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Try to walk this earth an honest man 

but evil waves at me it's ugly hand. 

The radar watches me from above, shoutin’ down: 

“I hope you make it on this earth.” 

Sometimes this world will leave you, Lord, 

kickin’ and a-screamin’, wonderin’ if 

you’ll see the next day through. 

But as for me I do believe 

that good luck comes from tryin’, 

so until I get mine 

I’ll work the whole day through. 

[Tento caminhar por esta terra um homem honesto

Porém o mal acena para mim com sua mão feia.

O radar me observa do alto, gritando:

“Espero que você consiga nesta terra”.

Algumas vezes este mundo o abandonará, Senhor,

Chutando e gritando, imaginando se

Você conseguirá chegar ao fim do dia seguinte.

Mas quanto a mim, acredito

Que a boa sorte vem da tentativa,

Por isso, até conseguir encontrar a minha

Vou trabalhar o dia inteiro.]

— Jim James, “Honest Man”

O rio flui dentro de nós, o mar nos cerca por todos 

os lados.

— T.S. Elliot, The Dry Salvages
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1

A CHUVA TINHA CAÍDO COM UMA CRUELDADE IMPIEDOSA,  INCESSANTE 

durante dois dias, e então a água subiu de repente no meio da noite, com ta-

manha brutalidade que Asher chegou a pensar que uma barragem havia se 

rompido em algum ponto rio acima. O solo ficou tão saturado que simples-

mente não conseguia mais absorver a água. Os riachos foram se juntando 

nas colinas até despencarem sobre Cumberland. De nada adiantava ir para 

a cama porque todos sabiam o que ia acontecer. Só tinham que esperar.

O dia amanheceu sem qualquer sinal do sol — um céu que lamentava 

a noite escura e se abria para a manhã aborrecida e cinzenta — e Asher saiu 

para ver o quadro geral da situação. O noticiário não estava dizendo nada 

que valesse a pena. Ele conseguiu ouvir a torrente antes de chegar à cume-

eira. Viu o rio caudaloso engolindo as beiradas dos campos mais baixos, três 

metros acima das margens, um caldo espumante crescendo tão obstinada-

mente que ele podia realmente ver a água subindo e então compreendeu 

que precisava buscar Zelda. 

Todos eles tinham pensado que não poderia haver nada pior do que a 

última inundação, mas agora a água havia subido com o dobro da velocida-

de. Ele manobrou o jipe entre duas pontes cujas bordas estavam sendo aca-

riciadas pelo rio e quando chegou na casa a água já estava alcançando a 

varanda. Teve que parar no alto da entrada de carro e atravessar com a água 

gelada na altura da cintura, quase sem conseguir respirar por causa do frio. 

Zelda estava parada na varanda como se fosse a estátua de uma velha segu-

rando uma pilha de álbuns de fotografias. Foi tudo o que ela pegou. 

— Venha! — ele gritou. O rio fazia tanto barulho que ele ficou sem saber se 

Zelda tinha ouvido, e ela não fez movimento algum para mostrar que ouvira. 

Mas então Zelda deu um passo e parou; ele podia ver que ela estava 

apavorada. Zelda estava naquela mesma varanda quando ele a vira pela 
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primeira vez. Ela havia se levantado da cadeira para abraçá-lo, seguran-

do-o de um jeito que sua própria mãe jamais havia segurado. Mais uma 

lembrança: tinham saído para caminhar por Cumberland no dia mais quen-

te do ano. “Você é como um filho para mim”, ela havia dito, segurando a 

barra do vestido amarelo com uma das mãos para que não se molhasse, e 

ele percebeu então que essa havia sido uma das principais razões para ter 

se casado com Lydia: para ter uma mãe, para ter braços em torno dele que 

lhe mostrassem que era importante. 

A lama tragava as pernas de Asher enquanto ele estendia as mãos 

para ajudar Zelda a sair da varanda. Ele brigou com os pés para não afun-

dar ainda mais. Finalmente, ela estendeu a mão, resignando-se ao silên-

cio diante do rugido do rio inchado. Ele a puxou e passou o braço em 

torno de sua cintura enquanto subiam até o ponto onde havia deixado o 

jipe. Seu corpo estava quente e empapado. Ela escorregou na lama e ele 

teve que puxá-la e carregá-la em alguns pontos. Uma água amarelada es-

pumava em torno de suas pernas, carregando galhos de árvores, lixo e es-

combros de todos os tipos. Ele a ajudou a entrar no carro e sentiu suas 

mãos trêmulas. 

A chuva torrencial continuava a cair, batendo no para-brisa com uma 

violência que ele nunca tinha visto. Jamais enfrentara uma chuva tão forte, 

nunca, e certamente não por tanto tempo. 

Asher sabia que não devia dirigir através da água que estava encobrin-

do a primeira ponte, mas eles conseguiram. O carro tossiu na subida da co-

lina, o motor engasgou com a água do rio, mas conseguiu cuspir e se 

recuperar. Quando chegaram na segunda ponte, ela havia desaparecido sob 

uma campina que se transformara em um lago. Asher conhecia muito bem 

o terreno, por isso fez a volta e subiu nos trilhos da linha do trem, por onde 

atravessaram — com o jipe chacoalhando como se fosse desmanchar e Zel-

da soltando gritinhos de vez em quando — até chegar à estrada que levava 

a sua casa. Todo o vale ficara debaixo d´água. De onde estavam, na altura 

do cume, podiam olhar para baixo e ver tudo com a sensação de que o fim 

dos tempos havia chegado a Cumberland Valley. 

Viram um trailer sendo levado, o telhado de uma casa, uma caminho-

nete. Vacas debatendo-se na água. “Ó, não, Asher!”, Zelda gritou, como se 
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Asher pudesse se atirar na água e ajudar os animais a alcançarem terra fir-

me. Mas ambos sabiam que não havia nada a se fazer. Tantas árvores, todas 

com a folhagem exuberante do final de junho. Galinhas sentadas calmamen-

te no campanário de uma igreja branca. Aparentemente havia sido trazido 

de algum ponto distante rio acima, pois não lhe parecia familiar; ele conhe-

cia todas as igrejas da vizinhança. 

Asher viu as paredes de tijolo de uma casa desabarem e depois o telha-

do sendo levado Cumberland abaixo, enquanto dois homens observavam, 

de uma colina próxima. Sabia que a casa havia sido construída recentemen-

te por um músico de Nashville. Ele não havia morado ali mais do que al-

guns meses, e agora a casa havia desaparecido. Asher continuou dirigindo. 

Precisava voltar para se certificar de que sua casa estava acima da linha da 

água, para ver se Justin estava bem. 

E lá estava Justin, esperando por eles na varanda. Justin se inclinou 

sobre o parapeito com os braços cruzados, ainda zangado pelo fato de 

Asher não ter permitido que fosse junto, sem saber como as estradas esta-

vam perigosas. Tinha oito anos, era pequeno para sua idade, mas parecia 

um velho nas atitudes e ideias. Assim que estacionaram, Lydia surgiu na 

porta da frente, como se estivesse olhando pela janela. Ela colocou o bra-

ço em torno dos ombros de Justin, mas ele se desvencilhou e saiu corren-

do ao encontro da avó. 

A CASA DELES ERA UMA DAS QUE TINHAM SORTE, SITUADA NA CUMEEIRA, 

onde a água não conseguia alcançá-los, apesar de o rio ter chegado perto de-

mais para que Asher ficasse tranquilo. A última enchente havia causado 

muita destruição, mas não os tinha ameaçado. Esta se aproximava cada vez 

mais e se a chuva continuasse caindo o Cumberland não teria alternativa se-

não continuar a subir até a água entrar na casa deles. Sua igreja havia sido 

construída no ponto mais alto daquelas bandas mais de cem anos antes. 

Mas muitos membros de sua congregação ficariam sem um teto. Só recente-

mente alguns deles tinham conseguido reconstruir suas casas por causa da 

última enchente. Ele não tinha a menor ideia de como lidaria com todos os 

cuidados que eles precisariam receber. 
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Durante todo o dia Zelda e Lydia assistiram os noticiários inúteis da te-

levisão, enquanto Asher e Justin observavam o rio subir e a chuva cair. Jus-

tin não saiu de seu lado. 

— Nós vamos ficar bem? — ele perguntou, os olhos verdes fixos nos 

olhos verdes de Asher.

— Claro, amigão — Asher disse, com a palma da mão pousada sobre a 

cabeça do filho. — Não se preocupe. 

Mas Asher estava preocupado. 

Pior do que a água que não parava de subir, pior do que o fato de não 

ter ouvido uma sirene ou de ter visto um helicóptero ou qualquer sinal de 

ajuda do governo (ele percebeu então que estavam sozinhos, até passar a 

tempestade; a ajuda oficial sempre chegava depois da necessidade), pior do 

que a luz piscando até acabar de vez, pior do que Lydia sem conseguir fa-

zer outra coisa além de rezar na escuridão do quarto, era o fato de não con-

seguirem encontrar Roscoe em parte alguma. 

Asher ficou parado na porta até Lydia dizer “Amém” e então avisou 

que sairia de novo para procurar o cachorro. Apesar de estarem no início da 

tarde, o quarto estava muito escuro; ela não abrira as cortinas. Ele mal con-

seguia vê-la ajoelhada ao lado da cama. Só quando disse que iria sair é que 

percebeu que ela havia estendido a mão para ele.

— Por que não vem rezar comigo?

Ele deu um passo no escuro, indeciso. Queria dizer a ela que a fé sem 

ação é inútil, que Deus não ouve esse tipo de prece. Ele se ajoelhou ao lado 

dela, sentindo-se um tolo por fazer isso. Ela havia inclinado a cabeça para a 

frente e agora colocava as palmas das mãos viradas para cima sobre a col-

cha da cama. Como não reagiu prontamente, ela se virou para ele. 

— O que foi? — sussurrou.

Ele entrelaçou seus dedos com os dela e inclinou a cabeça. Ela fez o 

mesmo, enquanto as palavras trêmulas saíam de seus lábios.

— Senhor, nós vos pedimos que ajude nosso cachorrinho...

De acordo com a tradição, ele também deveria fazer sua própria prece 

em voz alta, de forma que suas palavras se entrelaçassem criando uma es-

pécie de canto. Mas ele não rezou em voz alta. Manteve a cabeça inclinada, 

sentindo a mão suada dela na sua, e enquanto ela suplicava a Deus ele só 
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conseguia pensar Por favor, por favor, por favor. Esse era o único tipo de invo-

cação de que era capaz nesse momento. 

Imaginou as piores possibilidades: Roscoe sendo levado pela enchen-

te, mexendo as patinhas furiosamente para não se afogar; pior ainda, Ros-

coe sendo arrastado para algum lugar, afogado, morto. Essa era uma das 

razões pelas quais as orações haviam se tornado tão difíceis ultimamente — 

a quietude era um perigo para ele, fazia com que sua mente evocasse os pio-

res cenários e horrores. 

Ele ouviu as palavras dela — “Sabemos que o Senhor pode tudo, Pai do 

Céu, acreditamos que o Senhor sabe tudo e tudo vê” — e queria acreditar 

que aquilo pudesse ajudar a encontrar o cachorro, mas achava que não. Não 

mais. A maneira como pensavam em Deus, em oração e em culto era agora 

tão diferente que se poderia dizer que havia um grande rio entre eles, ainda 

mais largo por causa da água das enchentes. 

Asher manteve-se paciente durante toda a longa oração, mas assim que 

ela terminou ele soltou a mão e saiu do quarto.

Ficou andando de um lado para outro sob a cobertura da varanda, gri-

tando o nome do cachorrinho, as mãos ao redor da boca para propagar o 

som. Continuava esperando que Roscoe surgisse correndo pelo quintal, zi-

guezagueando entre as árvores para se exibir, subindo os degraus e depois 

passando com o corpo molhado entre suas pernas, pulando para lamber 

Justin na boca, mas ele não apareceu. 

— Ele deve ter desviado do caminho por causa da água — Asher disse 

para Justin. Os dois sabiam que Roscoe adorava ir atrás dos cardumes no rio 

todas as manhãs, com ou sem chuva. Asher se viu mentindo para o filho no-

vamente, algo que havia prometido que nunca faria. — Ele é esperto. Vai 

encontrar o caminho de volta. 

Justin voltou o olhar para o quintal encharcado. Apertou os olhos para 

tentar enxergar através da chuva, à procura de seu cachorro. 

A CASA ESTAVA MUITO QUENTE. ELES ABRIRAM TODAS AS JANELAS, MAS POUCA 

coisa mudou em relação ao calor além de aumentar a umidade. Zelda e 

Lydia prepararam o jantar no fogão a gás. Elas usaram tudo o que podiam 
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do congelador, pois as coisas iriam derreter e estragar de qualquer forma. 

Os adultos serviram-se de costeletas de porco e milho frito, remexendo a co-

mida no prato com os garfos, pegando as fatias de pão só para colocá-las de 

volta, intactas. Apenas Justin conseguiu comer. 

Após o jantar, Asher postou-se diante da janela e ficou observando a 

chuva bater contra o vidro enquanto nuvens cinza-esverdeadas assomavam 

ameaçadoramente. Lydia surgiu atrás dele de repente e colocou a mão em 

seu braço, fazendo com que ele se afastasse instintivamente. 

— Por que você não rezou em voz alta comigo? — ela perguntou, cal-

mamente. — Por Roscoe.

— Fiz a oração do meu jeito, Lydia. 

— Mas você não rezou comigo — ela disse. — Vocês todos me ex-

cluem. Me afastam. Você, até meu menino, minha própria mãe. — Sua tes-

ta estava marcada pela tristeza. — Parece que estou completamente sozinha 

neste mundo. 

— Sinto muito que se sinta assim — ele disse, e depois de algum tem-

po ela desapareceu nas sombras. 

ASHER VOLTOU A SAIR PARA AJUDAR OS VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS,  MAS 

não havia muito o que fazer além de observar suas vidas flutuando ou re-

zar para que suas casas fossem poupadas. Esta foi demais, eles diziam. Como 

um julgamento. Eles se juntaram nas montanhas enquanto a noite caía, den-

sa e escura. Não havia eletricidade até onde a vista alcançava; uma escuri-

dão total, como Asher nunca tinha visto. Ele começou a pensar nos dois 

homens que havia visto mais cedo e se sentiu culpado por não ter oferecido 

carona a eles enquanto algumas das estradas ainda estavam transitáveis. 

Agora, ninguém poderia ir a lugar algum. 

De volta a casa, ficaram todos sentados na sala sem falar muito. Não 

havia o que dizer. Justin de vez em quando pegava no sono, encostado em 

Asher no sofá, mas despertava com qualquer barulho e às vezes por seus 

próprios sonhos. 

Por volta da meia-noite caía apenas uma chuva fina e então, de repen-

te, finalmente parou de chover, como se alguém tivesse estalado os dedos, 
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e a calmaria noturna pareceu ainda mais ameaçadora do que a tempestade. 

Agora podiam ouvir o rugido do rio, carregando árvores, casas e animais. 

Eles poderiam ter ouvido os gritos dos bezerros ou os relinchos apavorados 

dos cavalos, mas o barulho provocado por toda espécie de entulho era alto 

demais, uma cacofonia de perdas. Eles ainda não sabiam, mas a enchente 

havia matado mais de quarenta pessoas e, quando as águas começassem a 

baixar, os corpos surgiriam no alto das árvores, presos dentro das casas ou 

nas margens do rio Cumberland. 

Quando a noite já cobria todo o mundo, Justin ficou aborrecido e não 

conseguiu voltar a dormir depois de ter sido acordado por uma trovoada in-

tensa, quase um arrebatamento. 

— Não aguento mais — ele disse, com os olhos marejados, esforçan-

do-se para conter as lágrimas. — Ele está perdido lá fora.

Às vezes Asher se preocupava com o fato de o garoto conseguir se dar 

melhor com animais do que com outras pessoas. Outras vezes concluía que 

isso não seria tão ruim. Se havia algo que aprendera na vida, até então, era 

que os cães com frequência se mostravam mais amigos do que os homens. 

— Está tudo bem, amigão — Asher sussurrou junto da testa de Justin, 

dando-lhe tapinhas nas costas. — Ele vai voltar pra casa. 

Enquanto continuasse dizendo a Justin que estava tudo bem, tudo es-

taria bem. Ele sentia que suas certezas talvez fossem a única coisa capaz de 

manter o mundo em pé naquele momento. 

— Agora pare de chorar, querido — Lydia falou repentinamente, a voz 

firme e rígida na escuridão da sala. Seu rosto iluminado apenas pela luz das 

velas. — Meninos não choram tanto desse jeito. 

Asher dirigiu-lhe um olhar de aviso para que não dissesse mais nada. 

Por que o menino não podia expressar sua dor por causa do cachorro? Zel-

da olhou para Asher e depois para a filha, indicando que aquela não era noi-

te para discussões. 

Lydia suavizou o tom da voz. 

— Tenho medo de que o mundo o coma vivo se ele não endurecer.

Asher se levantou e saiu com o filho para a varanda. 

Eles ficaram ali parados, ouvindo os sons e gemidos do rio inchado. 

Não havia luz em parte alguma. Apenas as convulsões ameaçadoras dos 
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raios, bem longe dali, perto de Nashville. Asher olhou para cima. As nuvens 

haviam se afastado e, sem energia elétrica, ele se deparou com uma profu-

são de estrelas que mais pareciam nuvens de prata brilhando no céu.

— Veja, Justin. Veja quantas estrelas. 

— Deus — Justin sussurrou. 

E então ele se foi. 
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2

PRIMEIRO ASHER CORREU ATÉ A CUMEEIRA. O LUGAR PREFERIDO DE JUSTIN. 

Esperava que ele tivesse ido para lá em vez de ter descido até o rio eferves-

cente que invadira a parte mais baixa do quintal. Ele sabia que Justin estava 

tentando encontrar Roscoe. 

Ele correu por trás da casa, passando pelo barracão de ferramentas, que 

tivera um canto engolido pelo solo saturado, passando pela horta destruída 

— sua plantação de tomates caída sobre a terra bem adubada, valas profun-

das entre cada fileira destruída — e pegando o caminho que levava à cume-

eira. O solo estava tão encharcado que afundava sob os sapatos. Mais à 

frente ficava a mata densa que se aglomerava atrás da casa. Asher parou por 

um instante para que seus olhos se adaptassem à escuridão. 

A mata era puro negrume, com as árvores altas bloqueando a luz das 

estrelas que o haviam guiado até ali. Mas ele conhecia essa mata tão bem 

que poderia atravessá-la de olhos fechados. O barulho que subia do rio pa-

recia ainda mais forte, um muro de gemidos e rangidos. Árvores e carros 

batendo contra geladeiras e telhados de casas. Ainda assim, Asher estava 

certo de que tinha ouvido o latido de Roscoe. Talvez Justin também tivesse 

ouvido e estivesse atrás do som enganoso. A audição tem um jeito de se en-

ganar para acreditar naquilo que deseja. 

A noite rescendia a madeira podre, do tipo que ele esmagava com os 

pés quando saíam para passear. Asher havia ensinado ao filho os nomes das 

árvores e como identificá-las. A textura da casca, o formato das folhas. As 

nogueiras-pecãs tinham uma casca escamosa, os tulipeiros exibiam flores 

amarelo-esverdeadas no início do verão. Às vezes, Asher parava e estendia 

o braço para colocar a mão sobre o peito de Justin. “Quieto! Ouça!”, ele di-

zia dramaticamente, tentando instilar na cabeça de Justin a importância do 

mundo nas montanhas. Ele mostrou a Justin que o canto que ouviam 
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constantemente era dos cardeais no alto das árvores. “Nunca esqueça esse 

canto”, ele dizia, e o garoto ouvia tudo maravilhado, com os olhos arregala-

dos e o coração aberto. Esses dias não durariam para sempre. Ele pensou no 

modo como Justin juntava penas, pedaços de quartzo ou borboletas para 

formar sua coleção da natureza quando saíam e depois guardava tudo em 

uma caixa de tabaco Prince Albert quando voltavam para casa. 

Asher gritou seu nome, repetidas vezes. 

Ele não conseguia enxergar muita coisa além da silhueta escura das ár-

vores mais próximas. Houve uma ocasião em que Asher encontrou Justin e 

Roscoe em um gramado no meio da mata, dormindo. A cabeça de Roscoe 

estava apoiada no braço de Justin, como se fosse um travesseiro, seu nariz 

preto e úmido encostado no pescoço de Justin. Asher chegou até a cerca que 

marcava o limite da propriedade, mas tinha certeza de que Justin não teria 

passado dali, por isso acelerou o passo e voltou para o quintal iluminado 

pelas estrelas.

Procurou embaixo da varanda, no barracão das ferramentas (onde pe-

gou uma corda grossa, por via das dúvidas, e enrolou-a em torno do corpo, 

do ombro à cintura) e até na casinha do cachorro. Chamou pelo filho nova-

mente, gritando seu nome com as mãos em torno da boca, mas a voz se per-

deu em meio aos ruídos noturnos. Ele entrou na casa e pediu a Lydia e 

Zelda que saíssem para ajudá-lo a procurar. 

— Desapareceu? — Lydia perguntou.

Ele tinha visto os raios e sabia que a chuva provavelmente já começara 

de novo no leste. Com mais água caindo para esses lados, o nível do rio su-

biria mais uma vez em questão de segundos. Ou Justin poderia simples-

mente afundar na água tentando salvar Roscoe. Ele estava em algum lugar 

e precisavam encontrá-lo imediatamente. 

— Precisamos procurar.

Os três saíram pelo quintal gritando o nome de Justin. Lydia orava em 

voz alta para que ele fosse encontrado. Asher sentia uma forte dor no estô-

mago. Eles o haviam perdido. Justin tinha desaparecido. Como Roscoe. 

— Vou descer até o rio.

— Asher, espere! — Zelda gritou, estendendo a mão como se fosse pe-

gar uma bola. Mas Asher não esperou e tampouco percebeu que Lydia 
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estava bem atrás dele, apesar de que fizesse mais sentido procurar em dire-

ções diferentes para cobrir uma área maior. 

Eles não tinham outra alternativa senão aproximar-se cada vez mais da 

enchente. Ali a cobertura das árvores não era tão densa; a luz das estrelas 

conseguia iluminar o caminho através dos salgueiros. Asher pôde ver a 

água subindo diante de seus olhos, como uma onda aproximando-se da 

praia. Só conseguia enxergar o topo da balaustrada de concreto da ponte, e 

até mesmo ela estava desaparecendo à medida que a água subia. 

E então o barulho ensurdecedor da casa girando ao ser varrida pelo 

Cumberland na direção deles, a explosão da água se espalhando pelo vale, 

as três figuras correndo na direção deles, o grito de uma criança. 
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3

ASHER NÃO CONHECIA OS DOIS HOMENS QUE VINHAM CORRENDO JUNTO 

com Justin pela beira da água, gritando e apontando para a casa que es-

tava sendo levada pelo rio como se ele e Lydia não tivessem visto, 

como se não tivessem ouvido os gritos vindos do interior antes do de-

sabamento. Asher não sabia como teve a ideia de amarrar a corda no 

único salgueiro que não estava submerso. Justin e os dois estranhos 

continuavam gritando, mas ele não conseguia ouvi-los por causa do ba-

rulho provocado pela enchente. Ele viu que a casa ia se chocar contra a 

ponte e quando isso acontecesse as pessoas do interior teriam que en-

frentar a água. Ele conseguia distinguir duas: um homem e a criança 

que ele segurava nos braços enquanto colocava o corpo para fora de 

uma janela interditada por três galhos. O homem não parava de gritar 

e a criança chorava, e ambos eram pouco mais do que duas silhuetas 

prestes a morrer. 

O maior dos dois homens que estavam com Justin viu o que Asher es-

tava fazendo e correu em sua direção. Asher atirou a corda para ele, torcen-

do para que ele conseguisse segurar com firmeza. O homem amarrou a 

corda na cintura e sumiu na água. 

Já não podiam ver a ponte de concreto, mas sua presença ficou eviden-

te quando a casa se chocou contra ela. As árvores, um carro e corpos de va-

cas mortas que seguiam no rastro da casa se misturaram com os estilhaços 

da madeira e a ponta do carro surgiu no lugar de uma das paredes laterais. 

O homem e a criança ainda estavam na janela, o homem dobrado sobre o 

peitoril como uma toalha, a criança continuava agarrada a ele, chorando. 

Asher conseguiu vê-los apenas de relance, mas eles estavam lá, atrás dos de-

tritos. Ele não pensou em rezar e mais tarde lembrou-se disso com um sen-

timento de culpa. 
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O homem amarrado à corda tinha desaparecido. Mas, de repente, 

Asher sentiu um forte puxão, como se um bagre enorme estivesse na outra 

ponta de uma vara de pescar, e então vislumbrou o sujeito em cima do car-

ro virado na água, movimentando-se rápido, mas com cuidado para man-

ter o equilíbrio. Os gritos da criança ficaram mais fortes e ela batia no ombro 

do homem para reanimá-lo. 

A corda estava queimando as mãos de Asher, cortando seus dedos, pe-

netrando nas palmas das mãos. 

Então, apesar de Asher não ter rezado (talvez outra pessoa tivesse, quem 

sabe todo mundo menos ele), a casa se virou em um ângulo de noventa graus 

e as pessoas da janela ficaram próximas da margem. O homem conseguiu se 

aproximar e puxá-las para fora da casa, no meio da água espumante. 

Quando o homem da corda colocou a menina — nesse momento Asher 

conseguiu vê-la — no ombro, o pai estendeu o braço instintivamente, por 

imaginar que estivesse sendo levada pela correnteza. Ele se inclinou tanto 

que quase caiu do precário poleiro na janela. O homem do resgate atraves-

sou a água, afundando uma vez junto com a criança; todos os que estavam 

na margem começaram a gritar e correr em sua direção.

O pai se inclinou tanto para fora da janela que caiu na água e foi engo-

lido pelo rio. 

A menina caiu estendida aos pés de Asher; Lydia e Zelda se ajoelharam 

enquanto a garota tossia cuspindo água, agarrando a garganta como se es-

tivesse sendo estrangulada. Só então Asher viu que suas roupas estavam 

rasgadas e desviou os olhos ao perceber que era mais velha do que havia 

imaginado, era uma adolescente. Tirou sua camiseta encharcada e deu-a a 

Lydia para que pudesse cobrir os pequenos seios da garota. O homem da 

corda se virou para voltar, mas desabou no chão, cuspindo a água verde 

que havia engolido. 

Asher soltou a corda e correu até o ponto da margem em que o pai ha-

via ficado preso, com metade do corpo submerso no rio. Ele não conseguia 

se levantar, mas continuava com o braço estendido à procura da filha, lutan-

do para colocar ar nos pulmões cheios de água. 

Asher agarrou o homem por baixo dos braços e arrastou-o para fora 

do rio. Então se inclinou, percebendo que também estava sem fôlego. 
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Apoiou as mãos nos joelhos, esforçando-se para se recompor. Então, ao 

virar a cabeça ele os viu. Caído no chão, o homem com a corda ainda 

amarrada na cintura lutava para respirar. O outro, agachado sobre ele, 

beijava-o no rosto (na testa, nos olhos e até mesmo na boca), suplicando 

para que ficasse bem. 
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4

É CLARO QUE RECONHECERAM OS DOIS TÃO LOGO CONSEGUIRAM VER SEUS 

rostos claramente: Caleb Carey, um dos diáconos da igreja de Asher, e sua 

filha Rosalee, apenas dois anos mais velha que Justin. Sua casa havia sido 

arrastada por quase três quilômetros rio abaixo. Asher e o estranho ajuda-

ram Caleb a andar montanha acima até sua casa. O outro homem carregou 

Rosalee nos braços. Não tinham andado muito quando Caleb vomitou a 

água que havia engolido. Não foi muita coisa, mas seu corpo sacudiu vio-

lentamente, como se houvesse mais, que não conseguia expelir. E então ele 

começou a engolir o ar, como se estivesse sufocando.

— Parece um ataque de pânico — Lydia falou.

— Não, acho que ele está em estado de choque — disse Asher, que 

havia trabalhado como salva-vidas em Montgomery Bell durante um ve-

rão e até então não havia percebido que se lembrava de alguma coisa que 

aprendera durante o curso de primeiros socorros. Caleb desmaiou e eles o 

carregaram até a casa, onde o colocaram no sofá, com dois travesseiros sob 

os pés. 

Caleb tinha a pele acinzentada, os olhos entreabertos. 

— Ela se afogou — ele sussurrou. — Ela se afogou, Asher.

— Não, não. Rosalee está aqui conosco. Ela está bem. 

— Não. Ela... 

Caleb não conseguiu dizer mais nada e arregalou os olhos 

inexpressivos.

É claro, Asher pensou. Ele não estava falando de Rosalee, mas de sua 

esposa. Ela havia desaparecido. 

Rosalee foi colocada no quarto de hóspedes, iluminado por velas, aos 

cuidados de Zelda.

— Ele morreu? — Justin perguntou, aproximando-se de Asher.
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— Não, só está cansado, e em estado de choque — Asher respondeu. — 

Mas ele vai ficar bem, amigão. Não temos como levá-lo para um hospital 

esta noite. 

— Achei que tinha ouvido Roscoe. Por isso saí correndo — Justin falou. 

— Achei que ele estava lá embaixo, latindo. 

— Ele veio correndo na minha direção — disse o estranho da corda. 

Asher olhou bem para ele e percebeu que era o compositor que vivia 

mais abaixo na estrada. Ele tinha aquela aparência dos cantores de música 

country que hoje em dia não fazem mais tanto sucesso, mas antigamente 

sim: o queixo quadrado, bonito, mas com muitas preocupações estampadas 

no rosto, muita vida vivida em tempos difíceis. Agora esses homens com-

punham, mas não cantavam. 

— Obrigado por trazê-lo de volta — Asher falou. 

O outro homem riu de forma amável. Tinha os cabelos e olhos pretos. 

— Foi ele quem nos trouxe. 

— Estou feliz por isso. Eu jamais teria consigo salvá-los sozinho.

— E eu estou envergonhado por ter ficado paralisado — disse o menor 

dos dois. — Eu não conseguia andar. Minhas pernas não se mexiam. 

Ninguém disse nada. Parecia que se dissessem alguma coisa sua vergo-

nha só aumentaria. 

Por alguns instantes ficaram observando a respiração de Caleb, que ar-

fava, e depois tão rasa que mal conseguiam ver o peito se mexendo. Então 

o compositor disse que se chamava Jimmy e que seu parceiro se chamava 

Stephen, e que eles tinham acabado de construir a casa, aquela que Asher e 

Zelda viram desmoronar. Como Asher sabia que um compositor era o pro-

prietário da casa, deduziu que Jimmy estivesse dizendo que Stephen era seu 

parceiro musical. No entanto, por sua maneira de falar, Asher ficou com a 

impressão de que Jimmy esperava algum tipo de reação. Foi então que ele 

se lembrou de Jimmy beijando Stephen perto do rio. Ele não havia imagina-

do uma coisa dessas. 

— Ah! — Asher disse, com um leve aceno de cabeça. Nunca tinha co-

nhecido um casal gay em toda a sua vida, pelo menos que ele soubesse. Não 

eram poucos os membros da congregação que culpavam a decisão da Supre-

ma Corte por essa nova enchente. Não era coincidência o fato de a chuva ter 
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começado a cair no mesmo dia em que os casamentos começaram a aconte-

cer em Nashville, eles diziam. Asher não havia dito nada; como poderia dis-

cutir com pessoas que tinham visto suas vidas serem levadas pelo rio? 

— Hoje perdemos nossa casa — disse Stephen. — Estávamos andando 

pela margem do rio há algumas horas e então o seu garoto apareceu.

— Pai, eu disse que eles podiam ficar com a gente.

— Você é o pastor, não é? 

Havia certa desconfiança no tom da voz de Stephen.

Asher disse que sim e reparou no olhar dos dois homens se encontrando. 

Justin apoiou a cabeça no braço de Asher.

— Pobre garoto — disse Jimmy. — Ele é mesmo especial, não é?

— Com certeza — Asher falou, conduzindo Justin até a poltrona para 

que ele não ficasse com o pescoço doendo. 

— Nós não sabíamos o que mais poderíamos fazer além de continuar 

andando até encontrarmos um lugar.

Então Asher compreendeu que deveriam estar muito cansados, andando 

na chuva desde aquela manhã, caminhando pelas margens enlameadas do rio, 

salvando Caleb e sua filha, com os jeans encharcados que deviam estar maltra-

tando a pele há tantas horas. E então Asher se deu conta de que também esta-

va com as roupas enlameadas e que sua pele estava em carne viva onde a 

corda havia queimado sua mão. Todos eles precisavam comer. E descansar. 

Asher levou-os até o quarto que dividia com Lydia e deu-lhes calças e 

camisas limpas. Ao passar pelo quarto de Justin iluminado pelas velas, ou-

viu a voz de Zelda lá dentro falando suavemente com Rosalee sobre a mãe 

dela. Rosalee a tinha visto desaparecer no rio. 

— Eu ainda consegui segurar a mão dela — disse Rosalee, e depois fi-

cou em silêncio. 

Asher não ouviu mais que isso. A casa parecia completamente diferen-

te à luz de velas. O teto mais alto, os quartos maiores. Ao redor de Lydia, 

parada no meio da sala, apenas sombras. 

— Ele vai ficar bem? — ela perguntou, os olhos pousados em Caleb, 

que tremia, mergulhado em uma espécie de sono. 

— Acho que sim. A respiração está mais tranquila. Não consegui ver 

nenhum ferimento grave. Apenas alguns hematomas.
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— Aqueles homens foram embora?

— Não. Estão vestindo roupas secas.

— Eles não podem ficar aqui, Asher — ela disse calmamente.

— Eles não têm para onde ir — Asher sussurrou. — Só nós tivemos 

sorte.

— O que é que a congregação vai dizer? Não é certo.

— Não é certo ajudar pessoas com problemas?

— Eu sei quem eles são — ela disse. — Eles são... você sabe o que eles 

são, Asher. Não podemos deixar que se aproximem de Justin. 

— Então você não gostaria que meu irmão se aproximasse de Justin?

— Não é a mesma coisa.

— Mas você não gostaria.

Ela sustentou seu olhar, inflexível. 

— Eles perderam tudo o que tinham — disse Asher.

— Sinto muito por eles, mas não sei o que podemos fazer. 

— Podemos dar a eles um lugar para ficar. É isso o que podemos fazer. 

Ser gentis. 

— Asher, você sabe muito bem...

— Hebreus nos diz para sermos hospitaleiros — Asher falou, imagi-

nando que a Bíblia poderia ter alguma influência sobre ela. 

— Asher. — O rosto de Lydia parecia dourado à luz da vela, mas con-

tinuou duro. — Não podemos permitir que dividam uma cama nesta casa. 

Só então Asher percebeu que os homens estavam parados no corredor. 

— Se puder nos indicar o lugar mais próximo que não esteja debaixo 

d’água, nós agradecemos — disse Jimmy, com o rosto coberto pelas sombras. 

— Temos bastante espaço aqui mesmo — Asher respondeu.

Lydia ameaçou dizer alguma coisa, mas cobriu a boca com a mão. 

— Não queremos incomodar — Jimmy falou com seu jeito tranquilo.

— Não ficamos onde não somos desejados — Stephen acrescentou. 

Permaneceram todos parados, em silêncio. Jimmy com a mão na maça-

neta, Stephen nas sombras, Lydia atrás de Asher, como se ele fosse um es-

cudo, Asher no meio da sala, sentindo-se meio idiota. 

— Obrigado pelas roupas — disse Jimmy.

— Nós as devolveremos — disse Stephen, virando-se para a porta. 
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Asher queria pedir a eles que ficassem, mas receava deixá-los ainda 

mais constrangidos. 

— Permitam ao menos que eu lhes dê algo para comer.

— Posso fazer um prato — Lydia ofereceu, mas era tarde demais.

Eles cruzaram a porta e Asher decidiu ir atrás deles, mas os rapazes fo-

ram rápidos e desapareceram na escuridão antes que ele alcançasse os de-

graus da varanda. Asher gritou para seguirem para o norte pela borda da 

cumeeira até a casa de Kathi; ela seria boa com eles. Naquele momento 

Asher ainda não sabia que o Cumberland havia subido tanto que também 

levara a casa dela. 

— Desculpem! — Asher gritou ainda mais alto por causa do barulho da 

enchente. 

Asher ergueu os olhos e observou as estrelas novamente. Não era jus-

to que um céu tão iluminado como aquele estivesse brilhando acima deles 

quando havia tanta gente que perdera tanto. Mas o céu não presta a menor 

atenção às coisas que acontecem conosco, sejam elas alegres ou tristes. 
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5

QUANDO O NÍVEL  DAS ÁGUAS BAIXOU NO F INAL DAQUELA SEMANA, 

Asher levou Caleb e Rosalee para a casa da irmã de Caleb, em Nashville. 

Depois levou Zelda de volta para sua casa, que sobrevivera milagrosamen-

te; só a varanda da frente havia sido levada pela enchente. Ele fez o cami-

nho de volta em silêncio, cruzando o Vale do Cumberland para verificar a 

situação dos membros de sua congregação e seus vizinhos. A maioria das 

pontes havia sido varrida pela correnteza; em seu lugar, apenas gradis do-

brados e retorcidos, fogões, poltronas, placas de gesso que antes formavam 

as paredes de várias casas. As estradas haviam cedido sob o peso da água e 

agora pareciam tiras negras ondulantes separadas por rachaduras, como se 

as bordas tivessem sido comidas. As áreas baixas ao longo do rio haviam se 

transformado em lagoas ocupadas por botes cheios de gente tentando en-

contrar seus pertences. Perto de Greene’s Branch, dois homens quase caíram 

de um pequeno barco a remo quando puxaram um corpo para dentro do 

barco. Estavam no meio de um milharal e não pareciam reais até o momen-

to em que Asher viu o cadáver, um homem com as roupas rasgadas e um 

corte profundo na lateral do corpo. 

Asher tentou rezar, mas não conseguiu encontrar forças para isso. 

Ele viu seus vizinhos se arrastando pelo solo encharcado ou pela água, 

tentando encontrar no meio dos destroços qualquer coisa que lembrasse a vida 

antes da enchente: álbuns de fotos, animais empalhados, uma pistola na caixa. 

Na margem do rio, Asher encontrou Roscoe. 

O corpo do cachorro estava coberto por tanta lama e sujeira que Asher 

não o reconheceu de imediato, mas ao colocar a mão na cabeça do cachorro 

e sentir o formato tão familiar, ele teve certeza. 

— Ah, amigão — ele disse, agachando-se. A coleira vermelha de 

Roscoe havia sido arrancada, mas era ele mesmo, o bom garoto que havia 
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tomado conta de Justin a vida inteira. Asher foi tomado por um tipo de 

tristeza que jamais havia sentido, uma espécie de sensação de injustiça. 

Ele carregou Roscoe até uma área coberta por pinheiros e enterrou o cor-

po com a pá que usara para desenterrar os pertences dos vizinhos, e en-

tão chorou a perda do cão tão querido, chorou todas as perdas, recentes 

e antigas. 

Mais uma vez, não conseguiu rezar, não conseguiu encontrar dentro 

dele qualquer sentido para aquele tipo de oração. Havia passado a vida em 

busca de palavras que levassem conforto aos outros e a ele mesmo. Mas as 

palavras estavam sempre lá, sem que precisasse pensar muito para encon-

trá-las. Talvez esse tenha sido o problema. 

Então Asher se ajoelhou e colocou a mão sobre o solo encharcado. 

— Roscoe, você foi o melhor amigo que já existiu. Obrigado, obrigado, 

obrigado. 

Aquilo era uma espécie de oração, ele pensou. Havia muitos tipos de 

oração e muitos tipos de crença, e talvez um dia ele conseguisse entender to-

das elas, mas por enquanto não. 

ASHER FICOU VAGANDO ENTRE UM VIZINHO E OUTRO, A MAIORIA DELES  

integrantes de sua igreja. Abraçou aqueles que precisavam de um abraço e 

apertou as mãos daqueles que não estavam prontos para serem abraçados. 

Ajudou-os na procura por seus pertences, ajudou a empurrar veículos para 

fora da lama e ajudou a estender toldos para que tivessem um lugar onde 

pudessem descansar. Qualquer coisa para ficarem perto de onde viviam. 

Mas não se ofereceu para rezar com nenhum deles. 

Então Asher subiu até a casa de Kathi Hoskins, situada em uma faixa 

de terra bem acima do Cumberland. Ela abrigara muitos vizinhos que ha-

viam perdido suas casas na enchente anterior e Asher havia dito aos mais 

recentes desabrigados que a procurassem. Mas ao se aproximar da cumeei-

ra Asher viu que a casa de Kathi também havia sido levada pela água. Res-

tavam apenas os alicerces de concreto. E o banheiro com o chuveiro junto a 

meia parede de gesso. Todo o resto havia desaparecido. Ele a encontrou 

sentada no chão, rodeada pelos três cachorros, dois deles dormindo e o 
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terceiro com as orelhas em pé, observando atento como se a casa pudesse re-

aparecer e voltar ao seu lugar caso continuasse vigiando. 

Asher sentou ao lado dela e os dois cachorros se mexeram, abrindo os 

olhos apenas para ter certeza de que se tratava de alguém de confiança. Ela 

não disse nada, mas depois de algum tempo encostou a cabeça em seu om-

bro, o olhar fixo no lugar onde antes estivera sua casa. Suas roupas estavam 

úmidas. Asher nunca a tinha visto sem óculos e se perguntou se ela os teria 

perdido na correria para sair de casa antes que fosse levada pela enchente. 

Ele continuou sentado em silêncio sobre o solo encharcado, ao lado de sua 

amiga de infância e seus cachorros, sentindo-se mais à vontade do que em 

sua própria casa. 

ELE VOLTOU PARA CASA QUANDO O CÉU COMEÇAVA A MERGULHAR NA 

escuridão da noite. Ficou parado, observando os últimos vestígios da luz do 

dia bocejando sobre aquela terra atribulada. Precisava entrar; Justin estava 

lá dentro. 

Antes que sua mão alcançasse a maçaneta, a porta da frente se abriu e 

Lydia surgiu à sua frente.

— Meu Deus, Asher. Você está coberto de lama. Não é melhor tirar a 

roupa aqui na varanda? Vou buscar uma toalha. 

Eu estive na estrada para Damasco, ele sentiu vontade de dizer.

Asher passou por ela e Justin veio correndo em sua direção, os bra-

ços estendidos para abraçá-lo na cintura. Ele sabia que o menino ficaria 

sujo e Lydia teria um ataque, mas não se importou. Depois de tudo o que 

tinha visto. O cadáver, o gado morto, olhos embaçados e bulbosos. As 

pessoas andando como fantasmas. Roscoe. Depois de tudo aquilo, ele 

não se importava com nada além desse instante em que seu filho corria 

para abraçá-lo. 

— Você o encontrou? Você encontrou Roscoe?

Asher lhe disse que Roscoe certamente havia sido levado correnteza 

abaixo e agora alguém estaria cuidando dele, e ele devia estar bem e feliz, e 

devia estar pensando neles, mas sem poder voltar. Asher lhe disse que Ros-

coe sonhava com eles quando dormia. 
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