Prólogo
V

ou ficar sentado bem quietinho e esperar: é o que a
gente faz com os bichos para eles não ficarem com
medo da gente. A Mamãe cadela me observa na sua caminha
do outro lado da sala. Estou a quilômetros de distância dos
seus bebês, mas mesmo assim ela fica preocupada.
— Tudo bem aí, Mikey?
É a dona de cachorro. Está na cozinha com Mamãe. Elas
também estão preocupadas porque saí do hospital hoje.
— Tudo! — grito logo para não virem me ver.
Dói atrás dos olhos quando falo. Estrelinhas por toda
parte.Ponho as mãos na cabeça, mas aí paro; não quero tocar
em todos aqueles pontos lá atrás.
A Mamãe cadela dá um ganido. Prendo a respiração. Os
filhotes estão acordando.
Um focinho preto e miudinho sai do cesto. Patinhas. Um
filhote preto rola no tapete. Minhas pernas estão tão ansiosas
que dá vontade de correr de um lado a outro, mas fico parado.
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As pernas do filhote são bambas — ele não consegue andar
direito. Cai. Balança o rabo. Fica em pé de novo. Não me mexo.
Ele fareja a borda do tapete azul.
Lá vem o próximo! Maior. Mais gordo. Um pouco castanho,
um pouco preto. Pula em cima do preto. Eles rolam e rolam.
Patas e orelhas e bocas rosadas abertas. Estou borbulhando
por dentro, porém fico quietinho, quietinho.
Mamãe cadela se remexe. Agora tem mais espaço na cama.
A dona disse que eram três, então cadê o outro?
O grande pegou uma régua com a boca. Está todo orgulhoso e trota em volta da poltrona com ela. O Rei da Régua.
Tropeça quando chega aos jornais no chão e a deixa cair.
Chora e arranha o tapete. Não consegue pegá‑la de volta.
Inclino‑me para a frente a fim de ajudá‑lo. Mamãe cadela
se levanta, rosna. Ops. Volto a me sentar depressa. Cãibra no
pescoço. Sinto pontadas na cabeça e me encolho no chão. O
tapete tem cheiro de cachorro. Meus ouvidos parecem estar
debaixo d’água. A cicatriz dói. Minha cabeça está escura
escura escura.
Respire devagar, Mikey. Inspire, expire, inspire... expire...
Sinto uma coisa molhada no rosto. Abro um dos olhos.
Uma carinha peluda. Ele me lambe de novo e se senta no tapete. Abro o outro olho. É o último filhote. É todo marrom, a
não ser por uma orelha preta. Ele me observa com a cabeça
inclinada. As orelhas de bebê são caídas, ainda não ficam
em pé direito.
Mamãe cadela rosna de novo. Não me mexo. O filhote se
aconchega no meu ombro. Quente e agradável. A escuridão
na minha cabeça está indo embora. Ele está tomando conta
8
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de mim — a dona disse que eles tinham um pouco de pastor-alemão, como cães de guarda de verdade. O pelo dele faz
cócegas na minha bochecha. Continuo sem me mexer, mas
não consigo evitar um sorriso.
Achei. É esse que vou escolher.
Esse é o meu cachorrinho.
Ele pode ir para casa cuidar de nós agora que Papai se foi.
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Capítulo um
T

immer e eu ficamos trancados de novo do lado de fora,
e esqueci a chave, então vamos passar a noite no galpão
de ferramentas. Aposto que Mamãe acha que já estou na
cama, mas não estou — fomos dar um passeio compridíssimo
porque hoje Timmer faz 4 anos. Ele balança o rabo. Gosta
mais do galpão do que da casa. Eu também. Lá é seguro e
silencioso. Não tenho de escutar um monte de barulho bate
bate batendo na minha cabeça.
A lua é um olho branco e brilhante no céu esta noite. Deixa
o jardim noturno diferente do jardim diurno. Há um mexe
remexe nas sombras. Coisas se escondem no escuro. As folhas da macieira são prateadas e sussurram segredos umas
às outras quando o vento sopra. Sinto um calafrio, embora
esteja calor, porque sei de coisas secretas.
Timmer late uma vez e anda pelo jardim, balançando o
rabo. Quer ir para o galpão, mas primeiro tenho de ver como
Mamãe está.
11
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As janelas são como televisores mudos no escuro. Paro
e observo. Dá para ver Mamãe à mesa da cozinha. Há maquiagem escorrida no rosto, lágrimas pretas e compridas na
bochecha. Está bebendo cerveja da garrafa. Pegou as fotos de
novo e está cambaleante. Detesto quando fica assim.
Dou um passo a frente e ponho as mãos no vidro.
Ela não nota minha presença. Eu devia ajudá‑la, mas não
consigo. Mesmo que estivesse sentado ao lado dela e tentasse
abraçá‑la, não conseguiria. Já tentei um monte de vezes. Ela
ainda estaria muito longe.
Ouço os ruídos nas sombras atrás de mim ficarem mais
altos. As sombras sempre ficam barulhentas quando Mamãe
está assim. O médico disse para eu não ficar nervoso e lembrar que são apenas as minhas preocupações, mas não gosto
quanto tomam vida. Ignoro‑as e fito Mamãe. Ela apoia a cabeça nas mãos. Os ombros estremecem. Timmer se esfrega
na minha perna. Está esperando. Fico ali parado mais um
minuto. Ainda não posso ir, Timmer; só quando tiver certeza
de que ela está melhorando de novo.
O vento quente sopra meu cabelo. Mas não me refresca —
ainda faz calor. Escuto Gavin e Tina tilintando copos e pratos
ao lado, comendo ao ar livre. Albert mora do outro lado, mas
já estará na cama — ele sempre fica em casa quando escurece.
Fiz um círculo de névoa na janela. Não consigo ver Mamãe
direito agora. Limpo‑o depressa.
Mamãe se levanta. Ela está virada para o outro lado, no
entanto ajeita o cabelo e bebe um copo d’água. Sorrio e aca
ricio as orelhas de Timmer. Tudo bem agora, Timmer‑meu
12
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‑cachorro. Vamos. A gente consegue escutar lá do galpão se
ela precisar da gente.
É o meu espaço, o galpão. Fiz uma cadeira no chão com
os pedaços esponjosos do forro da cadeira de praia. Tem
cheiro de loção de bronzear. Puxo‑a até o canto, do outro
lado da porta, e me sento. Fico espremido entre o cortador
de grama e a bancada. Se alguém olhar pela janela, não vai
me ver. Estou escondido.
Ahhhhhhhh, assim que é bom! Silêncio, silêncio, silêncio.
O luar brilha pela janelinha. Timmer faz círculos e depois
se enrosca bem ao meu lado. Sinto calor quando ele fica tão
perto, mas não me importo; com ele estou a salvo.
Consigo sentir o Pra Trás me puxando, mas ainda não
estou pronto.
Recosto o corpo. Timmer está com o focinho no meu
joelho. O combustível do cortador de grama deixa minha
cabeça dormente. Gosto disso. Tudo flutua.
O mundo está começando a rodopiar; o Pra Trás está
chegando, trazendo segredos. Acaricio a cabeça de Timmere
esfrego as suas costas do jeito que ele gosta. Deixo o pelo revolto ainda mais bagunçado. O que veremos hoje, Timmer‑meu
‑cachorro? O que andou acontecendo no meu galpão?
O Pra Trás é minha especialidade: vem como um filme
da vida real e me mostra coisas que já aconteceram mesmo
que eu não estivesse lá na época. Mas é sempre uma surpresa; nunca sei que parte do Pra Trás virá. Tenho de tomar
cuidadoe não ir longe demais, porque às vezes há coisas que
não quero ver.
Minha cabeça está ficando confusa.
13
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Já vai começar...
Mamãe abre a porta do galpão — ela esquece que pre
cisa levantar um pouquinho a porta, que arrasta na grama
e trava no meio do caminho.

Esse pedaço do Pra Trás não foi há muito tempo. O
cabelo de Mamãe está ruivo, então talvez tenha sido hoje,
talvez ontem; ela estava loura até ir ao cabeleireiro na
segunda‑feira.
O rosto está bem maquiado, então é de manhã, antes
do trabalho. Mas ela está furiosa.
— Onde está aquela maldita coisa?
Ela chuta o regador. Usa sapatos pontudos com es
tampa de leopardo.

As manchas onduladas deixam minha barriga esquisita.
Não consigo olhar para elas.
— Tenho certeza de que estava aqui. — Ela para com as
mãos na cintura. — MIKEY! MIKEY! Onde está a caixa de fer
ramentas do carro? Aquela porcaria não quer ligar. MIKEY!

Não consigo me lembrar dela gritando por mim hoje de
manhã nem ontem. Talvez eu já tivesse saído para passear
com Timmer. Queria saber que o carro não ia funcionar; aí
eu poderia ter ajudado a consertar. Gosto de ajudar.
Ela remexe as ferramentas de jardinagem — o regador,
a mangueira verde, os vasos de plantas. Ofega um pouco
entre dentes.
— Ah! Achei.
Mamãe pega a caixa de ferramentas azul, abre e pega
os cabos de chupeta. Estica o pescoço, olha mais para
dentro da caixa. Viu outra coisa.
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— Ahhhhhh! — diz ela, como um grande suspiro feliz.

O que ela achou, Timmer? O que ela achou?
Eu me remexo na cadeira de praia para ver melhor.
Mamãe fica lenta e tranquila por um instante e deixa
os cabos de chupeta pendurados no braço. Sorri. Mamãe
fica linda quando sorri.
— Deus o guarde.
Ela pega a coisa.

Ei, veja, Timmer: é meu velho caminhão Tonka vermelho!
Quando era pequeno eu costumava brincar de consertá‑lo
como se eu fosse mecânico.
Mamãe gira uma das rodinhas com as unhas compridas
pintadas de rosa‑shocking.

Não entende nada de carros, essa Mamãe.
Ela beija o caminhãozinho e o guarda de novo.
— Meu menino — sussurra.

Fico todo bobo e aquecido por dentro.
Deus o guarde — sou eu! Eu a fiz sorrir com meu caminhão
Tonka. Timmer balança o rabo e ergue os olhos para mim.
Ele sabe. Ele sempre entende.
Mamãe olha o relógio e resmunga. Anda de volta para
casa, batendo os saltos pelo caminho.

A sensação de tontura está nas minhas pernas. Afundo‑me
na cadeira de praia de loção de bronzear. Se fecho os olhos,
tudo ainda flutua e tem cheiro de verão.
Tem mais um pouco de Pra Trás vindo para me mostrar
outra coisa que aconteceu no galpão. Não é Mamãe dessa vez.
Passos lentos. Enrugo a testa. Cutuco Timmer com o joelho
só para garantir. Ele ergue as orelhas.
15
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A porta se abre, rangendo.
É um homem. Um velho. Chapéu preto, grande e molen
go. Casaco escuro, sujo e esfarrapado. Sinto o cheiro dele.
Ele fede a mijo e praça e fumaça. Olha lá dentro, a boca
aberta. Ergue o isqueiro e vejo seu rosto. Sujo, a barba
grisalha e desgrenhada.

Bocejo e me recosto nas almofadas. É só o vagabundo.
Não o vejo aqui faz algum tempo. Não tenho certeza de
quando aconteceu, mas é mais longe no Pra Trás. Ele usa
um suéter grande sob o casaco, então talvez tenha sido no
inverno passado. Está quente demais agora para tanta roupa.
Timmer fareja perto da minha perna.
Depois desse, vamos parar para não ir longe demais,
Timmer. Não se preocupe.
Ele entra no galpão e murmura entre dentes — é de
sajeitado quando se mexe.
— Psssssssiu — diz ao regador, pondo o dedo na frente
dos lábios. — Psssssssssiu, não conte...

Em geral o vejo no ponto de ônibus a caminho da escola,
gritando no seu ninho de jornal como uma gralha velha. Ele
sempre tenta falar comigo. Não sei por quê. Talvez porque eu
esteja sempre sozinho. Mamãe diz para ficar longe dele, mas
isso não importa quando o vejo no Pra Trás porque ele não
pode me ver. Mamãe não acredita que eu consiga fazer isso.
Ele começa a remexer na bancada. O luar brilha em seus
dedos — são todos enrugados, e as unhas são grossas e
irregulares. Ele pega uma bola de barbante verde. Deixa
a ponta pendurada tocar a mão. Sorri. Acho que gosta da
suavidade na pele. Ele vê a cadeira de jardim quebrada.
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— Ahhh! Ah‑haaa!
Ele se instala na cadeira.

Não sente aí, seu burro. Não vê que está quebrada?
Ele se estica para trás e solta um grande suspiro, como
se estivesse mergulhando num banho quente. Depois se
deixa cair sentado.
— Ahhhhhhhh...
O pano listrado da cadeira de jardim se rasga, e o vaga
bundo cai pelo buraco. Que burro! Fica com o chapéu todo
torto, o rosto com uma expressão de surpresa esmagado
contra as pernas, e a bunda no chão.
Ele começa a rir. Um riso chiado.

Isso me faz rir também. Que velho idiota!
Ele se contorce para tirar a garrafa do bolso e bebe
um gole ali, sentado, a cabeça nos joelhos.
— Uuu‑huuu!
Ele sacode as botas enlameadas no ar, o cadarço ama
relo todo solto e emaranhado.
— Uuu‑huuu!

Aplaudo e lhe dou uma salva de palmas.
Ele ri de novo.
— Só vim aqui ficar de olho no garoto, ficar de olho
nele...

Ficar de olho em quem? Que garoto? Eu?
Uma nuvem cobre a lua lá fora e escuto um estrondo súbito
dentro da casa. Aprumo o corpo. Timmer se levanta e rosna. É
o Agora ou o Pra Trás? Mamãe está bem? Cubro os olhos com
as mãos e me concentro. Não consigo escutar nada, a não ser
o vagabundo se remexendo na cadeira quebrada.
17
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O vagabundo escuta alguma coisa também e para de
se mexer. Franze a testa. Vira‑se e olha diretamente para
mim.
— Ah, não. — Ele balança a cabeça. — Ah, não!

Sinto um aperto na barriga.
— Você não consegue me ver, não é? — pergunto. As pessoas do Pra Trás nunca conseguem me ver. Ele não responde.
A escuridão vai ficando mais escura.
O vagabundo se esforça para sair da cadeira de jardim.
Ele se contorce vigorosamente, como um peixe gordo numa
rede. A cadeira cai para o lado. Ele consegue se livrar.

Ouço outro estrondo — vidro quebrando na casa? A cabeça
gira. Os olhos doem. Será Mamãe? No Agora? Ela está bem?
Fico em pé depressa. O chão estremece sob meus pés.
O vagabundo ergue os olhos.
— Fique longe. — Ele levanta as mãos. — Fique longe
de mim...
Ele se arrasta de volta para a porta.

Coloco as mãos para o alto.
— Não estou fazendo nada!
Dou um passo na direção dele. Estendo‑lhe a mão. O va
gabundo me ignora. Ele não está olhando diretamente
para mim; observa alguma coisa às minhas costas. Tento

segurar a mão dele, mas a minha atravessa a dele, como um
fantasma. Timmer rosna e se levanta.
— Fique aqui! — sussurro para o vagabundo. — Não vá...
Ele me ignora. Agora está com pressa. O casaco se
prendeu no cabo de uma tesoura de jardim. Ele puxa com
força para se livrar — o pano se rasga, mas ele não se
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importa. Está tremendo. Empurra e abre a porta, mas
não para de olhar para além da minha cabeça enquanto
se levanta. Ele volta para o jardim.

Fico todo dormente por dentro.
As sombras estão acordando e estão famintas. Só há uma
pessoa que vem até o galpão e o deixa assim.
Sei quem o vagabundo viu.
Sigo‑o até a porta. Ergo os olhos para a casa. As luzes das
janelas fazem piruetas — a casa rodopia. Não consigo ver
direito lá dentro. Timmer está ao meu lado, encostado na
minha perna, rosnando. Ele é quente. Seguro a coleira com
força. Quero correr até a casa, mas não posso porque agora
ele está aqui.
Ele está aqui.
Ele está atrás de mim.
Fui longe demais no Pra Trás.
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