade gelada 

encharcando os jeans na região dos joelhos. Ele colocou a mão com força 

contra o peito do garoto, esperando. Quando não sentiu nada além da 

resistência do osso, debruçou-se e encostou a orelha no peito, tentando 

ouvir algum sinal de vida. Ele não sabia o que encontraria, mas sabia que 

não era aquilo. Não era para ser o silêncio, que repentinamente parecia 

ser mais alto do que uma dúzia de tambores. E, quanto mais forte pres-

sionava sua orelha contra o peito do rapaz, mais alto ficava o som do 

fluxo do sangue em sua própria orelha. 

Sempre nevava daquele jeito, o Sol nunca aparecia. O ar simples-

mente ficava cada vez mais claro, até que as coisas entrassem em foco. 

Até que houvesse claridade.

Ben se levantou de novo e enfiou as mãos nos bolsos do seu casaco, 

procurando pelo telefone celular. Onde diabos teria ele deixado o telefone 

na noite passada? Ele estava com receio de deixar o garoto sozinho na neve, 

como se algo pior pudesse acontecer com ele a partir daquele momento. 

Pensou em Sara, dormindo enfurecida no quarto, e sabia que tinha 

de acordá-la. Ela saberia o que fazer. Ele precisava ligar para o 9-1-1. E, 

assim, conforme o céu se encheu com uma luz esbranquiçada e nevoenta, 

ele se afastou do garoto cuja cabeça agora estava cercada por uma poça 

de sangue, atravessou novamente a nevasca e voltou para sua casa. 

Mesmo antes que a ambulância chegasse, ele já sabia o que os jornais 

diriam sobre aquilo. “Jovem de origem indígena encontrado morto em 
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um bairro de Cheshire. Suspeita de morte relacionada a álcool.” Ele sabia 

que era daquela maneira que muitos índios morriam ali. Eles vinham 

da reserva até Flagstaff, procurando por um emprego, uma maneira de 

mudar suas vidas. E quando chegavam à cidade e não encontravam nada 

além de decepções, encontravam lugares como o Jack’s, o Mad I ou o 

Granny’s Closet. Ben trabalhava no Jack’s há tempos e o suficiente para 

saber que aquela era uma das várias tristes verdades. Havia visto homens 

se embriagarem até não conseguirem mais enxergar, e depois os observava 

cambalearem por sobre a neve. E, pelo menos uma vez a cada inverno, 

um deles andaria até os trilhos do trem, onde adormeceria e não voltaria 

a acordar. Ben não sabia quantas pessoas haviam morrido desde quando 

chegara à cidade, mas parecia sempre que havia alguma história do tipo, 

escondida em algum canto do jornal, mencionada rapidamente no noti-

ciário ou comentada à boca pequena nos bares. Assim como a neve, era 

um fato da vida ali. 

De qualquer modo, ninguém espera sair pela porta da frente em um 

domingo para buscar o jornal e encontrar uma pessoa morta na calçada. 

Depois de acordar Sara e ligar para o 9-1-1, observando enquanto 

ela atravessava a neve para chegar até onde o rapaz estava, Ben começou 

a pensar que talvez o jovem não estivesse realmente morto. Talvez 

ele tivesse se confundido. Na época da faculdade, ele dividira um 

alojamento com um colega que bebera quase uma garrafa inteira de 

vodca certa noite. Eles o encontraram desmaiado no banheiro, em uma 

festa, e ligaram para o 9-1-1. A equipe de paramédicos o reanimou, 

e, no hospital, fizeram-lhe uma lavagem estomacal e o mandaram de 

volta para os alojamentos com uma pulseira de plástico, para que ele 

se lembrasse do quanto havia chegado perto da morte. Mas o garoto que 

estava na neve não bebia. Pelo menos não no Jack’s. Ben sabia disso. E, 

além do mais, ninguém sangra pelas orelhas quando está bêbado, nem a 

cara tem a aparência de que se bateu de frente com um muro depois de 

beber. Alguém havia feito aquilo com ele e, quando Ben tentou escutar seu 

coração, tudo o que conseguiu ouvir foram os seus próprios batimentos. 
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Depois que a ambulância levou o rapaz para o hospital, Ben e Sara 

ficaram na calçada, observando as luzes vermelhas até que desapare-

cessem no fim da rua. 

— Você está bem? — perguntou Ben. 

Sara fez que sim com a cabeça, sem olhar para ele. 

— Acha que ele vai sair dessa? — perguntou novamente. 

Ela balançou a cabeça.

 — A situação não era das melhores. Ele não tinha pulsação. Nem 

pressão sanguínea. E estava se esvaindo em sangue. 

Ben olhava para o lugar onde a cabeça do garoto estava, a mancha 

de sangue causada pela violência, lentamente assumindo uma coloração 

cor-de-rosa, enquanto a neve continuava a cair. 

Os vizinhos estavam observando tudo das janelas. Com os rostos 

encostados no vidro. Alguns haviam saído até a varanda de suas casas, 

enrolados em seus roupões. Sheila, da casa ao lado, mandou seus filhos 

de volta para o quarto quando percebeu o que havia acontecido. O Sr. 

Lionel estava em pé, em sua varanda, com uma expressão taciturna. 

Agora a ambulância havia ido embora, e Ben podia ouvir o barulho da 

máquina que tirava a neve das ruas se aproximando. Em alguns minutos 

ela passaria por ali também, apagando a evidência de que um homem 

havia começado a morrer naquele local. 

A polícia não demorou a chegar e veio em apenas uma viatura; 

tomaram os depoimentos de Ben e Sara sem nem entrar na casa. Ben ficou 

surpreso ao perceber que ele e Sara estavam novamente a sós. Quando o 

entregador finalmente jogou o jornal no jardim, parecia que eles haviam 

acabado de acordar do mesmo sonho horrível. 

Eles se sentaram à pequena mesa de carvalho que pertencera à avó 

de Sara, tomando café, olhando para as páginas do jornal. Sara disse: 

— Eu fico imaginando se ele tem família por aqui. 

Ben levantou os olhos, grato por ela haver quebrado o silêncio, por 

sua disposição em ignorar o que quer que tivesse acontecido entre eles 

na noite anterior. 
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— Eu não sei — disse —, ele estava carregando documentos, então 

acho que não vão demorar para descobrir. 

— Qual era o nome dele? — perguntou Sara. Ela tinha um olhar 

suave, que estava se enchendo de lágrimas. 

Pensou no garoto quando ele se sentava em uma das mesas do Jack’s. 

Sempre sozinho. Ben tinha dificuldade para se lembrar de nomes. Culpava 

o seu emprego. Seus dois empregos. Tantas pessoas entravam e saíam da 

sua vida. No bar, ele tinha um talento para lembrar os nomes de cada um 

dos clientes durante o tempo em que estavam ali, bebendo, caídos ou dando 

gorjetas. Mas, quando iam embora, no instante em que deixavam uma nota de 

cinco ou dez dólares sobre o balcão e saíam pela porta, qualquer lembrança 

do nome que usavam para si mesmos desaparecia. Não era muito diferente na 

escola em que ele trabalhava. Ele tinha entre 40 e 80 alunos a cada semestre. 

Sabia o nome e o sobrenome de cada um deles até a época da prova final, e 

sempre que dava de cara com algum deles no campus (Ei, professor Bailey!), 

não havia nada além da sensação abrasadora de vergonha por não conseguir 

se lembrar dos seus nomes. Mesmo que Ben nunca soubesse realmente qual 

era o nome daquela pessoa. Era possível que ele não tivesse se esquecido, 

mas que, em vez disso, aquela pessoa sempre havia permanecido anônima. 

Deveria contar a Sara que reconhecera o rapaz, pensou Ben. Que 

ele costumava aparecer no bar regularmente. Mas, por alguma razão, 

ele não o fez. Às vezes, era mais fácil esconder as coisas dela. Mentir. 

Assim, ele disse: 

— Acho que o sobrenome dele era Begay. Foi isso que disseram? 

Não me lembro do primeiro nome dele. 

— Era só um garoto. Quem poderia ter feito aquilo com ele?

Aquela era a Sara que ele amava. A Velha Sara, como ele costumava 

dizer a si mesmo. Às vezes, ela emergia dentro do corpo e do rosto da 

Nova Sara, como um fantasma fugidio. Aquela era a verdadeira Sara, a 

doce Sara, a Sara que não era sarcástica nem vivia revirando os olhos, 

como se estivesse sempre decepcionada com alguma coisa. Sara sem as 

defesas de sempre. Sara vulnerável. Seu cabelo estava embaraçado, preso 
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em um rabo de cavalo descuidado. A maquiagem da fantasia de bruxa, 

que usara no Halloween da noite passada, estava borrada ao redor dos 

seus grandes olhos verdes. Ela usava o roupão que ele havia lhe dado de 

presente no Natal de cinco anos atrás; ele havia enchido os bolsos com 

bombons de chocolate embrulhados em papel verde e vermelho. Agora, 

o roupão já estava gasto e puído nas mangas. 

— Meu Deus, Ben! O que aconteceu?

Ele esticou o braço por cima da mesa para pegar na mão dela. As 

mãos de Sara eram pequenas, como as de uma criança, com dedos curtos 

e palmas miúdas. Estudou o anel que ela tinha no dedo, aquele que estava 

ali, esperando, há quase dois anos. Mal conseguia se lembrar do que o 

havia encantado, qual fora a emoção que tomara conta dele há dois anos. 

Ele se lembrava de quando comprara o anel; o encontrara em uma loja 

de antiguidades na Rota 66. Ele se lembrava do “sim” que ela disse com 

alegria. Mas, desde aquele momento inicial de encantamento, sentados 

a uma mesa no pátio interno do restaurante Pasto, um pouco tonto por 

causa de todo o vinho que havia tomado, ele não se lembrava de sentir 

nada além de arrependimento. 

De algum modo, ele havia conseguido convencer Sara de que 

deviam esperar para marcar a data do casamento. A princípio, ele tinha 

bons motivos, pois precisavam economizar dinheiro se quisessem ter a 

cerimônia de casamento que ela desejava. Depois, a mãe de Ben faleceu, 

e ele precisava de tempo para assimilar aquilo. Depois, ele sugeriu que 

seria melhor se já tivessem a própria casa antes de se casarem, porque 

que isso lhes traria mais estabilidade. Quando o pai dela pagou o aporte 

inicial do financiamento para a casa em Cheshire, ele não conseguiu 

evitar de pensar que estava sendo subornado. Com raiva, havia ficado 

ainda mais relutante. Vamos esperar até o verão. Até o outono. Não, 

até o inverno. Um casamento no inverno. Não seria lindo? Até que, 

finalmente, os dois pararam de falar daquilo. Hoje, o anel de noivado 

havia se tornado um lembrete constante da maior promessa que ele 

havia quebrado. 
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Ben não havia percebido que estava brincando com o anel, até que 

ela moveu a mão para longe das dele e pegou sua xícara de café. 

— A que horas você vai ter de ir para o trabalho? — perguntou ela. 

— Acho que, antes de ir para o bar, vou dar uma passada pelo 

hospital, para ver o que aconteceu. 

— Por quê? — perguntou ela. 

— Talvez ele não tenha morrido. 

Ela balançou a cabeça. 

— Eu duvido muito que ele tenha conseguido sobreviver. Por que você 

simplesmente não liga para lá? Assim você não perde o horário esta noite. 

— Então é com isso que você se importa? Com os 50 dólares que eu 

ganho por noite de trabalho no bar?

A Nova Sara levantou o queixo, empinou o nariz e se levantou, 

desaparecendo na cozinha. 

— Faça o que você achar que deve fazer, Ben. 

Mas o rapaz não estava morto. Pelo menos não naquele momento. 

Se ele houvesse morrido imediatamente, se não fosse pela insis-

tência teimosa do corpo em continuar a viver, então as coisas poderiam 

ter acabado ali: a máquina de limpar neve abrindo caminho na rua e 

recolhendo a neve manchada de vermelho, Ben e Sara tomando café 

à mesa da cozinha. Eles teriam continuado com suas vidas, e aquele 

menino-homem, com o corpo congelado, a respiração roubada pelo 

inverno, seria apenas uma memória triste compartilhada entre eles. 

Talvez voltassem a falar sobre o garoto, às vezes, sobre a tragédia de 

uma vida interrompida na juventude. Outra morte causada pelo inverno. 

Apenas outro desastre infeliz. 

Mas, quando Ben fechava os olhos, quase conseguia enxergar o 

tempo retrocedendo, os eventos se desanuviando... um cobertor tecido 

pelos ancestrais do garoto, da tribo dos navajos. A trama lentamente 

sendo desfeita, cada um dos fios sendo puxado, e o desenho intrincado 
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sendo desfeito. Ele visualizou o rapaz andando em um triciclo enferrujado 

no chão de terra, um cachorro do mato faminto o perseguindo, enquanto 

ele pedalava furiosamente para escapar, seu rosto alegre e vermelho por 

causa do calor. Ben o imaginava deitado aos pés da sua avó, enquanto ela 

lhe trançava os cabelos. Os mocassins de sola macia. Seus pés pequenos. 

Conseguia ouvir o som da voz dela, enquanto cantava para o garoto dormir. 

Observava seus olhos se fecharem. Observava enquanto o rapaz colocava 

suas coisas em uma sacola de viagem, e o viu na estrada tentando pegar 

uma carona para Flagstaff. Ben queria dizer a ele que não viesse, que ficasse 

em casa. Ele queria que o rapaz pudesse ver a imagem final, seu próprio 

retrato, jazendo sem vida sobre a neve. 

Sara talvez conseguisse afastar aquilo, forçar-se a esquecer, mas 

Ben não conseguia deixar as coisas terminarem daquele jeito, sem saber 

se o garoto havia sobrevivido ou não. Ele não conseguia simplesmente 

fingir que aquilo não havia acontecido. Ele não conseguia deixar tudo 

desaparecer por baixo da neve fresca. 

A noite de domingo era horrível para se trabalhar em um bar. Hippo 

conseguiria cuidar da cozinha e do bar sozinho, até que Ben chegasse, 

mais tarde. Então Ben pegou seu casaco e se despediu de Sara pela fresta 

da porta do banheiro. Melanie estava vindo de Kachina com uma garrafa 

de vinho e um filme. Ele sabia que, quando voltasse para casa, Sara já 

estaria dormindo; ela teria de trabalhar no outro dia. Havia crianças 

com infecção de garganta, meninos com catapora e bebês esperando 

para receber suas vacinas. E foi assim que ele saiu pela porta e foi até o 

hospital. 


