
Um

 de agosto de  — Kauai, Havaí

Quem ousa rir de Mick Jagger?

Estou em Kauai, no Havaí, hoje, sexta-feira, 5 de agosto de 
2005. O dia está incrivelmente claro e ensolarado, sem uma 
nuvem no céu. Como se o conceito de nuvens nem sequer exis-
tisse. Vim para cá no fim de julho e, como sempre, alugamos 
uma casa em um condomínio. Pelas manhãs, quando está 
fresco, permaneço sentado à minha mesa, escrevendo todo 
tipo de coisa. Como agora: estou escrevendo isto, um texto so-
bre correr que posso perfeitamente elaborar conforme desejo. 
É verão, então naturalmente faz calor. O Havaí costuma ser 
chamado de ilha do verão eterno, mas como fica no  hemisfério 
norte, é razoável dizer que existem quatro estações de algum 
tipo. O verão é um pouco mais quente que o inverno. Passo 
um bocado de tempo em Cambridge, Massachusetts, e, com-
parado a Cambridge — de clima tão quente, úmido e pesado 
com todos aqueles tijolos e concreto que chega ao ponto de ser 
uma espécie de tortura —, o  verão no Havaí é um verdadei-
ro paraíso. Não há necessidade de ar-condicionado por aqui 
— apenas deixe a janela aberta e uma brisa refrescante vai en-
trar. As pessoas em Cambridge sempre ficam surpresas quan-
do ouvem falar que passo os meses de agosto no Havaí. “Por 
que vo cê quer passar o verão num lugar quente daqueles?”, é 
o que me perguntam invariavelmente. Mas elas não sabem 
como é. Como os constantes ventos alísios vindos do nordeste 
tornam os verões frescos. Como a vida é feliz por aqui, onde 
podemos desfrutar de horas ociosas, lendo um livro à sombra 
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de árvores ou, se a ideia nos vier à cabeça, descendo sem nem 
precisar trocar de roupa para um mergulho na baía.

Desde que cheguei ao Havaí tenho corrido cerca de 
uma hora todo dia, seis dias por semana. Faz dois meses e meio 
agora que retomei meu antigo estilo de vida em que, a menos 
que seja totalmente impossível, corro todos os dias. Hoje corri 
por uma hora e dez minutos, escutando em meu walkman 
dois álbuns do Lovin’ Spoonful — Daydream e Hums of the 
Lovin’ Spoonful — que gravei em um MiniDisc (MD).

No momento meu objetivo é aumentar a distância 
percorrida, de modo que velocidade não vem tanto ao caso. 
Contanto que eu possa correr uma certa distância, isso é tudo 
que importa. Às vezes, corro rápido quando sinto vontade, 
mas, se aumento o ritmo, diminuo a quantidade de tempo 
que corro, e a ideia é deixar que a exaltação que sinto no fim 
de cada corrida dure até o dia seguinte. É o mesmo tipo de 
abordagem que creio ser necessária quando estou escrevendo 
um romance. Paro todo dia bem no momento em que sinto 
que posso escrever mais. Feito isso, o dia de trabalho seguin-
te transcorre surpreendentemente bem. Acho que Ernest He-
mingway fazia alguma coisa parecida. Para seguir em frente, é 
preciso manter o ritmo. Isso é o mais importante em projetos 
de longo prazo. Assim que você estabelece o ritmo, o resto 
vem a reboque. O problema é conseguir fazer com que a roda 
fique girando a uma determinada velocidade — e chegar a 
esse ponto exige o máximo de concentração e esforço de que 
a pessoa é capaz.

Choveu um pouco enquanto eu corria, mas foi uma 
chuva agradável e refrescante. Uma nuvem pesada se avolumou 
acima de mim, vinda do oceano, e a chuva amena caiu por al-
gum tempo, mas depois, como que lembrando, “Ai, esqueci 
que eu tinha umas coisas pra fazer!”, ela se afastou rapidamen-
te sem nem sequer olhar para trás. E então o sol inclemente 
voltou, queimando a terra. É um padrão climático muito fácil 
de assimilar. Nada de confuso ou ambivalente sobre ele, nem 
a mais leve insinuação metafórica ou simbólica. No caminho, 
passei por outros corredores, homens e mulheres em núme-
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ro relativamente igual. Os mais cheios de energia chispavam 
pela pista, cortando o ar como se tivessem ladrões em seus 
calcanhares. Outros, acima do peso, bufavam e resfolegavam, 
os olhos semicerrados, os ombros caídos como se aquilo fos-
se a última coisa no mundo que gostariam de estar fazendo. 
Parecia que uma semana antes seus médicos lhes haviam in-
formado que tinham diabetes e advertido a começarem a se 
exercitar. Estou em algum ponto entre as duas coisas.

Adoro escutar o Lovin’ Spoonful. A música deles tem 
qualquer coisa de casual e jamais é pretensiosa. Escutar essa 
música relaxante me traz de volta lembranças dos anos 1960. 
Mas nada muito especial. Se fossem fazer um filme sobre mi-
nha vida (só pensar nisso já me deixa assustado), essas seriam 
as cenas que ficariam jogadas no chão da sala de edição. “Po-
demos deixar esse episódio de fora”, explicaria o editor. “Não 
é ruim, mas é meio comum e não diz grande coisa.” Esse tipo 
de lembrança — despretensiosa, lugar-comum. Mas para mim 
são todas significativas e valiosas. Conforme cada uma des-
sas lembranças perpassa minha mente, tenho certeza de que 
inconscientemente sorrio, ou manifesto um ligeiro franzido 
na testa. Por mais lugares-comuns que possam ser, o acúmulo 
dessas lembranças levou a um resultado: eu. Eu aqui e agora, 
no litoral norte de Kauai. Às vezes, quando penso na vida, me 
sinto como um destroço à deriva que foi parar numa praia.

Enquanto corro, os ventos alísios soprando da direção 
do farol lançam as farfalhantes folhas de eucalipto por cima 
de minha cabeça.

Passei a morar em Cambridge, Massachusetts, no fim de maio 
deste ano, e correr tem sido mais uma vez o eixo central de 
minha rotina diária desde então. Estou correndo seriamente, 
agora. Com seriamente quero dizer sessenta quilômetros por 
semana. Em outras palavras, dez quilômetros por dia, seis dias 
por semana. Seria melhor se eu corresse sete dias, mas tenho 
de considerar os dias de chuva, e dias em que o trabalho me 
mantém ocupado demais. Há alguns dias, também, em que 
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francamente me sinto cansado demais para correr. Levando 
tudo isso em conta, deixo um dia por semana livre. Assim, 
com sessenta quilômetros por semana, cubro duzentos e ses-
senta quilômetros todo mês, o que para mim é meu padrão de 
correr seriamente.

Em junho segui exatamente esse plano, correndo du-
zentos e sessenta quilômetros em cima da pinta. Em julho 
aumentei a distância e cobri trezentos quilômetros. Mantive 
a média de dez quilômetros diários, sem deixar um único dia 
livre. Não quero dizer que percorri precisamente dez quilôme-
tros por dia. Se eu corro quinze quilômetros num dia, no dia 
seguinte corro apenas cinco. (Meu ritmo de corrida em geral é 
de dez quilômetros por hora.) Para mim, isso é definitivamente 
correr a um ritmo sério. E desde que vim para o Havaí eu man-
tenho esse ritmo. Já faz muito tempo que sou capaz de correr 
distâncias como essas e manter esse tipo de programa fixo.

Existem vários motivos por que, a certa altura de mi-
nha vida, parei de correr seriamente. Antes de tudo, minha 
vida foi ficando muito ocupada, e tempo livre se tornou cada 
vez mais um artigo de luxo. Quando eu era mais novo, não 
é que tivesse todo o tempo livre que queria, mas pelo menos 
não tinha tantas tarefas diferentes quanto tenho agora. E não 
sei por quê, mas quanto mais velho você fica, mais ocupado 
você é. Outro motivo foi que passei a me interessar mais por 
triatlo do que por maratonas. Triatlo, é claro, envolve nadar e 
pedalar, além de correr. A parte da corrida não é um proble-
ma para mim, mas a fim de dominar as outras duas modali-
dades da competição tenho de devotar grande parte do tempo 
a treinar natação e ciclismo. Tive de começar do zero com 
a natação, reaprendendo a forma correta de nadar. Aprendi 
também as técnicas corretas de pedalar e treinei os músculos 
necessários. Tudo isso demandou tempo e esforço e, como 
resultado, me restou menos tempo para dedicar à corrida.

Provavelmente, o principal motivo, contudo, foi que 
em certo momento eu simplesmente me cansei do esporte. 
Comecei a correr no outono de 1982 e venho correndo desde 
então por quase vinte e três anos. Ao longo desse período 
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treinei quase diariamente, disputando pelo menos uma ma-
ratona todo ano — vinte e três, até o momento —, e partici-
pei de mais provas de longa distância ao redor do mundo do 
que sei dizer. Corridas de longa distância, porém, combinam 
com minha personalidade, e de todos os hábitos que adquiri 
ao longo da vida, devo dizer que esse tem sido o mais útil, 
o mais significativo. Correr sem intervalo por mais de duas 
décadas também me tornou mais forte, tanto física como 
emocionalmente.

A questão é que não sou muito dado a esportes de 
equipe. É simplesmente assim que eu sou. Sempre que jogo 
futebol ou beisebol — na verdade, desde que me tornei adul-
to isso ficou cada vez mais raro —, não me sinto à vontade. 
Talvez seja porque não tenho irmãos, mas jamais fui capaz 
de participar do tipo de jogo que envolve outros jogadores. 
Também não sou muito bom em esportes de um contra um, 
como tênis. Gosto de squash, mas em geral, quando se trata 
de um jogo contra alguma outra pessoa, o aspecto competitivo 
me deixa desconfortável. E quanto às artes marciais, também, 
não contem comigo.

Não me levem a mal — não sou totalmente anticom-
petitivo. É apenas que, por algum motivo, nunca me importei 
muito se derroto os outros ou se perco deles. Esse sentimento 
permaneceu um tanto inalterado depois que cresci. Não faz 
diferença o campo de atuação — derrotar alguém simples-
mente não é meu barato. Interesso-me muito mais por atingir 
os objetivos que fixei para mim mesmo, de modo que, nesse 
sentido, corridas de longa distância caem como uma luva para 
uma disposição de espírito como a minha.

Corredores de maratona compreenderão o que que-
ro dizer. Não nos importamos de fato se derrotamos este ou 
aquele corredor particular. Corredores de primeiro nível, é cla-
ro, visam superar seus rivais mais próximos, mas para o corre-
dor mediano, do dia a dia, a rivalidade individual não é uma 
questão de suma importância. Tenho certeza de que existem 
corredores comuns cujo desejo de derrotar um rival particular 
os incita a treinar com mais afinco. Mas o que acontece se 
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seu rival, seja por que motivo for, abandona a competição? 
Sua motivação pela corrida desaparece ou pelo menos dimi-
nui, e fica difícil para eles continuar correndo por muito mais 
tempo.

Os corredores mais comuns são motivados por um 
objetivo individual, mais do que qualquer outra coisa: a saber, 
um tempo que desejam bater. Assim que consegue bater esse 
tempo, um corredor vai sentir ter atingido o objetivo a que se 
propôs, e se não conseguir, sentirá que não o fez. Mesmo que 
não consiga fazer o tempo que esperava, contanto que tenha 
o sentimento de satisfação de ter feito seu melhor — e, pos-
sivelmente, ter feito alguma descoberta significativa sobre si 
mesmo no processo —, então isso é uma realização em si, um 
sentimento positivo que ele pode levar consigo para a corrida 
seguinte.

O mesmo pode ser dito a respeito de minha profissão. 
Na ocupação de romancista, até onde sei, não existe isso de 
vencer ou perder. Talvez o número de exemplares vendidos, 
prêmios recebidos e elogios da crítica sirvam como parâme-
tros externos para a realização literária, mas nenhum deles 
importa de fato. O crucial é que o que você escreve atinja os 
padrões que estabeleceu para si mesmo. O fracasso em atin-
gir essa marca não é algo cuja explicação você possa fornecer 
facilmente. Quando se trata das outras pessoas, sempre é pos-
sível aparecer com uma justificativa razoável, mas não dá para 
tapear a si mesmo. Nesse sentido, escrever romances e correr 
maratonas inteiras são atividades muito semelhantes. Basica-
mente, o escritor tem uma motivação silenciosa, interior, e não 
busca validação em coisas que sejam visíveis externamente.

Para mim, correr é tanto um exercício como uma me-
táfora. Correndo dia após dia, colecionando corridas, pouco a 
pouco elevo meu patamar, e cumprindo cada nível aprimoro a 
mim mesmo. Pelo menos é nisso que deposito meu empenho 
dia após dia: elevar meu próprio nível. Não sou um grande 
corredor, de modo algum. Estou mais para um nível comum 
— ou, antes, mediano. Mas isso não vem ao caso. A questão é 
se melhorei ou não em relação ao dia anterior. Em corridas de 
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longa distância, o único oponente que você tem de derrotar é 
você mesmo, o modo como você costumava ser.

Desde que fiz quarenta anos, porém, esse sistema de 
autoavaliação mudou gradualmente. Pondo em termos sim-
ples, não sou mais capaz de melhorar meu tempo. Creio ser 
inevitável, considerando minha idade. A certa altura, todo 
mundo atinge seu pico físico. Existem diferenças individuais, 
mas quase sempre o divisor de águas é o início da segunda 
década de vida no caso dos nadadores, o fim da segunda dé-
cada para os boxeadores, e a metade da terceira década para os 
jogadores de beisebol. É algo pelo qual todos temos de passar. 
Uma vez perguntei a um oftalmologista se alguém já escapara 
da presbiopia ao ficar mais velho. Ele riu e disse: “Ainda não 
conheci ninguém.” É a mesma coisa. (Felizmente, o pico para 
artistas varia consideravelmente. Dostoievski, por exemplo, es-
creveu dois de seus romances mais importantes, Os demônios e 
Os irmãos Karamazov, nos últimos anos de sua vida, antes de 
morrer com a idade de sessenta anos. Domenico Scarlatti es-
creveu 555 sonatas de piano durante sua vida, a maioria delas 
quando tinha entre cinquenta e sete e sessenta e dois anos.)

Meu pico como corredor veio no fim de minha quarta 
década de vida. Antes disso, meu objetivo era perfazer uma 
maratona completa em três horas e meia, um ritmo de exata-
mente um quilômetro a cada cinco minutos, ou uma milha em 
oito. Às vezes, eu baixava esse tempo de três horas e meia, às 
vezes não (com mais frequência, não). De um modo ou de ou-
tro, era capaz de correr uniformemente uma maratona mais ou 
menos nessa quantidade de tempo. Mesmo quando eu achava 
que arruinara tudo completamente, ainda assim chegava em 
três horas e quarenta. Mesmo se não houvesse treinado muito 
ou não estivesse na melhor forma, passar de quatro horas era 
inconcebível. As coisas continuaram nesse patamar estável por 
algum tempo, mas não demorou para começarem a mudar. 
Eu treinava tanto quanto antes, mas achava cada vez mais di-
fícil baixar o tempo de três horas e quarenta minutos. Estava 
levando cinco minutos e meio para correr cada quilômetro, e 
pouco a pouco eu me aproximava da marca de quatro horas 
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para terminar a maratona. Francamente, foi uma espécie de 
choque. O que estava acontecendo? Não pensei que fosse por 
estar ficando velho. No dia a dia, nunca senti que estivesse 
ficando fisicamente mais fraco. Mas independentemente de 
quanto eu negasse ou tentasse ignorar o fato, os números pio-
ravam, passo a passo.

Além do mais, como eu disse antes, eu me tornara mais 
interessado em outros esportes, como triatlo e squash. Só correr 
o tempo todo não podia fazer bem para mim, imaginei, deci-
dindo que seria melhor acrescentar variedade à minha rotina e 
desenvolver um regime físico mais abrangente. Contratei uma 
treinadora de natação particular que começou comigo pelo bá-
sico, e aprendi a nadar mais rápido e facilmente do que antes. 
Meus músculos reagiram ao novo ambiente, e meu físico co-
meçou a mudar visivelmente. Enquanto isso, como uma maré 
vazante, meus tempos de maratona continuaram, de forma len-
ta mas inquestionável, a piorar. E descobri que já não gostava 
de correr tanto quanto antes. Uma fadiga permanente se abriu 
entre mim e a mera ideia de correr. Uma decepção com o pen-
samento de que todo o meu trabalho duro não valera a pena, 
de que havia alguma coisa obstruindo meu caminho, como 
uma porta que antes permanecera usualmente aberta e agora 
de repente era batida em minha cara. Chamei essa condição 
de runner’s blues, melancolia de corredor. Entrarei em detalhes 
mais tarde sobre que tipo de melancolia era essa.

Faz dez anos desde a última vez em que morei em  Cambridge 
(o que aconteceu de 1993 a 1995, no tempo em que Bill Clin-
ton ainda era presidente). Quando avistei o rio Charles outra 
vez, um desejo de correr se apossou de mim. Em geral, a me-
nos que uma grande mudança tenha ocorrido, rios sempre 
parecem iguais, e o rio Charles em particular parecia absolu-
tamente idêntico. O tempo passara, alunos haviam chegado 
e partido, eu envelhecera dez anos e literalmente muita água 
passara por baixo da ponte. Mas o rio continuava o mesmo. 
Suas águas ainda fluíam de modo rápido e tranquilo na di-
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reção do porto de Boston. A água encharca a linha costei-
ra, fazendo o capim de verão crescer espesso, o que ajuda 
a alimen tar as aves aquáticas, e o rio corre languidamente, 
sem parar, sob as pontes antigas, refletindo nuvens no verão 
e balan çando com banquisas no inverno — e ruma em silên-
cio para o oceano.

Depois que acabei de desfazer as malas, que me ade-
quei aos rígidos padrões envolvidos numa mudança para cá e 
me acomodei à vida em Cambridge, acabei retomando o há-
bito de correr seriamente mais uma vez. Respirando o revigo-
rante, estimulante, ar fresco da manhã, senti novamente a ale-
gria de correr em solo familiar. O som de meus passos, minha 
respiração e batidas, tudo se misturava em um único ritmo 
polifônico. O rio Charles é um ponto sagrado para as regatas, 
e sempre há alguém remando nele. Gosto de disputar com os 
remadores. Na maior parte das vezes, é claro, os barcos são 
mais rápidos. Mas quando é um skiff simples que está na água, 
consigo competir com seu remador em pé de igualdade.

Talvez por abrigar a Maratona de Boston, Cambridge 
é cheia de corredores. A pista de jogging ao longo do Charles 
se estende infinitamente, e, se você quiser, pode correr por 
horas. O problema é que os ciclistas também a utilizam, de 
modo que é preciso ficar atento às bicicletas que se aproximam 
zunindo por trás. Em vários lugares, também, há buracos na 
pavimentação, e é preciso tomar cuidado para não tropeçar, e 
existem placas de sinalização com que você pode trombar, fa-
zendo com que veja algumas estrelas em sua corrida. No mais, 
é uma pista excelente.

Às vezes, quando corro, escuto jazz, mas em geral é 
rock, já que a batida do rock é o melhor acompanhamento 
possível para o ritmo da corrida. Minhas preferências vão de 
Red Hot Chili Peppers, Gorillaz e Beck a bandas mais antigas 
como Creedence Clearwater Revival e os Beach Boys. Músicas 
com o ritmo mais simples possível. Um monte de corredores 
hoje em dia usa iPods, mas eu prefiro meu MD player, com 
o qual já estou acostumado. É um pouco maior que um iPod 
e não chega nem perto de armazenar a mesma quantidade de 
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coisas, mas para mim serve bem. A essa altura da vida, não 
quero misturar música e computadores. Assim como não é 
bom misturar amigos e trabalho, e sexo.

Como mencionei, em julho corri trezentos quilômetros. Cho-
veu dois dias nesse mês, e passei dois dias viajando. E houve 
alguns dias em que o tempo estava úmido e quente demais para 
correr. De modo que, pesados os prós e contras, correr trezentos 
quilômetros não foi tão mau. Nada mau. Se correr duzentos e 
sessenta quilômetros em um mês pode ser considerado correr 
seriamente, então trezentos quilômetros deve ser considerado 
correr rigorosamente. Quanto mais eu corro, mais perco peso, 
também. Em dois meses e meio, perdi cerca de três quilos, e a 
gordura incipiente que comecei a ver em torno da barriga desa-
pareceu. Imagine-se fazendo uma visita ao açougue, comprando 
três quilos de carne e carregando para casa. Você pegou a ideia. 
Eu tinha emoções conflitantes quanto a carregar esse peso extra 
comigo todos os dias. Se você mora em Boston, cerveja Samuel 
Adams (Summer Ale) e Dunkin’ Donuts são parte essencial da 
vida. Mas descobri para meu deleite que até mesmo essas indul-
gências podiam ser compensadas com o exercício constante.

Talvez pareça um pouco tolo alguém com a minha 
idade dizer isso abertamente, mas apenas quero ter certeza de 
que os fatos a seguir vão ficar bem claros: sou o tipo de sujeito 
que gosta de estar sozinho consigo mesmo. Para dizer de um 
modo mais agradável, sou o tipo de pessoa que não acha um 
sofrimento ficar só. Não acho que passar uma ou duas horas 
correndo sozinho todos os dias, sem falar com ninguém, além 
de passar quatro ou cinco horas sozinho em minha mesa, seja 
difícil nem chato. Tenho essa tendência desde que era mais 
novo, quando, caso tivesse escolha, preferia ficar sozinho len-
do um livro ou concentrado ouvindo música a estar na com-
panhia de alguém. Sempre fui capaz de pensar em coisas para 
fazer quando estou sozinho.

Mesmo assim, depois de ter me casado muito jovem 
(eu estava com vinte e dois), gradualmente me acostumei a 
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viver com outra pessoa. Depois que saí da faculdade fui dono 
de um bar, então aprendi a importância de estar com outros 
e a questão óbvia de que não podemos sobreviver sem a com-
panhia alheia. Pouco a pouco, então, embora talvez interpre-
tando a coisa a meu próprio modo particular, por meio da 
experiência pessoal descobri como ser sociável. Olhando em 
retrospecto para essa época, hoje, consigo ver que dos vinte 
aos trinta minha visão de mundo mudou, e amadureci. Ao 
meter o nariz em todos os tipos de lugar, conquistei as habili-
dades práticas de que precisava para viver. Sem esses dez duros 
anos não acho que eu teria escrito romances e, mesmo que ten-
tasse, não teria sido capaz de fazê-lo. Não que a personalidade 
das pessoas mude assim tão dramaticamente. O desejo que 
há em mim de permanecer sozinho não mudou. Eis por que 
a hora e pouco que passo correndo, preservando um tempo 
só meu, em silêncio, é importante para me ajudar a manter o 
bem-estar mental. Quando estou correndo, não preciso con-
versar com ninguém e não tenho de escutar ninguém falando. 
Tudo que tenho a fazer é olhar a paisagem que passa por mim. 
Essa é uma parte de meu dia sem a qual não consigo viver.

Muitas vezes me perguntam no que penso quando 
corro. Em geral, as pessoas que perguntam isso nunca corre-
ram longas distâncias. Sempre reflito sobre a pergunta. O que 
exatamente penso quando estou correndo? Não faço a menor 
ideia.

Em dias frios, acho que penso um pouco sobre quan-
to está frio. E nos dias quentes, em como faz calor. Quando 
estou triste penso um pouco sobre a tristeza. Quando estou 
feliz, penso um pouco sobre a felicidade. Como já mencionei, 
lembranças aleatórias me vêm à cabeça, também. E ocasional-
mente, muito difícil, sério, tenho uma ideia para usar em um 
romance. Mas na verdade quando corro não penso em quase 
nada que seja digno de mencionar. 

Apenas corro. Corro num vácuo. Ou talvez eu deva me 
colocar de outra forma: corro a fim de conquistar um vácuo. 
Mas, como seria de se esperar, um pensamento ocasional vai 
invadir esse vácuo. A cabeça de uma pessoa não consegue se 
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manter um vazio completo. As emoções humanas não são for-
tes ou consistentes o bastante para sustentar um vácuo. O que 
quero dizer é que o tipo de pensamentos e ideias que invadem 
minhas emoções quando corro permanece subordinado a esse 
vácuo. Na falta de conteúdo, eles não passam de pensamentos 
aleatórios que giram em torno desse vácuo central.

Os pensamentos que me ocorrem quando estou cor-
rendo são como nuvens no céu. Nuvens de todos os tamanhos 
diferentes. Elas vêm e vão, enquanto o céu continua o mesmo 
céu de sempre. As nuvens são meras convidadas que passam e 
vão embora, deixando o céu para trás. O céu existe ao mesmo 
tempo em que não existe. Possui substância e ao mesmo tem-
po não. E nós meramente acolhemos essa vasta expansão e nos 
deixamos embriagar.

Estou no fim da casa dos cinquenta, agora. Quando 
era novo, nunca imaginei que o século XXI chegaria de fato e 
que, piadas à parte, eu faria cinquenta anos. Na teoria, é claro, 
é uma verdade óbvia que algum dia, se nada acontecesse, o 
século XXI chegaria e eu faria cinco décadas de vida. Quando 
eu era jovem, pedir que me imaginasse com cinquenta anos 
era tão difícil quanto me pedir para imaginar, concretamente, 
como era o mundo após a morte. Mick Jagger uma vez alar-
deou que “Prefiro morrer a continuar cantando Satisfaction 
quando estiver com quarenta e cinco anos”. Mas agora ele tem 
mais de sessenta e continua cantando Satisfaction. Algumas 
pessoas acham isso engraçado, talvez, mas não eu. Quando 
era novo, Mick Jagger não conseguia se imaginar com quaren-
ta e cinco anos. Quando eu era novo, era igual. Como posso 
rir de Mick Jagger? De jeito nenhum. Aconteceu apenas de 
eu não ter sido um cantor de rock, na juventude. Ninguém 
se lembra das coisas estúpidas que eu provavelmente disse na 
época, de modo que nunca vão poder citá-las, jogando de volta 
na minha cara. É a única diferença.

E agora eis-me aqui vivendo nesse mundo inimagi-
nável. Parece mesmo muito estranho, e não sei dizer se sou 
afortunado ou não. Talvez não faça diferença. Para mim — e 
para todo mundo, provavelmente — essa é minha primeira ex-
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periência com envelhecimento, e as emoções que estou sentin-
do, também, são sensações em primeira mão. Se fosse alguma 
coisa que eu houvesse experimentado antes, então talvez fosse 
capaz de compreender mais claramente, mas essa é a primeira 
vez, então não posso. Por ora tudo que está a meu alcance é 
postergar quaisquer juízos minuciosos e aceitar as coisas como 
elas são. Assim como aceito o céu, as nuvens e o rio. E há 
também qualquer coisa de cômico em relação a isso, algo que 
a pessoa não quer descartar completamente.

Como já mencionei antes, competir contra outras pessoas, seja 
na vida diária, seja em meu campo de trabalho, simplesmente 
não é o estilo de vida que busco. Perdoem-me por afirmar o 
óbvio, mas o mundo é feito de todos os tipos de pessoa. Ou-
tros têm seus próprios valores pelos quais se pautar, e o mesmo 
é verdadeiro para mim. Essas diferenças dão origem a discór-
dias, e a combinação dessas discórdias pode dar origem a de-
sentendimentos ainda maiores. Como resultado, às vezes as 
pessoas são criticadas injustamente. Isso é algo que não precisa 
nem ser dito. Não é nada agradável ser malcompreendido ou 
criticado; na verdade, é uma experiência dolorosa que magoa 
profundamente.

À medida que envelheço, contudo, pouco a pouco vou 
percebendo que esse tipo de sofrimento e mágoa é uma parte 
necessária da vida. Se você pensa a respeito, é precisamente por 
serem diferentes umas das outras que as pessoas são capazes de 
criar seus próprios eus independentes. Tomem a mim como 
exemplo. É precisamente minha capacidade de detectar deter-
minados aspectos de uma cena que outras pessoas não con-
seguem, de sentir de forma diferente dos outros e de escolher 
palavras que são diferentes das deles que me permite escrever 
histórias que sejam minhas e de mais ninguém. E por causa 
disso temos a extraordinária situação em que não poucas pes-
soas leem o que escrevi. Então o fato de que eu sou eu e nenhum 
outro é um dos meus maiores recursos. A mágoa emocional é o 
preço que a pessoa deve pagar a fim de ser independente.
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É nisso que basicamente acredito, e vivi minha vida 
segundo esse princípio. Em determinadas áreas, busquei  
ativa mente a solidão. Sobretudo para alguém em minha 
linha de trabalho, a solidão é, mais ou menos, uma circuns-
tância inevitável. Às vezes, porém, esse senso de isolamento, 
como ácido espirrando de uma garrafa, pode inconsciente-
mente corroer o coração da pessoa e dissolvê-lo. Podemos 
ver isso, ainda, como uma faca de dois gumes. Isso me pro-
tege, mas ao mesmo tempo me dilacera por dentro. Acho 
que a meu próprio modo tenho consciência desse perigo 
— provavelmente, por intermédio da experiência —, e é por 
isso que tão constantemente mantenho meu corpo em mo-
vimento, em alguns casos forçando-me até o limite, a fim de 
curar a solidão interior que sinto e colocá-la em perspectiva. 
Não é tanto um ato intencional, mas, antes, uma reação 
instintiva.

Deixe-me ser mais específico.
Quando sou injustamente criticado (de meu ponto 

de vista, pelo menos), ou quando alguém que tenho certeza de 
que é capaz de me compreender não o faz, corro mais do que o 
u sual. Ao correr mais, é como se eu pudesse exaurir fisicamen-
te essa parcela de meu descontentamento. Isso também me 
faz perceber mais uma vez quanto sou fraco, quão limitadas 
são minhas capacidades. Eu tomo consciência, fisicamente, 
desses aspectos de inferioridade. E um dos resultados de cor-
rer um pouco mais além do que normalmente corro é me tor-
nar um pouco mais forte. Se estou com raiva, dirijo essa raiva 
para mim mesmo. Se passo por uma experiência frustrante, eu 
a uso para me aperfeiçoar. Esse é o modo como sempre vivi. 
Absorvo silenciosamente as coisas que sou capaz, liberando-as 
mais tarde, e o mais transformadas possível, como parte do fio 
narrativo em um romance.

Acho que a maioria das pessoas não aprovaria minha 
personalidade. Talvez existam alguns poucos — muito pou-
cos, imagino — que se impressionem com ela, mas só muito 
raramente alguém a aprecia. Quem poderia mostrar sentimen-
tos amistosos, ou qualquer coisa nesse nível, em relação a uma 
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pessoa que não se compromete; que, em vez disso, sempre que 
um problema surge, se tranca sozinha num armário? Mas será 
possível a um escritor profissional conquistar o apreço das pes-
soas? Não faço ideia. Talvez em algum lugar do mundo seja. 
É difícil generalizar. Eu, pelo menos, que escrevi romances 
durante vários anos, consigo apenas imaginar alguém que gos-
te de mim em um nível pessoal. Ser objeto da desafeição de 
alguém, ser odiado e desprezado, não sei por que me parece 
mais natural. Não que eu fique aliviado quando isso acontece. 
Assim como também não me sinto feliz por não gostarem de 
mim.

Mas essa é outra história. Vamos voltar às corridas. 
Retomei outra vez meu velho estilo de vida de corredor. Co-
mecei a correr seriamente e agora estou correndo rigorosamen-
te. O que isso pode significar para mim, agora que estou em 
vias de me tornar um sexagenário, ainda não sei dizer. Mas 
acho que alguma coisa vai significar. Talvez nada profundo, 
mas deve haver alguma significação. Seja como for, agora es-
tou correndo para valer. Vou deixar para pensar depois no que 
pode significar tudo isso. (Postergar o ato de pensar a respeito 
de alguma coisa é uma de minhas especialidades, uma ha-
bilidade que aprendi a cultivar com o passar dos anos.) Dou 
uma limpada nos tênis de corrida, passo um pouco de protetor 
solar no rosto e no pescoço, acerto o relógio e ponho o pé na 
estrada. Com os ventos alísios soprando em minha cara, uma 
garça branca voando acima de mim, suas patas devidamente 
alinhadas conforme cruza o céu, escuto uma de minhas anti-
gas bandas prediletas, Lovin’ Spoonful.

Quando corria, um pensamento me veio à cabeça: 
mesmo que meu tempo na corrida não melhore, não há muito 
que eu possa fazer a respeito. Fiquei mais velho, e o tempo 
cobra seu tributo. Não é culpa de ninguém. Essas são as regras 
do jogo. Assim como um rio corre para o mar, ficar velho e 
diminuir o ritmo fazem parte do cenário natural, e tenho de 
aceitar o fato. Talvez não seja um processo dos mais divertidos, 
e o que descubro como resultado talvez não seja lá muito agra-
dável. Mas que escolha tenho, afinal? A meu próprio modo, 
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apreciei minha vida até aqui, mesmo que não possa dizer que 
a apreciei plenamente.

Não estou tentando me vangloriar nem nada disso 
— quem cargas-d’água iria se vangloriar de uma coisa dessas? 
—, mas não sou uma pessoa das mais brilhantes. Sou o tipo 
de sujeito que precisa vivenciar algo fisicamente, tocar de fato 
em algo, para adquirir uma percepção clara da coisa. Seja lá 
o que for, a menos que eu veja com meus próprios olhos, não 
vou ficar convencido. Sou uma pessoa do tipo físico, não inte-
lectual. Claro que sou dotado de inteligência, em certa medida 
— ao menos acho que sou. Se não tivesse nenhuma, não pode-
ria escrever romances. Mas não sou desses que funcionam pu-
ramente na base da teoria ou da lógica, tampouco alguém cuja 
fonte de energia deriva da especulação intelectual. Somente 
quando recebo efetivamente um fardo físico e meus músculos 
começam a gemer (e às vezes gritar) é que a agulha do meu 
compreensiômetro dá um pulo e sou enfim capaz de captar 
alguma coisa. Desnecessário dizer, leva um bocado de tempo, 
mais esforço, atravessar cada estágio, passo a passo, e chegar 
a uma conclusão. Às vezes, leva mais tempo do que deveria, e 
na altura em que me convenço, já é tarde demais. Mas o que 
se pode fazer? É o tipo de pessoa que sou.

Quando corro digo a mim mesmo para pensar em um 
rio. E nuvens. Mas em essência não estou pensando em uma 
coisa. Tudo que faço é continuar correndo em meu próprio 
vácuo aconchegante, caseiro, meu silêncio nostálgico. E isso é 
uma coisa maravilhosa. Digam as pessoas o que disserem.


