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A ordem de um momento feliz

No fundo do bosque, 2 de julho de 1882 – Se farei isto, que seja 
sem mais demora. Ainda que incongruente e cheio de saltos e 
lacunas, como é esta barafunda de anotações de diário, apon-
tamentos da guerra relativos aos anos de 1862 a 1865, comen-
tários sobre a Natureza de 1877 a 1881, e depois de tudo isso 
as observações sobre o Oeste e o Canadá, tudo empacotado e 
amarrado com um barbante, a decisão e, na verdade, a injunção 
me chegam ao dia de hoje, nesta hora – (e que dia! Que hora 
acabou de passar! O vigor da grama alegre e da brisa que sopra, 
com todos os espetáculos do sol e do céu e a temperatura per-
feita, que nunca antes tinham me saciado tão completamente, 
corpo e alma): chegar em casa e desatar o pacote e reunir os 
rabiscos de diário e memórias, tais como são, curtos ou longos, 
uns seguidos dos outros, em páginas impressas, e deixar que as 
lacunas da miscelânea e as ausências de conexão deem conta 
de si mesmas. De qualquer forma, ilustrarei um estágio da hu-
manidade: o modo como uns poucos dias e horas da vida (e 
estas não por valor ou proporção relativa, mas por acaso) foram 
vividos. E provavelmente ainda outro ponto, o modo como pre-
paramos longamente um objeto, planejando e aprofundando e 
moldando, e então, quando chega a hora de realizá-lo, encon-
tramo-nos ainda bastante despreparados e botamos a coisa de 
pé de qualquer jeito e permitimos que a crueza e o atropelo 
contem a história, mais do que a obra consumada. De qualquer 
forma, obedeço à ordem de um momento feliz, que parece 
curiosamente imperativa. Talvez, caso não faça mais nada, eu 
leve a público o livro mais fragmentário, espontâneo e direto 
que já se imprimiu.
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Nota: As páginas 15-36 reproduzem quase palavra a palavra uma carta de 
próprio punho de janeiro de 1882 a um amigo insistente. Em seguida, trago 
algumas experiências sombrias. A guerra pela almejada secessão foi, é claro, 
o acontecimento maior do meu tempo. Comecei em fins de 1862, seguindo 
com perseverança pelos anos de 1863, 1864 e 1865, a visitar os doentes 
e feridos do exército, nos campos de batalha e nos hospitais da cidade de 
Washington e região. Desde o início eu conservei comigo caderninhos para 
anotações improvisadas a lápis para recobrar a memória de nomes e cir-
cunstâncias e do que especialmente queria etc. Nelas, resumi casos, pes-
soas, as coisas que via, situações de acampamento, à beira dos leitos, e não 
poucas vezes ao lado dos corpos dos mortos. Algumas eram esboçadas a 
partir de narrativas que ouvia e compilava enquanto velava ou esperava ou 
atendia alguém em meio a essas cenas. Conservo dezenas desses caderni-
nhos. Eles compõem uma história especial daqueles anos, exclusivamente 
minha, repleta de associações que possivelmente nunca poderão ser conta-
das ou cantadas. Gostaria de poder transmitir ao leitor as associações pre-
sas a esses fascículos enlameados e amassados, cada qual composto de uma 
ou duas folhas de papel, dobradas para caber no bolso e presas com um 
alfinete. Eu os conservei tal como os deixei depois da guerra, aqui e ali 
manchados com não poucas gotas de sangue, escritos apressadamente, às 
vezes na clínica, não raro em meio à agitação da incerteza ou da derrota ou 
da ação ou em meio a preparativos para ela ou durante a marcha. As pági-
nas 46-141 são, em sua grande maioria, cópias literais desses caderninhos 
apavorantes e sujos de sangue. ¶ De natureza completamente diferente é 
a maioria dos apontamentos seguintes. Algum tempo depois da guerra sofri 
um derrame paralisante que me prostrou por muitos anos. Em 1876 come-
cei a superar o pior momento. A partir daí, passei parte de muitas estações, 
em especial os verões, em um refúgio no condado de Camden – Timber 
Creek, um riachinho (tributário do grande Delaware, a 12 milhas de distân-
cia) – com lugares ermos e primitivos, córregos sinuosos, margens reclusas 
e repletas de árvores, fontes de água doce, e os encantos que pássaros, mato, 
flores silvestres, coelhos e esquilos, velhos carvalhos, nogueiras etc. podem 
oferecer. Nesses momentos e nesses lugares, foi escrita a maior parte do 
diário da página 144 em diante.

Resposta a um amigo insistente

Você me pede itens, detalhes do começo da minha vida – de 
minha ascendência e genealogia, em especial das mulheres 
de minha ancestralidade, e de seu distante ramo holandês, da 
parte materna –, da região em que nasci e fui criado, e minha 
mãe e meu pai antes de mim, e os pais de ambos antes deles – 
com palavras sobre as cidades do Brooklyn e de Nova York, 
sobre os tempos em que lá vivi, ainda menino e jovem rapaz. 
Você diz que deseja se debruçar sobre esses detalhes, princi-
palmente como embriões e antecedentes de Folhas de relva. 
Pois bem; você terá ao menos algumas amostras de tudo. Mui-
tas vezes refleti sobre o sentido dessas coisas – que só se pode 
abarcar e completar questões desse tipo explorando o que está 
por trás de si mesmo, talvez muito por trás, diretamente, e 
assim chegar à sua gênese, aos seus antecedentes e estágios 
cumulativos. Assim, por acaso, acabei dando fim ao tédio da 
indisposição e do confinamento de uma semana organizando 
esses artigos pensando em outro propósito (ainda irrealizado, 
talvez abandonado); e se você ficar satisfeito com eles, autên-
ticos e simples em sua data de ocorrência e fato, e contados à 
minha maneira, meio prolixa, aqui estão. Não vou hesitar em 
citar trechos de outros textos e anotações porque faço tudo 
para poupar trabalho; mas eles serão as melhores versões do 
que desejo expressar.

Genealogia – Van Velsor e Whitman

Nos últimos anos do século passado, a família Van Velsor, da 
parte de minha mãe, vivia em sua fazenda em Cold Spring, 
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Long Island, estado de Nova York, próximo aos limites a leste 
do condado do Queens, mais ou menos a 1 milha do porto.1 
A família do meu pai – provavelmente a quinta geração dos 
primeiros ingleses que chegaram à Nova Inglaterra – era nessa 
época formada por gente do campo com terra própria (e era 
um belo território, de 500 acres, terra boa, com leves declives 
a leste e sul, cerca de um décimo dela constituído de bosques 
cheio de árvores nobres e antigas), distante 2 ou 3 milhas, em 
West Hills, condado de Suffolk. O nome Whitman nos estados 
do Leste, e depois se ramificando pelo Oeste e pelo Sul, co-
meça, sem dúvida, em certo John Whitman, nascido em 1602 
na Velha Inglaterra, onde cresceu e se casou, e onde seu filho 
mais velho nasceu em 1629. Ele chegou à América a bordo do 
True Love em 1640 e viveu em Weymouth, Massachusetts, lu-
gar que se tornou a colmeia-mãe dos perpetuadores do nome 
a partir da Nova Inglaterra; morreu em 1692. Seu irmão, o re-
verendo Zechariah Whitman, também chegou a bordo do True 
Love, naquela época ou algum tempo depois, e viveu em Mil-
ford, Connecticut. Um filho desse Zechariah, de nome Joseph, 
migrou para Huntington, Long Island, e ali se estabeleceu 
permanentemente. O Dicionário genealógico de Savage (vol. 
IV, p. 524) assinala que a família Whitman já estava assentada 
em Huntington antes de 1664, por obra desse Joseph. É quase 
certo que foi desse início, e de Joseph, que derivaram os Whit-
man de West Hill, assim como os demais no condado de Su-
ffolk, eu entre eles. Joseph e Zechariah voltaram ambos para 

1. Long Island foi primeiro ocupada a oeste por holandeses e, em seguida, 
a leste pelos ingleses – sendo que a fronteira que separava as duas nacio-
nalidades ficava um pouco a oeste de Huntington, onde a família de meu 
pai vivia e eu nasci. [Todas as notas são do autor.]

a Inglaterra e retornaram diversas vezes; tiveram famílias nu-
merosas, e muitos de seus filhos nasceram no país de origem. 
Escutamos falar do pai de Joseph e Zechariah, Abijah Whit-
man, que viveu nos idos de 1500, mas sabemos pouco sobre 
ele, exceto o fato de que por algum tempo esteve na América.

Essas reminiscências de origem vieram a mim muito vivi-
damente em uma visita que fiz há não muito tempo (em meu 
63º ano) a West Hills, e ao cemitério em que estão enterra-
dos meus ancestrais de ambas as partes. Tirei das anotações 
dessa visita, escritas naquele exato local:

Os antigos cemitérios Whitman e Van Velsor

29 de julho de 1881 – Depois de mais de quatro anos de au-
sência (exceto por uma breve visita para levar meu pai uma 
última vez ali, dois anos antes de sua morte), fui a Long Island 
a passeio por uma semana, no lugar onde nasci, a 30 milhas da 
cidade de Nova York. Circulei pelos antigos lugares familiares, 
observando, refletindo, demorando-me neles, e recobrei a me-
mória de tudo. Fui à velha propriedade dos Whitman na parte 
alta da ilha e tive a perspectiva a leste, com o declive a sul, das 
amplas e belas terras cultivadas de meu avô (1780) e de meu 
pai. Lá estavam a casa nova (1810) e o velho carvalho, com 
seus 150 ou 200 anos; lá estavam o poço, a horta em declive e, 
um pouco mais distante, o que restou, em bom estado de con-
servação, da casa de meu bisavô (1750-1760), ainda de pé, com 
suas madeiras rijas e o teto baixo. Perto dali, uma magnânima 
floresta de altas e vigorosas nogueiras negras com seu porte 
magnífico, sem dúvida as belas filhas ou netas das nogueiras 
negras dos idos de 1776 ou antes. Do outro lado da estrada 
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se estendia o famoso pomar de macieiras, cerca de 20 acres, 
árvores plantadas por mãos que há muito se tornaram pó de-
baixo da terra (as de meu tio Jesse), mas muitas delas eviden-
temente capazes de dar anualmente flores e frutos.

Escrevo estas linhas sentado sobre um velho túmulo (cer-
tamente, no mínimo centenário), na colina do cemitério de 
muitas gerações dos Whitman. Cinquenta túmulos ou mais 
são facilmente identificáveis, e o mesmo número desprovido 
de qualquer forma – montes de terra já afundados, lápides 
quebradas ou em pedaços, cobertas de musgo –, a colina 
cinza e estéril, os montes de nozes por cima, o silêncio, in-
terrompido apenas pelo vento murmurante. Sempre há a 
mais profunda eloquência dos sermões ou dos poemas em 
qualquer um desses antigos campos santos, que são tantos 
em Long Island; então o que este significa para mim? Toda 
a minha história familiar, em sua sucessão de elos, desde o 
primeiro povoamento até hoje, contada aqui – três séculos 
concentrados neste acre de terra estéril.

O dia seguinte, 30 de julho, dediquei à localidade materna 
e – se é possível – senti-me ainda mais envolvido e impressio-
nado. Escrevo este parágrafo na colina do cemitério dos Van 
Velsor, próxima a Cold Spring, o mais significativo depositório 
de mortos que se pode imaginar, sem o menor toque de arte, 
longe disso, com o solo estéril, uma elevação plana de meio 
acre quase totalmente desprovida de vegetação, o topo de uma 
colina cercado de árvores altas e robustas e bosques densos, 
muito primitivos, ermo, sem visitantes, sem estradas (aqui 
não se chega a cavalo, é preciso trazer os mortos e acompa-
nhá-los a pé.) Há cerca de vinte a trinta túmulos, todos bem 
simples; e muitos mais quase inteiramente destruídos. Meu 

avô Cornelius, minha avó Amy (Naomi) e muitos parentes, 
próximos ou distantes, da parte de minha mãe, estão enterra-
dos aqui. O panorama que tinha diante de mim, de pé ou sen-
tado – o perfume delicado e selvagem do bosque, uma garoa 
fria e leve, a atmosfera emocional do lugar e as reminiscências 
inferidas –, fazia justiça ao lugar.

A fazenda materna

Saí desse lugar de túmulos ancestrais e caminhei uma dis-
tância de 80 ou 90 varas até o local da fazenda dos Van Vel-
sor, onde minha mãe nasceu (1795) e onde cada lugar me 
fora familiar quando criança e jovem (1825-1840). Na época, 
ali ficava uma casa de madeira, ampla e desconexa, cinza-es-
cura, com oficina, granja, um celeiro grande e um caminho 
largo. De tudo isso não resta um vestígio sequer; tudo foi de-
molido, apagado, e o arado e o rastelo passaram por sobre 
suas fundações e caminhos e tudo o mais, por muitos verões; 
hoje cercada, com grãos e trevos crescendo como em qual-
quer outro belo campo de cultivo. Apenas o grande buraco 
do porão, com alguns pequenos montes de pedra rachada, 
esverdeada pela relva e pelo mato, identifica o lugar. Todo 
o cenário, com o que ele desperta – memórias de meus dias 
de juventude já distantes meio século, a cozinha enorme e a 
lareira e a sala de estar adjuntas, a mobília simples, as refei-
ções, a casa cheia de gente alegre, o rosto feliz da minha avó 
Amy com sua touca quacre, meu avô, “o Major”, vermelho, 
jovial, forte, de voz sonora e fisionomia característica –, com 
o próprio panorama presente, foi responsável pela metade 
de dia mais importante de todo o meu passeio.
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Pois ali, naquele espaço cercado de colinas, bosques e 
saúde, minha mãe tão querida, Louisa van Velsor, cresceu 
(sua mãe, Amy Williams, de denominação quacre ou da So-
ciedade dos Amigos – a família Williams, sete irmãs e um ir-
mão –, o pai e o irmão marinheiros que encontraram a morte 
no mar). Os Van Velsor eram conhecidos por seus bons cava-
los, animais puro-sangue que os homens criavam e treinavam. 
Minha mãe quando jovem foi uma amazona corajosa e con-
tumaz. Quanto ao próprio cabeça da família, a velha raça da 
Holanda, tão profundamente enxertada na ilha de Manhattan 
e nos condados de Kings e Queens, jamais gerou exemplar 
tão marcante e completamente americanizado do que o ma-
jor Cornelius van Velsor.

Dois antigos interiores familiares

Sobre a vida doméstica e interior do meio de Long Island, 
naquele tempo e antes, aqui estão duas amostras:

“Os Whitman, no começo deste século, viviam em uma 
grande casa de fazenda, térrea e de água-furtada, feita de ma-
deira forte, que ainda está de pé. Uma cozinha grande, onde a 
fumaça se elevava como um véu, com chaminé e forno enor-
mes, formava uma ponta da casa. A existência da escravidão 
em Nova York na época, e a posse, da parte da família, de 
doze ou quinze escravos, de eito e domésticos, davam ao am-
biente uma aparência patriarcal. Perto do pôr do Sol, negros 
bem jovens podiam ser vistos, em bando, nessa cozinha, em 
roda, de cócoras, comendo seu jantar de leite e pamonha. Na 
casa e na comida e na mobília, tudo era muito simples, mas 
substancioso. Não se conheciam carpetes e fogões, tampouco 

café, e chá ou açúcar ficavam restritos às mulheres. O fogo 
que subia da lenha dava luz e calor às noites de inverno. Ha-
via carne de porco, vaca ou frango e todos os vegetais e grãos 
mais comuns em abundância. A sidra era a bebida que os 
homens costumavam beber e era servida nas refeições. As 
roupas eram em sua maioria costuradas em casa. As viagens 
eram feitas por homens e mulheres no lombo dos cavalos. 
Ambos os sexos trabalhavam com as próprias mãos – os ho-
mens na fazenda, as mulheres na casa e ao redor dela. Os li-
vros eram poucos. A cópia anual do almanaque era um regalo, 
e era lida em voz alta durante as longas noites de inverno. 
Não posso me esquecer de mencionar que essas duas famílias 
estavam próximas do mar o bastante para avistá-lo dos pon-
tos altos e escutar em momentos de silêncio o quebrar das 
ondas; estas, depois de uma tempestade, ofereciam à noite 
um som muito particular. Então todos, homens e mulheres, 
desciam frequentemente à praia e tomavam banho de mar, e 
os homens saíam a serviço em expedições para cortar capim-

-marinho e para pescar mariscos e peixes.” – John Burroughs, 
Notes on Walt Whitman as Poet and Person.

“Os ancestrais de Walt Whitman, de ambos os lados, ma-
terno e paterno, serviam mesa farta, preservavam a hospitali-
dade e o decoro, tinham uma excelente reputação no condado, 
e muitas vezes eram de pronunciada individualidade. Se este 
espaço permitisse, julgo que faria descrições pormenorizadas 
de alguns de seus homens, e ainda mais de algumas das mu-
lheres. Sua bisavó da parte materna, por exemplo, era uma 
mulher forte e de pele morena, que viveu até uma idade avan-
çada. Fumava tabaco, cavalgava como um homem, controlava 
até mesmo o cavalo de mais difícil trato e, viúva no fim da 
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vida, visitava diariamente suas terras, frequentemente sobre a 
sela, conduzindo o trabalho dos escravos e valendo-se de lin-
guajar no qual, em situações mais afervoradas, não eram pou-
pados xingamentos. As duas avós imediatas eram, no melhor 
sentido, mulheres de qualidade superior. A avó materna (Amy 
Williams era seu nome de solteira) era uma amiga, ou qua-
cre, de temperamento doce e sensível, dada à vida doméstica e 
profundamente intuitiva e espiritual. A outra (Hannah Brush) 
era igualmente nobre, talvez de personalidade mais forte; vi-
veu até uma idade avançada, teve uma prole imensa, era uma 
mulher natural, foi professora na juventude e tinha um pensa-
mento bastante sólido. W. W. dava muita importância às mu-
lheres de sua ancestralidade.” Idem.

Dessa ascendência de pessoas e cenários, nasci em 31 de 
maio de 1819. E vivi por algum tempo na própria localidade – 
uma vez que os sucessivos estágios de amadurecimento 
de minha infância, juventude e início da vida adulta foram 
todos vividos em Long Island, que por vezes sinto como que 
parte de mim. Menino e homem, vaguei e vivi em pratica-
mente todos os lugares da ilha, do Brooklyn a Montauk.

Paumanok e minha vida ali quando criança e jovem

É digna de total e particular investigação esta Paumanok (para 
dar destaque a seu nome aborígene2), que se estende a leste 

2. “Paumanok (ou Paumanake, ou Paumanack, o nome indígena de Long 
Island), com a extensão de mais de 100 milhas; em formato de peixe – re-
pleta de praias marítimas, arenosa, tempestuosa, intratável, de infinitos ho-
rizontes, ar forte demais para os inválidos, suas baías, um maravilhoso re-
fúgio para pássaros aquáticos, os campos ao sul cobertos de capim-marinho, 

através dos condados de Kings, Queens e Suffolk por 120 
milhas – a norte o estuário de Long Island, uma série bela, 
variada e pitoresca de enseadas, istmos e como que invasões 
marítimas, por 100 milhas até o ponto oriental. Do lado do 
oceano, a grande baía do sul, pontuada de um sem-número de 
colinas, em sua maioria pequenas, algumas bem grandes, vez 
por outra longas barras de areia, a uma distância que varia de 
200 varas a 1,5 milha da praia. Enquanto às vezes, como em 
Rockaway e no extremo leste, ao longo de Hamptons, a praia 
corre direto pela ilha, com o mar quebrando sem obstáculos. 
Muitos faróis a leste; uma longa história de trágicos naufrá-
gios, alguns até em anos mais recentes. Quando jovem, vivi a 
atmosfera e as tradições de muitos desses naufrágios – de um 
ou dois, praticamente uma testemunha. Na região da praia de 
Hempstead, por exemplo, ocorreu o naufrágio do navio Mé-
xico em 1840 (mencionado em “Os adormecidos”, de F. de R.). 
E em Hampton, alguns anos depois, a destruição do brigue 
Elizabeth, um caso terrível, em um dos piores vendavais de 
inverno, quando Margaret Fuller faleceu com marido e filho.

No interior dessas barras ou praias, essa baía a sul é por 
toda parte relativamente rasa; e, nos invernos frios, toda 
gelo espesso na superfície. Quando menino, eu muitas vezes 
saía com um ou dois amiguinhos por esses campos conge-
lados, de trenó, machado e arpão em punho, em busca de 

o solo da ilha geralmente duro, mas bom para acácias-meleiras, os pomares 
de macieiras e as amoreiras, e com incontáveis fontes da mais deliciosa 
água do mundo. Há muitos anos, entre os habitantes do litoral – uma forte 
raça selvagem, hoje extinta, ou antes inteiramente transformada –, um 
nativo de Long Island era chamado Paumanacker ou Creole-Paumanacker.” 

– John Burroughs.



24 25

cardumes de enguias. Abríamos buracos no gelo, às vezes 
encontrando minas ricas de enguias e enchendo nossos ces-
tos desses grandes, gordos e deliciosos camaradas de carne 
branca. Os cenários, o gelo, o trenó que empurrávamos, os 
buracos que abríamos, as enguias que abatíamos etc. – tudo 
isso, é claro, era muito divertido, bem como gostam as crian-
ças. As praias dessa baía, inverno e verão, e o que ali fazia 
em meus primeiros anos – tudo aparece costurado por todos 
os poemas de F. de R. Uma coisa que gostava muito de fazer 
era sair em grupo no verão para caçar ovos de gaivota. (As 
gaivotas colocam dois ou três ovos, de mais da metade do 
tamanho dos ovos de galinha, bem na areia, e deixam que 
sejam chocados pelo calor do sol.)

O extremo leste de Long Island, a região de Peconic Bay, eu 
conhecia muito bem também – velejei mais de uma vez ao re-
dor da Shelter Island, ao sul, rumo a Montauk – passei muitas 
horas em Turtle Hill, próximo ao velho farol, no ponto mais 
extremo, observando o incessante rolar do Atlântico. Costu-
mava ir lá e confraternizar com os pescadores de anchovas, ou 
os grupos anuais de pescadores de robalo. Às vezes, pela pe-
nínsula de Montauk (ela tem cerca de 15 milhas e bons pastos), 
encontrava os estranhos pastores, rudes, semibárbaros, que na-
quele tempo viviam ali inteiramente indiferentes à sociedade 
e à civilização, ocupados, naqueles ricos pastos, de grandes 
bandos de cavalos, vacas ou ovelhas, propriedades de fazendei-
ros de vilarejos a leste. Às vezes, também, uns poucos índios 
remanescentes, ou mestiços, que naquele período viviam em 
Montauk, mas, creio eu, hoje estão todos extintos.

Mais para o meio da ilha se estendem as planícies de 
Hempstead, naquele tempo (1830-1840) semelhantes a uma 

pradaria, aberta, desabitada, um tanto estéril, coberta de 
arbustos de mirtilo e mata-bezerro, embora repleta de bons 
pastos para o gado, em grande parte vacas leiteiras, que se 
alimentavam ali às centenas, mesmo milhares, e à noite (as 
planícies eram também propriedade dos vilarejos, e esse era 
o uso comum da região) podiam ser vistas no caminho de 
volta para casa, distribuindo-se regularmente nos lugares 
corretos. Muitas vezes estive no limite dessas planícies perto 
do pôr do Sol, e ainda sou capaz de recuperar na fantasia 
esses intermináveis e coesos rebanhos de vacas e escutar a 
música dos sinos de lata ou cobre, tinindo próximos ou dis-
tantes, e respirar o frio do ar da noite, doce e levemente aro-
mático e observar o pôr do Sol.

Na mesma região da ilha, um pouco mais a leste, esten-
diam-se porções de terra amplas e dominantes, cobertas de 
pinheiros e carvalhos-arbustivos (era ali, principalmente, que 
o carvão era produzido), monótonas e improdutivas. Apesar 
disso, conheci ali muitos dias bons, inteiros ou não, cami-
nhando por aquelas encruzilhadas solitárias e inalando o 
perfume selvagem e particular. Aqui, e por toda a ilha e suas 
praias, passei alguns períodos por muitos anos, às vezes caval-
gando, às vezes de barco, mas geralmente a pé (era invaria-
velmente um bom andarilho na época), absorvendo campos, 
praias, incidentes marítimos, tipos, os homens das baías, os 
agricultores, os pilotos – sempre tive bastante contato com 
estes últimos e com os pescadores – saía todo o verão em pas-
seios a vela – sempre gostei da praia deserta, a sul, e nela co-
nheci algumas das minhas horas mais felizes até hoje.

Enquanto escrevo, recobro a experiência inteira, ainda 
que passados quarenta anos ou mais – o marulhar relaxante 
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das ondas e o cheiro do sal –, os tempos da meninice, desen-
terrando ostras com os pés descalços e calças dobradas – ca-
minhando pelos riachos – o perfume do carriço – o bote de 
feno, o ensopado de peixe e ostras e as excursões de pesca – 
ou, mais tarde, pequenas viagens descendo e saindo pela 
baía de Nova York, em barcos de pilotos. Nos anos seguintes, 
também, quando vivia no Brooklyn (1836-1850), fui regu-
larmente toda semana, durante as estações de clima ameno, 
a Coney Island, naquele tempo uma longa faixa de litoral 
praticamente deserta, que tinha inteira para mim, e onde 
gostava, depois de tomar banho de mar, de correr pela areia 
batida e declamar Homero ou Shakespeare para as ondas e 
as gaivotas. Mas estou avançando rápido demais e não posso 
perder de vista o meu percurso.

Minha primeira leitura – Lafayette

De 1824 a 1828, nossa família viveu no Brooklyn, nas ruas 
Front, Cranberry e Johnson. Nesta última meu pai construiu 
uma boa casa para a família, e depois outra na Tillary Street. 
Vivemos nelas, uma após a outra, mas elas estavam hipoteca-
das, e nós as perdemos. Ainda me recordo da visita de Lafayet-
te.3 Durante boa parte desses anos, frequentei escolas públicas. 

3. “Na visita do general Lafayette a este país, em 1824, ele foi ao Brooklyn 
e percorreu a cidade com pompa. As crianças foram dispensadas das esco-
las para saudá-lo. Começava-se a construir um prédio para uma biblioteca 
pública gratuita para jovens, e Lafayette aceitou interromper seu trajeto e 
colocar a pedra de fundação. Com muitas crianças chegando ao local, onde 
uma enorme escavação para o prédio já estava pronta, cercada de montes de 
pedra bruta, muitos cavalheiros auxiliaram as crianças erguendo-as em pon-
tos seguros ou bons para assistir à cerimônia. No meio de todos, Lafayette, 

Deve ter sido entre 1829 e 1830 que fui com meu pai e minha 
mãe assistir a um sermão de Elias Hicks em um salão de baile 
em Brooklyn Heights. Mais ou menos nessa época, arrumei 
um emprego como aprendiz em um escritório de advogados, 
pai e dois filhos, da família Clarke, na Fulton Street, próximo 
à Orange Street. Eu tinha uma boa escrivaninha e um nicho 
de janela para mim; Edward C. gentilmente me ajudou com 
caligrafia e redação e (o acontecimento central da minha vida 
na época) me inscreveu em uma grande biblioteca circulante. 
Por um tempo me diverti lendo toda sorte de narrativas; pri-
meiro, As mil e uma noites, todos os volumes, uma delícia. De-
pois, com incursões em muitas outras direções, experimentei 
os romances de Walter Scott e toda a sua poesia (e continuo a 
gostar de romances e poesia até hoje).

Oficina gráfica – Velho Brooklyn

Cerca de dois anos depois fui trabalhar em um jornal sema-
nal e gráfica para aprender o ofício. O jornal era o Long Is-
land Patriot, propriedade de S. E. Clemens, que também era 
agente dos correios. Um velho gráfico da oficina, William 
Hartshorne, personagem revolucionária que vira Washington, 
foi um bom amigo, e conversei muito com ele sobre os velhos 
tempos. Os aprendizes, eu com eles, fazíamos as refeições, 
pagas, na casa de sua neta. Eu costumava de vez em quando 
sair a cavalo com o chefe, que era muito gentil com os me-
ninos como eu; aos domingos ele nos levava a uma enorme 

também ajudando as crianças, pegou o pequeno Walt Whitman, com seus 
5 anos, apertou a criança por um instante contra o peito e deu-lhe um beijo, 
depositando-o em um ponto seguro na escavação.” – John Burroughs.




