


Para os meus netos,  
para que eles saibam



Há muitas possibilidades na mente do principiante, mas 
poucas na do perito. 

– Shunryu Suzuki, Mente zen, mente de principiante
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alvorada

A cordei antes dos outros, antes dos pássaros, antes do sol. Tomei uma 
xícara de café, engoli uma torrada, vesti um short e um blusão de mo-

letom e amarrei os cadarços dos meus tênis verdes de corrida. Em seguida, 
saí em silêncio pela porta dos fundos. 

Alonguei as pernas, a região lombar e gemi enquanto dava os primeiros 
passos obstinados pela rua fria, em meio à névoa. Por que é sempre tão 
difícil começar?

Não havia carros nem pessoas, nenhum sinal de vida. Eu estava comple-
tamente só, tinha o mundo inteiro para mim – embora, estranhamente, as 
árvores parecessem notar a minha presença. É claro, eu estava no Oregon. 
As árvores sempre pareciam estar cientes. As árvores sempre ofereciam 
proteção.

Que lugar magnífico para se nascer, eu pensava, olhando ao redor. 
Calmo, verde, tranquilo – eu sentia orgulho de chamar o Oregon de lar, de 
chamar minha pequena Portland de cidade natal. Mas também sentia uma 
pontada de tristeza. Embora belo, o Oregon dava às pessoas a sensação de 
ser um lugar onde nada importante realmente acontecia – ou teria chances 
de acontecer. Se havia algo no estado que pudesse conferir a seus habitan-
tes alguma fama era uma trilha muito antiga, que precisou ser aberta pelos 
colonos para que chegassem até aqui. Desde então, as coisas tinham sido 
bem monótonas.

O melhor professor que tive, um dos melhores homens que conheci, 
falava com frequência dessa trilha. É nosso direito de nascença, bradava 
ele. Nosso caráter, nosso destino – nosso DNA. “Os covardes nunca co-
meçaram”, ele me dizia, “os fracos morreram pelo caminho – e nós esta-
mos aqui.”
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Nós. Segundo meu professor, alguma força rara do espírito dos pionei-
ros foi descoberta ao longo dessa trilha, um enorme senso de possibili-
dade misturado a uma reduzida capacidade de pessimismo – e nosso dever, 
como filhos do Oregon, era manter essa força viva. 

Eu meneava a cabeça, concordando e demonstrando todo o respeito 
que ele merecia. Eu amava aquele sujeito. No entanto, quando me afas-
tava, costumava pensar: Ora, é só uma estrada de terra. 

Naquela manhã de nevoeiro, naquela manhã memorável em 1962, eu 
havia acabado de desbravar minha própria trilha – de volta ao lar, depois 
de sete longos anos de ausência. Era estranho estar de volta, estranho ser 
de novo açoitado pelas chuvas que caíam todos os dias. Mais estranho 
ainda era voltar a morar com meus pais e minhas irmãs gêmeas, dormir na 
minha cama da infância. Eu ficava deitado, tarde da noite, olhando para os 
livros da faculdade, os troféus e as blue ribbons, fitas azuis que recebi pelas 
conquistas no ensino médio, enquanto pensava: Isso sou eu? Ainda?

Acelerei o passo pela rua. Minha respiração formava baforadas redondas 
e geladas que criavam um torvelinho no meio da neblina. Saboreei aquele 
primeiro despertar físico, aquele momento brilhante que acontece antes 
de a mente ficar totalmente clara, quando os membros e as articulações 
começam a se soltar e o corpo material começa a derreter. De sólido para 
líquido. 

Mais depressa, disse a mim mesmo. Mais depressa. 
Teoricamente, refleti, sou um homem adulto. Formado em uma boa 

universidade – a Universidade do Oregon. Fiz mestrado em uma das 
melhores escolas de negócios – Stanford. Sobrevivi a um ano inteiro no 
serviço militar dos Estados Unidos – em Fort Lewis e Fort Eustis. Meu 
currículo afirmava que eu era um soldado resoluto, um homem completo, 
de 24 anos... Então, por que eu me sentia como se ainda fosse um menino?

Pior ainda, o mesmo menino tímido, pálido e magricela que sempre 
fora. 

Talvez por eu ainda não ter experimentado nada da vida. Ainda não 
vivera suas muitas tentações e emoções. Não havia fumado um cigarro, 
não havia experimentado drogas. Não violara nenhuma regra, muito me-
nos uma lei. Estávamos nos anos 1960, a era da rebeldia, e eu era a única 
pessoa nos Estados Unidos que ainda não tinha se rebelado. Não me lem-
brava de um único momento no qual tivesse jogado tudo para o alto ou 
feito algo inesperado. 
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Eu nunca havia estado com uma mulher. 
Se costumava remoer tudo o que eu não era, havia um motivo simples. 

Aquelas eram as coisas que eu conhecia melhor. Era difícil dizer o que ou 
quem exatamente eu era ou poderia vir a ser. Assim como todos os meus 
amigos, eu queria ser bem-sucedido. Ao contrário deles, não sabia o que 
isso significava. Dinheiro? Talvez. Esposa? Filhos? Uma casa? Claro que 
sim, se tivesse sorte. Esses eram os objetivos que eu aprendera a almejar e 
que parte de mim de fato desejava, instintivamente. Mas, lá no fundo, eu 
buscava algo diferente, algo mais. Tinha uma sensação dolorosa de que o 
nosso tempo é breve, muito mais efêmero do que jamais saberemos, tão 
breve quanto uma corrida pela manhã, e queria que o meu tempo signi-
ficasse alguma coisa. E que tivesse um propósito. E que fosse criativo. E 
importante. E, acima de tudo... diferente. 

Eu queria deixar uma marca no mundo. 
Queria vencer. 
Não, não era bem isso. Eu apenas não queria perder. 
E então, aconteceu. Enquanto meu jovem coração começava a bater, 

enquanto meus pulmões rosados se expandiam como as asas de um pás-
saro, enquanto as árvores se transformavam em borrões esverdeados, vi 
tudo diante de mim, exatamente como eu queria que a minha vida fosse. 
Esporte. 

Sim, pensei, é isso. Essa é a palavra. Eu sempre suspeitara de que o 
segredo da felicidade, a essência da beleza ou da verdade – ou tudo o que 
precisamos saber sobre a beleza e a verdade – estava em algum lugar du-
rante aquele exato momento em que a bola está no ar, em que ambos os 
pugilistas sentem que o gongo vai tocar, em que os corredores se aproxi-
mam da linha de chegada e a multidão se levanta. Existe um tipo de lumi-
nosidade viva nesse pulsante meio segundo que antecede a decisão sobre a 
vitória ou a derrota. Eu queria que isso, o que quer que significasse, fosse 
a minha vida, o meu dia a dia. 

Em outros momentos, eu havia fantasiado sobre me tornar um grande 
escritor, um grande jornalista, um grande estadista. Meu maior sonho, 
entretanto, sempre foi o de ser um grande atleta. Infelizmente, o destino 
me havia feito bom, mas não ótimo. Aos 24 anos, eu estava, enfim, acei-
tando esse fato. Havia competido em provas de corrida no Oregon e me 
destacara, conseguira me classificar em três dos quatro anos em que tinha 
competido. E foi só isso. Agora, enquanto corria, uma volta após outra, 
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enquanto o sol nascente incendiava as agulhas mais baixas dos pinheiros, 
perguntei a mim mesmo: e se houvesse um jeito de sentir o que os atletas 
sentem, mesmo não sendo atleta? Praticar esportes o tempo todo em vez 
de trabalhar? Ou ter tanto prazer no trabalho a ponto de ele se tornar, 
essencialmente, um esporte? 

O mundo estava inundado de guerra, dor e amargura, a luta diária era 
exaustiva e, com frequência, injusta. Talvez a única resposta, pensei, fosse 
encontrar algum sonho prodigioso, improvável, que parecesse valer a pena, 
que parecesse divertido, que parecesse uma boa opção, e correr atrás dele 
com a dedicação e a determinação de um atleta. Gostando ou não, a vida 
é um jogo. Quem nega essa verdade, quem se recusa a entrar no jogo, fica 
esperando nas linhas laterais – e eu não queria isso. Mais do que qualquer 
outra coisa, isso era algo que eu não queria para a minha vida.

O que me levou, como sempre, à minha Ideia Maluca. Talvez, pensei, 
apenas talvez, eu precisasse dar mais uma olhada nessa minha Ideia Ma-
luca. Talvez essa Ideia Maluca pudesse... dar certo.

Talvez. 
Não, não, pensei, correndo mais depressa, mais depressa, correndo 

como se estivesse perseguindo alguém e ao mesmo tempo sendo perse-
guido. Isso vai dar certo. Juro por Deus, farei com que dê certo. Chega de 
talvez. 

De repente, eu estava sorrindo. Quase gargalhando. Encharcado de 
suor, movendo-me tão graciosamente e sem esforço como jamais o fizera, 
vi minha Ideia Maluca brilhando à minha frente, e ela não parecia mais 
tão maluca assim. Nem parecia mais uma ideia. Parecia um lugar. Pare-
cia uma pessoa, ou alguma força de vida que já existia muito antes de eu 
mesmo existir, separada, mas também fazendo parte de mim. Esperando 
por mim, mas também se escondendo. Isso pode soar um tanto excêntrico, 
um pouco maluco. Mas foi assim que me senti naquele dia. 

Ou talvez não. Talvez a sensação de descoberta do momento tenha sido 
ampliada pela memória, ou vários momentos de descobertas tenham 
sido condensados em apenas um. Ou talvez, se houve esse momento, 
ele não tenha sido nada mais do que o efeito da adrenalina no meu corpo. 
Não tenho certeza. Não sei dizer. Muitas lembranças daqueles dias, e dos 
meses e anos seguintes, lentamente desapareceram, como aquelas bafo-
radas geladas e redondas da minha respiração. Rostos, números, decisões 
que antes pareciam urgentes e irrevogáveis, tudo se foi. 
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O que permaneceu, porém, foi essa certeza reconfortante, essa verdade 
que é como uma âncora e que jamais irá embora. Aos 24 anos, eu tive uma 
Ideia Maluca e, de alguma forma, apesar de estar atordoado pelas angústias 
existenciais, pelo medo do futuro e pelas dúvidas sobre mim mesmo, como 
todos os jovens aos 20 e poucos anos, decidi que o mundo era feito de ideias 
malucas. A História é uma longa procissão de ideias malucas. As coisas que 
eu mais amava – livros, esportes, democracia, livre-iniciativa – começaram 
como ideias malucas. 

Além disso, poucas ideias são tão malucas quanto a minha atividade fa-
vorita: correr. É difícil. É doloroso. É arriscado. As recompensas são pou-
cas e nunca são garantidas. Quando você corre em uma pista oval ou em 
uma estrada vazia não tem um destino verdadeiro. Pelo menos não um 
que justifique todo o esforço. O ato em si se torna o destino. Não é apenas 
por não haver uma linha de chegada; é porque é você quem define a linha 
de chegada. Os prazeres ou ganhos que podem ser obtidos por meio do 
ato de correr, sejam quais forem, precisam ser encontrados dentro de si. 
Tudo depende de como você encara a corrida, de como a negocia consigo 
mesmo. 

Todo corredor sabe disso. Você corre, quilômetro após quilômetro, e 
nunca sabe exatamente por quê. Diz a si mesmo que está correndo em 
direção a um objetivo, que persegue algum ímpeto, mas, na verdade, você 
corre porque a alternativa, que é parar, o faz tremer de medo.

E assim, naquela manhã em 1962, eu disse a mim mesmo: Deixe que 
todos chamem a sua ideia de maluca... Apenas continue. Não pare. Nem 
pense em parar enquanto não chegar lá e não pense muito sobre onde fica 
esse “lá”. O que quer que aconteça, não pare. 

Esse foi o conselho precioso, cauteloso e urgente que consegui dar a 
mim mesmo, do nada, e que, de alguma forma, fui capaz de seguir. Meio 
século depois, acredito que é o melhor conselho – talvez o único – que 
qualquer um de nós deva dar.



P R I M E I R A  PA RT E

Pois aqui, como vê, você tem que correr o máximo que pode 
para continuar no mesmo lugar. Se quiser chegar a alguma ou-
tra parte, terá que correr no mínimo duas vezes mais rápido! 

– Lewis Carroll, Alice através do espelho
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1962

Q uando resolvi mencionar a Ideia Maluca ao meu pai, depois de ter 
reunido toda a coragem necessária, assegurei-me de que acontecesse 

no início da noite. Essa era sempre a melhor hora do dia para falar com ele. 
Era o momento em que meu pai estava relaxado, bem alimentado, acomo-
dado em sua poltrona reclinável no cantinho da TV. Ao inclinar a cabeça 
para trás e fechar os olhos, ainda posso ouvir o som do auditório rindo, as 
músicas-tema dos programas favoritos dele: Caravana e Rawhide.

O que meu pai mais amava, porém, era o programa de Red Buttons. 
Todos os episódios começavam com Red cantando: Ho ho, hee hee... 
strange things are happening (Ho ho, hee hee, coisas estranhas estão acon-
tecendo).

Coloquei uma cadeira de encosto reto ao lado dele e dei um sorriso 
amarelo, esperando pelo próximo intervalo comercial. Eu havia repas-
sado o meu discurso na cabeça, muitas e muitas vezes, principalmente 
o início. E aí, pai, você se lembra daquela Ideia Maluca que eu tive em 
Stanford...? 

Eu estava cursando uma de minhas últimas matérias e precisava pre-
parar um seminário sobre empreendedorismo. Tinha feito um trabalho 
de pesquisa sobre calçados que acabou evoluindo de uma tarefa comum 
para uma total e completa obsessão. Como corredor, conhecia um pouco 
sobre tênis de corrida. Sendo um entusiasta dos negócios, sabia que as 
câmeras fotográficas japonesas haviam invadido o mercado antes domi-
nado pelos alemães. Assim, argumentei no meu trabalho que os tênis de 
corrida japoneses poderiam fazer o mesmo. A ideia me interessou, me 
inspirou e me cativou. Parecia tão óbvia, tão simples, tão potencialmente 
gigantesca... 
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Dediquei semanas e mais semanas a esse trabalho. Praticamente me 
mudei para a biblioteca e devorei tudo o que encontrei sobre importa-
ção e exportação e sobre como abrir uma empresa. Finalmente, como 
esperado, fiz uma apresentação formal do trabalho para meus colegas de 
classe, que reagiram com um tédio formal. Nenhuma pergunta foi feita. 
Eles me parabenizaram por minha paixão e intensidade com fortes suspi-
ros e olhares vazios. 

O professor achou que minha Ideia Maluca tinha algum mérito: me 
deu nota A. E foi só isso. Pelo menos, deveria ter sido. Na verdade, nunca 
deixei de pensar naquele trabalho. Ao longo de todo o restante do meu 
tempo em Stanford, de todas as corridas matinais até aquele momento no 
cantinho da TV, fiquei imaginando a possibilidade de ir ao Japão, encon-
trar uma empresa de calçados e apresentar a eles a minha Ideia Maluca, na 
esperança de que tivessem uma reação mais entusiástica do que a de meus 
colegas de classe e de que talvez quisessem se associar a um rapazinho tí-
mido, pálido e magricela do sonolento Oregon. 

Também brinquei com a possibilidade de fazer um desvio exótico do 
meu caminho para o Japão. Como posso deixar minha marca no mundo, 
pensei, se não andar por ele e conhecê-lo? Antes de correr uma grande 
prova, é sempre bom caminhar pela pista. Uma viagem como mochileiro 
ao redor do globo poderia ser uma boa, avaliei. Naquela época, ninguém 
falava em listas do que fazer antes de morrer, mas suponho que fosse isso 
mais ou menos o que eu tinha em mente. Antes de morrer, de ficar muito 
velho ou exaurido demais com as minúcias do dia a dia, queria visitar os 
lugares mais belos e surpreendentes do planeta.

E os mais sagrados. É claro que eu queria provar comidas diferentes, 
ouvir outras línguas, mergulhar em outras culturas, mas o que realmente 
ansiava era por uma conexão, com C maiúsculo. Queria experimentar o 
que os chineses chamam de Tao; os gregos, de Logos; os hindus, de Jnana; 
os budistas, de Darma. O que os cristãos chamam de Espírito. Imaginei 
que, antes de partir para minha viagem pessoal, precisaria entender a via-
gem maior da humanidade. Precisaria explorar os mais grandiosos tem-
plos, igrejas e santuários, os rios e as montanhas mais sagrados. Precisaria 
sentir a presença de... Deus?

Sim, disse a mim mesmo. Por falta de uma palavra melhor, Deus.
Antes de tudo isso, porém, precisava da aprovação do meu pai.
Mais ainda, precisava do dinheiro dele. 
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No ano anterior, eu já havia mencionado o desejo de fazer uma longa 
viagem e meu pai me parecera receptivo à ideia. Só que ele já devia ter se 
esquecido disso. E, por certo, eu estava me excedendo ao acrescentar à 
proposta original essa Ideia Maluca de uma extravagante viagem extra ao 
Japão. Para começar uma empresa. Isso é que é projeto inútil. 

É claro que ele acharia que eu estava dando um passo maior que a 
perna. 

E um passo bem caro também. Eu possuía algumas economias dos 
tempos do Exército e de vários empregos de verão. Além disso, planejava 
vender meu carro, um MG – Morris Garages – de 1960, vinho-escuro, 
com pneus de corrida e motor twin cam. (O mesmo modelo que Elvis 
dirigiu em Feitiço havaiano.) Tudo isso somava 1.500 dólares, bem menos 
do que o necessário, expliquei ao meu pai. Ele meneou a cabeça, fez um 
hum-hum, tirou os olhos da televisão e virou-os para mim, então levou-
-os de volta para o aparelho, enquanto eu expunha a situação. 

Você se lembra de quando conversamos, pai? De como eu disse que 
queria conhecer o mundo? 

O Himalaia? As Pirâmides?
O mar Morto, pai? O mar Morto?
Bem, também estou pensando em dar uma paradinha no Japão, pai. 

Você se lembra da minha Ideia Maluca? Sobre os tênis de corrida japone-
ses? Pois é. Isso pode ser algo grande, pai. Enorme.

Eu estava enfeitando o pavão, usando todo o meu poder de persuasão, 
pois sempre detestei fazer vendas, e essa em particular tinha chance zero 
de acontecer. Meu pai havia acabado de gastar uma fortuna com meus 
estudos na Universidade do Oregon e em Stanford. Ele era o editor do 
Oregon Journal, um emprego sólido, que pagava por todos os nossos con-
fortos básicos, inclusive nossa espaçosa casa branca na Claybourne Street, 
em Eastmoreland, uma das regiões mais tranquilas de Portland. Mas o 
homem não tinha um pé de dinheiro no quintal. 

Além disso, estávamos em 1962. Naquela época, a Terra era maior. Em-
bora os seres humanos estivessem começando a orbitar o planeta em cáp-
sulas, 90% dos americanos ainda não tinham viajado de avião. O cidadão 
comum nunca se aventurara mais longe do que 150 quilômetros da pró-
pria casa, portanto, a mera menção de uma viagem global de avião deixaria 
qualquer pai nervoso, principalmente o meu, cujo predecessor no jornal 
havia morrido em um acidente de avião. 
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Mesmo deixando de lado o dinheiro e as preocupações com segurança, 
o plano inteiro era simplesmente impraticável. Eu tinha consciência de 
que 26 em cada 27 novas empresas fracassavam, meu pai também sabia 
disso, e a ideia de assumir um risco tão colossal ia contra tudo em que ele 
acreditava. Meu pai era cristão devoto, membro convencional da Igreja 
Episcopal. Mas também adorava outra divindade secreta – a respeitabili-
dade. Casa colonial, bela esposa, filhos obedientes, meu pai gostava de ter 
essas coisas, mas o que ele realmente valorizava era o fato de os amigos e 
vizinhos saberem que ele as possuía. Ele gostava de ser admirado. Gostava 
de nadar todos os dias na corrente que estivesse em voga. Assim, dar uma 
volta ao mundo por pura diversão era algo que não tinha nenhum sentido 
para ele. Não se fazia isso. Com certeza, os filhos dos homens respeitáveis 
não faziam isso. Era algo que os filhos dos outros faziam. Coisa de beatniks 
e hipsters. 

Possivelmente, o maior motivo para a fixação de meu pai pela respeita-
bilidade era o medo de seu caos interior. Eu sentia isso de maneira visceral, 
porque, de vez em quando, esse caos vinha à tona. Sem aviso, tarde da 
noite, o telefone que ficava no corredor tocava e, quando eu atendia, havia 
aquela mesma voz grave na linha: 

– Venha aqui buscar o seu pai. 
Eu colocava minha capa de chuva – naquelas noites sempre parecia que 

havia uma garoa – e dirigia até o centro da cidade, ao clube que meu pai 
frequentava. Lembro-me daquele clube com a mesma nitidez com que me 
lembro do meu quarto. Centenário, com estantes de livros feitas de carva-
lho que iam do chão ao teto e poltronas de encosto alto, parecia a sala de 
visitas de uma antiga casa de campo inglesa. Em outras palavras, um lugar 
eminentemente respeitável.

Eu sempre encontrava meu pai à mesma mesa, na mesma poltrona. 
Sempre o ajudava a se levantar.

– Você está bem, pai?
– É claro que estou bem. 
Eu sempre o guiava até o carro e, durante todo o caminho até em 

casa, fingíamos que não havia nada errado. Ele se sentava perfeitamente 
ereto, quase como um rei, e falávamos sobre esportes, porque esse as-
sunto era a minha maneira de me distrair e me acalmar em momentos 
de estresse.

Meu pai também gostava de esportes. Os esportes eram respeitáveis.
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Por essas e outras razões, eu esperava que meu pai recebesse o pedido ali 
no cantinho da TV com a testa franzida e uma recusa rápida. “Há-há, Ideia 
Maluca. Sem chance, Buck.” (Meu nome de batismo é Philip, mas meu pai 
sempre me chamava de Buck. Na verdade, ele me chamava de Buck mesmo 
antes de eu nascer. Minha mãe me contou que ele tinha o hábito de bater na 
barriga dela e perguntar: “Como está o pequeno Buck hoje?”) Entretanto, 
quando parei de falar, quando parei de tentar vender meu peixe, meu pai se 
inclinou para a frente em sua poltrona de vinil e me lançou um olhar estra-
nho. Confessou que se arrependia por não ter viajado mais quando jovem. 
Disse que uma viagem poderia representar um retoque final na minha edu-
cação. Mencionou várias coisas, todas elas mais focadas na viagem do que 
na Ideia Maluca, mas eu não tentei corrigi-lo. Não tentei reclamar, pois ele 
estava me dando sua bênção. E seu dinheiro. 

– Ok – disse ele. – Ok, Buck. Ok.
Agradeci ao meu pai e fugi do cantinho da TV antes que ele tivesse a 

chance de mudar de ideia. Só mais tarde percebi, com um espasmo de 
culpa, que a falta de viagens do meu pai era a razão inconfessa, talvez a 
mais importante, do meu desejo de partir. Essa viagem, essa Ideia Maluca, 
seria a única maneira infalível de eu me tornar alguém diferente dele. 
Alguém menos respeitável. 

Ou talvez não menos respeitável, mas apenas menos obcecado por 
respeitabili dade. 

O resto da família não apoiou a ideia com o mesmo entusiasmo. 
Quando minha avó soube do itinerário, um item em particular a deixou 
horrorizada. 

– Japão! – gritou. – Por quê, Buck, se há poucos anos os japoneses que-
riam nos matar? Você não se lembra? Pearl Harbor! Os japoneses tenta-
ram conquistar o mundo! Alguns deles ainda nem sabem que perderam 
a guerra! Estão escondidos! Podem fazer de você um prisioneiro, Buck. 
Arrancar seus olhos. Eles são conhecidos por fazer isso... Seus olhos.

Eu amava a mãe da minha mãe, a quem chamávamos de Mamãe Hatfield. 
E entendia o medo dela. O Japão era o lugar mais distante que poderia exis-
tir de Roseburg, no Oregon, a pequena cidade rural onde ela vivera durante 
toda a sua existência. Passei muitos verões lá, com ela e Papai Hatfield. 
Quase todas as noites nos sentávamos na varanda e ficávamos ouvindo os 
sapos coaxarem, competindo com o som do rádio, que, no início dos anos 
1940, estava sempre sintonizado nas notícias sobre a guerra.
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Que eram sempre ruins. 
Os japoneses, segundo nos contavam repetidas vezes, não perdiam uma 

guerra há 26 anos e, com certeza, não parecia que perderiam essa também. 
Nós sofríamos uma derrota após outra. Até que, em 1942, o narrador da 
Mutual Broadcasting, Gabriel Heatter, abriu sua reportagem noturna com 
um grito estridente: 

– Boa noite a todos. Hoje temos boas notícias! 
Os americanos haviam finalmente vencido uma batalha decisiva. Os crí-

ticos reprovaram Heatter por sua torcida desavergonhada, por abandonar 
toda a pretensa objetividade jornalística, mas o ódio do público pelo Ja-
pão era tão intenso que os ouvintes o saudaram como a um herói. De-
pois disso, ele passou a iniciar todas as suas reportagens da mesma forma: 
“Hoje temos boas notícias!”

Essa é uma das lembranças mais antigas que tenho. Mamãe e Papai 
Hatfield ao meu lado, naquela varanda, Papai Hatfield descascando uma 
maçã com um canivete e me dando um pedaço, comendo um pedaço, me 
dando outro pedaço e assim por diante, até que parou de repente. Heat-
ter ia entrar no ar. Shh! Quietos! Ainda posso nos ver mastigando maçãs 
e olhando para o céu estrelado, tão obcecados pelo Japão que quase es-
perávamos enxergar aeronaves japonesas cruzando a constelação do Cão 
Maior. Não me admira que, ao entrar pela primeira vez em um avião, 
quando tinha uns 5 anos, eu tenha perguntado: 

– Papai, os japoneses vão atirar na gente?
Embora Mamãe Hatfield tivesse me assustado, eu disse a ela que não se 

preocupasse, eu estaria bem. Até traria para ela um quimono. 
Minhas irmãs gêmeas, Jeanne e Joanne, quatro anos mais novas que 

eu, não pareceram se importar muito com o lugar aonde eu iria ou o 
que eu faria por lá. 

E minha mãe, pelo que me lembro, não disse nada. Ela quase nunca 
dava a sua opinião. Mas, dessa vez, havia algo diferente no silêncio dela. 
Equivalia a um consentimento. Até orgulho. 

passei semanas lendo, planejando e preparando a viagem. Fiz longas cor-
ridas, meditando sobre cada detalhe enquanto gansos selvagens voavam 
sobre minha cabeça em rígidas formações em V. Li em algum lugar que os 
gansos que ficam na parte de trás da formação, os que voam no recuo, fa-
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zem apenas 80% do esforço feito pelos líderes. Todos os corredores enten-
dem isso. Os que correm na frente sempre se esforçam e se arriscam mais.

Bem antes de falar com meu pai, eu já havia decidido que seria bom ter 
um companheiro de viagem e que essa pessoa seria Carter, um colega de 
classe em Stanford. Embora tivesse sido um astro das argolas no William 
Jewell College, Carter não era o atleta típico. Ele usava óculos de lentes 
grossas e gostava de livros. Bons livros. Era uma pessoa com quem era fácil 
conversar e também não conversar – qualidades igualmente importantes 
em um amigo. Essenciais em um companheiro de viagem. 

Mas Carter riu na minha cara. Quando mostrei a ele a lista de lugares 
que queria visitar – Havaí, Tóquio, Hong Kong, Rangum, Calcutá, Bom-
baim, Saigon, Katmandu, Cairo, Istambul, Atenas, Jordânia, Jerusalém, 
Nairóbi, Roma, Paris, Viena, Berlim Ocidental, Berlim Oriental, Muni-
que, Londres –, ele se balançou sobre os calcanhares e gargalhou. Morti-
ficado, olhei para baixo e comecei a pedir desculpas. Então Carter, ainda 
rindo, disse:

– Isso é o que eu chamo de uma excelente ideia, Buck!
Olhei para cima; ele não estava rindo de mim. Estava rindo de alegria, 

de satisfação. Ele estava impressionado. Era preciso muita coragem para 
apresentar um itinerário daqueles. Coragem. Ele topou. 

Dias depois, ele recebeu permissão da família, além de um empréstimo 
do pai. Carter nunca perdia uma boa oportunidade. Quando enxergava 
uma possibilidade, ele a agarrava. Ele era assim. Eu disse a mim mesmo 
que poderia aprender muito com um sujeito como Carter enquanto esti-
véssemos dando a volta ao mundo.

Cada um de nós preparou uma única mala e uma mochila. Somente os 
objetos mais necessários, prometemos um ao outro. Algumas calças jeans, 
poucas camisetas. Tênis de corrida, botas para usar no deserto, óculos de 
sol, além de duas mudas de roupa na cor cáqui. 

Também levei um bom terno. Um verde, com paletó de dois botões, da 
Brooks Brothers. Só para o caso de a minha Ideia Maluca dar algum fruto. 

7 de setembro de 1962. Carter e eu nos enfiamos no velho e amassado 
Chevrolet dele e dirigimos em alta velocidade pela estrada I-5, através do 
Willamette Valley, seguindo pelo sul arborizado do Oregon, que nos dava 
a impressão de estarmos nos arrastando pelas raízes de uma árvore. Acele-
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ramos na ponta coberta de pinheiros da Califórnia, cruzando trechos com 
altas montanhas verdes e descendo em seguida por bastante tempo, até que 
bem depois da meia-noite alcançamos a nebulosa São Francisco. Por vários 
dias, ficamos hospedados com uns amigos, dormindo no chão da casa deles, 
e em seguida demos uma passada em Stanford para pegar alguns pertences 
de Carter que estavam guardados em um depósito. Finalmente, paramos 
em uma loja de bebidas e compramos duas passagens com desconto para 
Honolulu, pela Standard Airlines. Só de ida, 80 dólares. 

Foi como se apenas alguns minutos tivessem se passado até que Carter e 
eu estivéssemos pousando na pista arenosa do aeroporto de Oahu. Quando 
nos viramos e olhamos para o céu, pensamos: “Este não é o céu lá de casa.” 

Uma fila de belas garotas aproximou-se. Olhos doces, pele cor de oliva, 
pés descalços e quadris que balançavam com facilidade, jogando as saias de 
capim para um lado e para outro diante de nós. Carter e eu nos entreolha-
mos e abrimos um sorriso.

Pegamos um táxi para a praia de Waikiki e nos hospedamos em uma 
pousada simples, localizada bem de frente para o mar. Sem perder tempo, 
largamos as malas e vestimos nossas roupas de banho. Vamos ver quem 
chega primeiro à água!

Quando pisei na areia, gritei e ri. Joguei os tênis de lado e disparei em 
direção às ondas. Só parei quando a espuma já estava na altura do meu 
pescoço. Mergulhei até o fundo e subi, arfando e rindo, e fiquei boiando 
de costas. Por fim, cambaleei para fora d’água e desabei sobre a areia, sor-
rindo para os pássaros e as nuvens. Devia parecer um louco que escapara 
do manicômio. Carter, agora sentado ao meu lado, estava com a mesma 
cara de bobo. 

– Devíamos ficar aqui – comentei. – Por que a pressa em ir embora?
– E como fica O Plano? – respondeu Carter. – Viajar ao redor do mundo?
– Planos podem mudar.
Carter sorriu. 
– Grande ideia, Buck.
E então conseguimos empregos. Vendíamos enciclopédias de porta em 

porta. Nada glamoroso, sem dúvida, mas e daí? Não começávamos a tra-
balhar antes das sete da noite, o que nos dava bastante tempo para surfar. 
De repente, não havia nada mais importante do que aprender a surfar. De-
pois de apenas algumas tentativas eu já conseguia me manter em pé sobre 
a prancha e, em poucas semanas, me tornei um bom surfista. Muito bom.
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Tendo uma atividade que nos rendia algum dinheiro, deixamos o hotel 
e alugamos um pequeno apartamento de quarto e sala mobiliado. Havia 
duas camas, uma delas de verdade e a outra, não muito – era uma espécie 
de tábua de passar roupas que ficava dobrada e presa à parede. Carter, 
sendo mais alto e mais pesado, ficou com a cama de verdade e eu, com a tá-
bua de passar. Não me importava. Depois de um dia surfando e vendendo 
enciclopédias, seguido de uma longa noite nos bares da cidade, eu poderia 
dormir no buraco da fogueira de um luau. O aluguel era de apenas 100 
dólares por mês, que nós dois dividíamos. 

A vida era tranquila. A vida era um paraíso. Exceto por um pequeno 
detalhe: eu não conseguia vender enciclopédias. 

Não conseguiria vender enciclopédias nem se a minha vida dependesse 
disso. Parecia que quanto mais velho eu ficava, mais tímido me tornava, e 
a simples visão do meu extremo desconforto geralmente deixava os estra-
nhos pouco à vontade. Assim, vender qualquer coisa já seria um desafio, 
mas vender enciclopédias, que eram tão populares no Havaí quanto os mos-
quitos e os habitantes do continente, era um suplício. Por mais habilidade 
e vigor que eu pudesse empregar para dizer as frases mais importantes 
que nos foram ensinadas no breve treinamento que tivemos (“Meninos, 
digam aos caras que não estão vendendo enciclopédias – estão vendendo 
um Vasto Compêndio do Conhecimento Humano... as Soluções para as 
Questões da Vida!”), sempre recebia a mesma reposta. 

Cai fora, amigo.
Se minha timidez me tornava um péssimo vendedor de enciclopé-

dias, minha natureza me fazia desprezar a atividade. Não nasci para 
receber altas doses de rejeição. Eu já conhecia esse traço da minha 
personalidade desde o ensino médio, quando fui cortado do time de 
beisebol. Um pequeno revés no grande jogo da vida, mas que me dei-
xou arrasado. Foi a primeira vez que tive consciência de que nem todas 
as pessoas do mundo gostarão de nós, ou nos aceitarão, e de que muitas 
vezes somos deixados de lado justo quando mais precisamos sentir que 
fazemos parte de algo. 

Jamais me esquecerei desse dia. Arrastando meu bastão pela calçada, 
cambaleei até minha casa e me tranquei no quarto; fiquei lá, triste e des-
gostoso, por cerca de duas semanas, até minha mãe aparecer ao lado da 
minha cama e dizer:

– Chega.
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Ela me forçou a tentar outra coisa. 
– O quê, por exemplo? – gemi, com a cara enfiada no travesseiro. 
– Que tal corrida? – disse ela. 
– Corrida? – repeti. 
– Você corre rápido, Buck. 
– Corro? – retruquei, sentando-me na cama.
Então saí para correr. E descobri que era capaz. E ninguém poderia me 

tirar isso. 
Assim, depois de desistir de vender enciclopédias, toda aquela velha 

rejeição foi embora e me concentrei nos anúncios de outros empregos. 
Em pouco tempo achei um anúncio pequeno, com uma margem grossa e 
preta em volta. Precisa-se de vendedor de valores mobiliários. Logo imaginei 
que teria mais sorte vendendo ações e títulos. Afinal, eu tinha um MBA. 
E, antes de sair de casa, havia sido muito bem-sucedido em uma entre-
vista para a empresa de investimentos Dean Witter. 

Fiz algumas pesquisas e descobri que esse emprego tinha duas vantagens. 
Em primeiro lugar, era na empresa Investors Overseas Services, liderada 
por Bernard Cornfeld, um dos mais renomados empresários dos anos 1960. 
Em segundo, o escritório ficava no último andar de um belo edifício de 
frente para o mar. Janelas de mais de 6 metros com vista para aquele mar 
turquesa. Os dois pontos me cativaram e me fizeram dar o melhor de mim 
na entrevista. De algum jeito, depois de semanas sendo incapaz de conven-
cer alguém a comprar uma enciclopédia, eu convenci o Time Cornfeld a 
me dar uma chance. 

o extraordinário sucesso de Cornfeld, aliado àquela vista de tirar o 
fôlego, tornou possível que na maioria dos dias eu me esquecesse de que 
a firma não passava de um telemarketing ativo, no qual eram feitas vendas 
sob muita pressão e insistência. Cornfeld era famoso por perguntar aos 
funcionários se eles queriam sinceramente ficar ricos e, todos os dias, cerca 
de 10 jovens vorazes demonstravam que queriam sim, queriam sincera-
mente. Com ferocidade, com total entrega, eles pegavam os telefones e 
faziam ligações para os possíveis clientes, lutando desesperadamente para 
conseguir marcar uma visita. 

Eu não era bom de papo nem em persuasão. Na verdade, eu não era 
do tipo falante. Mesmo assim, conhecia os números e o produto: Fundos 
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Dreyfus. Mais do que isso, sabia como falar a verdade. As pessoas pareciam 
gostar disso. Não demorei muito para marcar algumas reuniões e fechar 
algumas vendas. Em uma semana, ganhei o suficiente em comissões para 
pagar minha metade do aluguel durante os seis meses seguintes e ainda 
sobrou bastante para a parafina da prancha de surfe. 

A maior parte da minha renda pessoal excedente ia para os bares na orla. 
Os turistas iam beber nos resorts de luxo, aqueles cujos nomes pareciam 
palavras mágicas – o Moana, o Halekulani –, mas Carter e eu preferíamos 
os de pior reputação. Gostávamos de nos sentar com os nossos amigos da 
praia e os surfistas, os aventureiros e os vagabundos, e nos sentíamos or-
gulhosos da única coisa que tínhamos a nosso favor: a geografia. Aqueles 
otários lá em casa, dizíamos. Aqueles pobres trabalhadores, caminhando 
como sonâmbulos por suas vidas monótonas, empacotados para se pro-
tegerem do frio e da chuva. Por que eles não são como nós? Por que não 
aproveitam a vida? 

Nosso senso de carpe diem era amplificado pelo fato de que o mundo 
parecia estar acabando. Um impasse nuclear com os soviéticos já durava 
várias semanas. Eles tinham uma dúzia de mísseis em Cuba, os Estados 
Unidos exigiam que fossem retirados e ambos os lados haviam feito sua 
proposta final. As negociações terminaram e a Terceira Guerra Mundial 
aconteceria a qualquer minuto. Segundo os jornais, mísseis cairiam do céu 
mais tarde, naquele mesmo dia. No máximo no dia seguinte. O mundo 
era como Pompeia e o vulcão já estava cuspindo cinzas. Ora, todos nos 
bares concordávamos que, quando a humanidade chegasse ao fim, aquele 
seria um lugar tão bom quanto qualquer outro para observar as nuvens em 
forma de cogumelo. Aloha, civilização.

De repente, surpresa: o mundo foi poupado. A crise passou. O céu pare-
cia suspirar aliviado enquanto o ar se tornava mais puro e calmo. Seguiu-se 
um perfeito outono havaiano. Dias de contentamento e algo parecido com 
êxtase. 

Então veio uma aguda inquietação. Uma noite, coloquei minha cerveja 
sobre a mesa do bar e disse a Carter: 

– Acho que chegou a hora de deixarmos Shangri-la. 
Não fiz um discurso muito sério. Não achei que fosse necessário. Era, 

sem dúvida, hora de voltar ao Plano. Mas Carter franziu a testa e coçou o 
queixo. 

– Ah, Buck, não sei não. 
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Ele tinha conhecido uma garota. Uma bela adolescente havaiana, com 
longas pernas bronzeadas e olhos negros, como aquelas que saudaram 
nosso avião, do tipo que eu sonharia em ter mas jamais teria. Ele queria 
ficar mais tempo, e como eu poderia discordar?

Eu disse a ele que compreendia, mas fiquei chateado. Saí do bar e cami-
nhei pela praia. Fim de jogo, disse a mim mesmo. 

A última coisa que eu queria era fazer as malas e voltar para o Oregon. 
Mas não me imaginava viajando sozinho pelo mundo. Volte para casa, me 
disse uma longínqua voz interior. Consiga um emprego normal. Seja uma 
pessoa normal. 

Então ouvi outra voz abafada, igualmente enfática. Não, não volte. Siga 
em frente. Não pare. 

No dia seguinte, dei um aviso prévio de duas semanas no escritório.
– Que pena, Buck – disse um dos chefes. – Você tinha futuro como 

vendedor. 
– Deus me livre – respondi baixinho. 
Naquela mesma tarde, em uma agência de viagens próxima, comprei 

uma passagem de avião com validade de um ano, em qualquer companhia 
aérea, indo para qualquer lugar. Um tipo de Passe Eurail no céu. No Dia 
de Ação de Graças de 1962, peguei minha mochila e me despedi de Carter 
com um aperto de mão. 

– Buck – disse ele –, se cuida. 

o comandante se dirigiu aos passageiros em um japonês rápido e co-
mecei a suar de nervoso. Olhei pela janela, para o círculo vermelho flame-
jante na asa. Mamãe Hatfield tinha razão, pensei. Nós tínhamos acabado 
de sair de uma guerra com aquelas pessoas. A Batalha de Corregidor, a 
Marcha da Morte de Bataan, o Massacre de Nanquim... E agora eu estava 
indo para lá em algum tipo de empreendimento arriscado!

Ideia Maluca? Talvez ela fosse, de fato, maluca. 
Se fosse o caso, era tarde demais para procurar ajuda profissional. O 

avião acelerava pela pista, rugindo acima das areias das praias do Havaí. 
Olhei para baixo e vi os imensos vulcões ficando cada vez menores. Não 
havia como voltar. 

Como era Dia de Ação de Graças, a refeição servida no voo foi peru re-
cheado com molho de cranberry. E, como nosso destino era o Japão, havia 
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também atum cru, sopa de missô e saquê quente. Comi tudo enquanto lia 
os livros que havia enfiado na mochila. O apanhador no campo de centeio e 
Almoço nu. Eu me identificava com Holden Caulfield, o adolescente in-
trovertido procurando seu lugar no mundo, mas Burroughs era difícil de 
entender. O vendedor de heroína não vende seu produto ao consumidor; vende o 
consumidor ao seu produto.

Era demais para mim. Apaguei. Quando acordei, estávamos em plena 
aterrissagem, rápida e íngreme. Abaixo de nós, Tóquio, espantosamente 
brilhante. A área de Ginza, em particular, era como uma árvore de Natal. 

Entretanto, no caminho para o hotel só vi escuridão. Vastas áreas da 
cidade estavam totalmente às escuras. 

– A guerra – comentou o taxista. – Muitos prédios bombardeados.
Os B-29 americanos. Superfortalezas. Durante um período de várias 

noites, no verão de 1944, inúmeros deles lançaram mais de 340 toneladas 
de bombas, a maioria delas recheada de gasolina e uma geleia inflamável. 
Uma das cidades mais antigas do mundo, Tóquio fora construída basica-
mente com madeira, por isso as bombas provocaram um furacão de fogo. 
Cerca de 300 mil pessoas foram queimadas vivas, instantaneamente, qua-
tro vezes o número de mortos em Hiroshima. Mais de um milhão fica-
ram terrivelmente feridas. E quase 80% dos edifícios foram pulverizados. 
Durante longos e solenes trechos do percurso, o taxista e eu não dissemos 
nada. Não havia nada a ser dito. 

Finalmente ele parou no endereço anotado no meu caderno. Um som-
brio albergue. Pior do que sombrio. Eu havia feito reserva pela Ameri-
can Express, de olhos fechados, e agora percebia que cometera um erro. 
Atravessei a calçada esburacada e entrei em um edifício que parecia pres-
tes a cair.

Uma velha senhora japonesa atrás do balcão da recepção curvou-se para 
mim. Percebi que ela não estava me saudando, mas que era encurvada por 
causa da idade, como uma árvore que já suportou várias tempestades. De-
vagar, ela me conduziu ao meu quarto, que mais parecia uma caixa. Um 
tatame, uma mesa bamba, nada mais. Não me importei. Mal percebi que 
o tatame era fino como uma hóstia. Inclinei-me para a mulher encur-
vada, desejando-lhe boa-noite. Oyasumi nasai. Enrolei-me sobre o tatame 
e apaguei. 

*   *   *
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