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FILHOTES DA ÁGUA

Éramos uns peixinhos, meus três irmãos e eu. Nosso pai, 
que era campeão de natação (venceu a competição de 24 quilô-
metros na costa da ilha de Wight por três anos seguidos) e amava 
nadar mais do que qualquer outra coisa, nos apresentou à água 
antes mesmo de completarmos uma semana de vida. Nadar é 
instintivo nessa idade, por isso, para o bem ou para o mal, nunca 
“aprendemos” a nadar.

Lembrei disso quando estive nas ilhas Carolinas, na Mi-
cronésia, onde vi criancinhas que mal tinham aprendido a andar 
mergulhando sem medo nas lagunas e nadando, previsivelmen-
te, no estilo cachorrinho. Lá todo mundo nada — não existe isso 
de “não saber nadar” — e é competente na água. Magalhães e 
outros navegadores que chegaram à Micronésia no século XVI fi-
caram pasmos com essas habilidades, e depois de observar como 
os ilhéus nadavam, mergulhavam e pulavam uma onda depois 
da outra, só lhes restou compará-los a golfinhos. As crianças, 
em especial, se mostravam tão à vontade na água que, nas pa-
lavras de um explorador, pareciam “mais peixes do que seres 
humanos”. (Foi com os habitantes das ilhas do Pacífico que, no 
começo do século XX, nós, ocidentais, aprendemos o estilo crawl, 
o belo, potente nado oceânico que eles haviam aperfeiçoado 
— tão melhor, tão mais apropriado à forma humana do que o 
ranídeo nado de peito praticado até então.)

Quanto a mim, não tenho nenhuma lembrança de ter sido 
ensinado a nadar; aprendi minhas braçadas nadando com meu 
pai, acho — embora as braçadas dele, lentas, calculadas, devo-
radoras de quilômetros (era um homem robusto de quase 115 
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quilos) não fossem lá muito apropriadas a um menino. Acontece 
que eu via como aquele homem velho, grandalhão e desajeitado 
em terra firme, se transformava na água, gracioso como um 
boto; e eu, acanhado, receoso e também bastante desajeitado, 
encontrava em mim a mesma deliciosa transformação, encon-
trava na água um novo ser, um novo modo de ser. Tenho a nítida 
lembrança de umas férias de verão no litoral da Inglaterra no 
mês seguinte ao meu quinto aniversário, quando irrompi no 
quarto dos meus pais e puxei com força aquela massa em forma 
de baleia. “Vamos, papai! Vamos nadar!”, falei. Ele se virou 
devagar e abriu um olho. “Que história é essa, acordar um velho 
de 43 anos às seis da manhã?” Agora que meu pai está morto e 
tenho quase o dobro da idade que ele tinha então, sou tomado 
por essa recordação de tanto tempo atrás, que me dá vontade de 
rir e chorar ao mesmo tempo.

A adolescência foi uma época ruim. Desenvolvi uma 
doença estranha na pele: “eritema anular centrífugo”, disse um 
especialista; “eritema girato”, disse outro — palavras bonitas, 
sonoras, empoladas, mas nenhum dos especialistas podia fazer 
nada, e eu ali, coberto de feridas aquosas. Parecia um leproso, ou 
pelo menos me sentia como um — não ousava tirar a roupa na 
praia ou na piscina, e só às vezes, com sorte, conseguia encontrar 
um lago ou lagoa remotos.

Em Oxford minha pele melhorou de repente, e a sensação 
de alívio foi tamanha que eu queria nadar nu, sentir a água 
passar sem obstáculos por todo o corpo. Às vezes ia nadar em 
Parsons’s Pleasure, uma curva do rio Cherwell, local que desde 
os anos 1680 ou antes era reservado a nudistas e parecia fre-
quentado pelos fantasmas de Swinburne e Clough.* No verão, 
algumas tardes eu embarcava numa pequena chalupa e seguia 
pelo Cherwell; encontrava um trecho seguro para ancorar e 
ficava nadando sossegado pelo resto do dia. Às vezes, à noite, 
saía para uma longa corrida pela trilha que margeia o Isis e 

* Algernon Charles Swinburne (1837-1909) e Arthur Hugh Clough (1819-61), 
poetas e acadêmicos oxfordianos da era vitoriana. O rio Cherwell banha a área dos col-
leges de Oxford. (N. T.)
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passava por Iffley Lock,* muito além dos limites da cidade. 
Então mergulhava e nadava até que o rio e eu parecêssemos 
flutuar juntos; éramos um só.

Nadar passou a ser uma paixão absoluta em Oxford, e 
depois não teve mais volta. Quando cheguei a Nova York, em 
meados dos anos 1960, comecei a nadar na praia de Orchard, no 
Bronx, e às vezes fazia o circuito até City Island — um percurso 
de várias horas. E foi assim, aliás, que encontrei a casa onde mo-
rei por vinte anos: lá pelo meio do trajeto, parei para contemplar 
um gracioso gazebo na margem, saí da água e fui passear pelo 
caminho; vi uma casinha vermelha à venda, entrei (pingando) 
para conhecê-la — acompanhado pelos proprietários confu-
sos —, continuei a pé até a imobiliária e convenci a corretora 
que eu estava de fato interessado (ela não estava habituada a 
clientes em traje de banho); voltei para a água do outro lado da 
ilha e nadei de volta até a praia de Orchard, tendo comprado uma 
casa entre uma braçada e outra.

Eu costumava nadar ao ar livre — tinha mais vigor naquela 
época — de abril a novembro, mas no inverno ia para a ACM lo-
cal. Em 1976-7 fui eleito o Melhor Nadador de Longa Distância 
da ACM de Mount Vernon, em Westchester: atravessei a piscina 
quinhentas vezes na competição — 9,6 quilômetros — e teria 
continuado, até que os juízes disseram: “Chega! Por favor, vá 
para casa”.

Alguns poderiam pensar que atravessar quinhentas vezes 
uma piscina é monótono, maçante, mas para mim nadar nunca 
foi monótono nem maçante. Nadar me traz uma espécie de ale-
gria, uma sensação de bem-estar tão extrema que às vezes sinto 
uma espécie de êxtase. No ato de nadar há um envolvimento 
total, em cada braçada, e ao mesmo tempo a mente pode flutuar 
livre, num estado de encantamento, como em transe. Nunca 
experimentei coisa tão poderosa, tão saudavelmente euforizante 
— e sou viciado, fico irritadiço quando não posso nadar.

* Isis é um nome alternativo do rio Tâmisa, usado principalmente na região de 
Oxford; Iffley Lock é uma comporta desse mesmo rio na altura do vilarejo de Iffley, na 
orla sul de Oxford. (N. T.)
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Duns Scotus, no século XIII, falava em “condelectari sibi”, 
a vontade que se deleita com seu próprio exercício, e Mihaly 
Csikszentmihalyi, nosso contemporâneo, fala em “estado de 
fluxo” [flow]. Há uma adequação fundamental no nado, como 
em todas as atividades fluidas e, por assim dizer, musicais. E 
há também o encanto de boiar, de estar suspenso nesse meio 
denso e transparente que nos sustenta e nos envolve. Podemos 
nos mover na água, brincar com ela de um jeito que não encontra 
paralelo em terra. Podemos explorar sua dinâmica, seu fluxo, 
de um modo ou de outro; girar as mãos como hélices ou dire-
cioná-las como pequenos lemes; podemos nos transformar em 
um pequeno hidroavião ou submarino, investigar com o próprio 
corpo a física da flutuação.

Além disso, há todo o simbolismo do nadar — suas resso-
nâncias na imaginação, seus potenciais míticos.

Meu pai dizia que nadar era “o elixir da vida”, e com certeza 
para ele era mesmo: ele nadou todos os dias, só desacelerou 
um pouco no decorrer do tempo, até a digna idade de 94 anos. 
Tomara eu possa fazer como ele e nadar até morrer.
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RECORDAÇÕES DE SOUTH KENSINGTON

Adoro museus desde que me conheço por gente. Eles têm 
um papel fundamental na minha vida, estimulam a imaginação e 
me apresentam a ordem do mundo de um modo cristalino e con-
creto, porém organizado, em miniatura. Adoro jardins botânicos 
e zoológicos pela mesma razão: mostram a natureza, mas uma 
natureza classificada, a taxonomia da vida. Os livros não são 
reais nesse sentido, são apenas palavras. Museus são arranjos do 
real, exemplares da natureza.

Os quatro magníficos museus de South Kensington — todos 
no mesmo terreno e construídos no ornamentado estilo alto vito-
riano — foram concebidos como uma unidade multifacetada, de 
modo a tornar públicas e acessíveis a história natural, a ciência e 
o estudo das culturas humanas.

Os museus de South Kensington — juntamente com a Royal 
Institution e suas populares Christmas Lectures — constituíram 
uma instituição educacional vitoriana incomparável. Para mim 
ainda representam, como na infância, a essência do que chama-
mos de museu.

Havia o Museu de História Natural, o Museu de Geologia, o 
Museu de Ciência e o Museu Victoria e Albert, dedicado à história 
da cultura. Eu era um aficionado da ciência e nunca ia ao V&A, já os 
outros três eram, para mim, um museu único, que eu visitava cons-
tantemente, em tardes livres, nos fins de semana, nas férias, sempre 
que podia. Ficava chateado por ter de sair quando eles iam fechar, 
e uma noite dei um jeito de permanecer no Museu de História Na-
tural: na hora de fechar, eu me escondi na Galeria de Invertebrados 
Fósseis (não tão bem guardada quanto a Galeria dos Dinossauros 
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