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C A P Í T UL O I

RUMO ÀS ORIGENS

“Antigos desejos errantes brotam
Desgastando as amarras da tradição;
E, de seu sono hibernal, despertam
A fera, seu instinto e sua intuição.”

Buck não lia os jornais; do contrário, teria percebido 
que os problemas estavam chegando, não apenas 
para si mesmo, mas para todos os cães amantes de 
água, parrudos e peludos, de Puget Sound a San 
Diego. Porque os homens, tateando na escuridão 
do Ártico, haviam encontrado um metal amarelo, e, 
como as empresas de transporte e de navios a vapor 
espalharam tal descoberta, milhares acorriam ao 
extremo norte. E os homens queriam cães, e queriam 
cães pesados, com músculos fortes para o trabalho 
árduo e pelos longos e quentes para protegê-los do 
frio congelante.

Buck morava em uma grande casa no vale de Santa 
Clara, um lugar banhado pelo sol. Era a residência do 
Juiz Miller. A casa ficava afastada da estrada, semiocul-
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ta pelas árvores, através das quais era possível captar 
vislumbres da ampla varanda fresca que a circundava. 
Chegava-se até ela por caminhos de cascalho serpen-
teando entre gramados espraiados e sob as ramagens 
entrelaçadas de álamos altos. Nos fundos, tudo era em 
escala ainda maior do que na frente. Havia grandes 
estábulos – onde se exibia uma dezena de cavalariços 
e ajudantes –, fileiras de cabanas de funcionários, 
cobertas de heras, uma quantidade infindável e orga-
nizada de pequenas construções, extensas vinhas, 
pastos verdejantes, pomares e canteiros de frutos sil-
vestres. E ainda havia o sistema de bombeamento do 
poço artesiano e o grande tanque de cimento onde os 
filhos do Juiz Miller davam seus mergulhos matinais 
e se refrescavam nas tardes quentes.

E Buck reinava sobre todos esses domínios. Ele 
nascera ali, e ali vivera os quatro anos de sua vida. É 
verdade que havia outros cães. Era impossível evitar 
a presença de outros cachorros em um espaço tão 
amplo, mas eles não contavam. Chegavam e partiam, 
residiam nos canis cheios ou viviam imperceptíveis 
nos recessos da casa, como Toots, o pug japonês, ou 
Ysabel, uma cadela da raça pelado mexicano – cria-
turas esquisitas, que raramente punham o nariz para 
fora de casa ou os pés na terra. Por outro lado, havia 
os fox terriers, pelo menos uns vinte, que, com seus 
latidos, lançavam promessas horrendas para Toots 
e Ysabel, que os miravam pela janela, protegidos 
por uma legião de criadas armadas de vassouras 
e! esfregões.
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Buck, porém, não era um cão de casa nem de canil. 
Aqueles domínios eram todos dele. Mergulhava no 
tanque para nadar ou saía para caçar com os filhos 
do Juiz; escoltava Mollie e Alice, as filhas do Juiz, em 
longos passeios ao crepúsculo ou de manhã cedo; nas 
noites invernais, deitava-se aos pés do Juiz, ouvindo 
o crepitar da lareira na biblioteca; levava os netos do 
Juiz na garupa, ou rolava com eles na grama, e vigiava 
seus passos durantes aventuras selvagens até o chafa-
riz no pátio da estrebaria, ou mesmo além, na área 
das baias e nos canteiros de frutos silvestres. Entre os 
terriers, Buck caminhava com ar majestoso; quanto 
a Toots e Ysabel, ignorava-os solenemente, pois ele 
era o rei – rei de todas as criaturas que voavam, ras-
tejavam e andavam na propriedade do Juiz Miller, 
incluindo os seres humanos.

Seu pai, Elmo, um são-bernardo imenso, tinha 
sido o companheiro inseparável do Juiz, e Buck seguia 
os passos do pai. Não era tão grande, porque sua mãe, 
Shep, era uma collie escocesa. No entanto, seus 65 
quilos, junto com a dignidade que vem com a boa 
vida e o respeito de todos, lhe possibilitavam desfilar 
legitimamente de forma majestosa. Nos seus quatro 
anos, desde quando era filhote, vivera como um ver-
dadeiro aristocrata; tinha um delicado orgulho de si 
mesmo, era até um pouco egocêntrico, como às vezes 
são os abastados proprietários de terras devido à sua 
posição isolada. Mas evitara tornar-se um mero cão 
doméstico mimado. A caça e outros divertimentos ao 
ar livre tinham lhe reduzido a gordura e enrijecido os 
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músculos; e, para ele, tal qual acontece com as raças 
que gostam de se banhar no frio, esse amor pela água 
tinha sido um tônico benéfico para a saúde.

Era assim a vida do cão Buck no outono de 1897, 
quando a corrida pelo ouro em Klondike arrastou 
homens de todas as partes do mundo para o Norte 
gelado. Buck, porém, não lia os jornais e não sabia 
que Manuel, um dos auxiliares do jardineiro, não era 
um sujeito confiável. Manuel tinha um grave vício. 
Ele adorava jogar na loteria chinesa. Além disso, em 
sua prática de apostas, tinha uma grave fraqueza – fé 
em um sistema –, e isso tornou sua queda inevitável. 
Pois jogar segundo um sistema requer dinheiro, ao 
passo que a remuneração de um auxiliar de jardinei-
ro não supre as necessidades de uma esposa e uma 
prole numerosa.

Na memorável noite da traição de Manuel, o Juiz 
estava em uma reunião da Associação dos Viticultores 
e os meninos estavam ocupados organizando um 
clube de atletismo. Ninguém o viu atravessar o pomar 
junto com Buck, no que o cão imaginou ser apenas 
um passeio. E, com exceção de um homem solitário, 
ninguém os viu chegar a uma pequena estação onde 
os trens só paravam se alguém fizesse sinal, conhe-
cida como College Park. O homem conversou com 
Manuel e uma quantia foi trocada entre os dois.

– Você tem que embalar a mercadoria antes de 
entregar – disse o estranho com rispidez, e Manuel 
deu duas voltas com uma corda forte em torno do 
pescoço de Buck por baixo da coleira.
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– Gira a corda que ele vai sufocar direitinho – disse 
Manuel, e o estranho resmungou em assentimento.

Buck aceitara a corda com uma dignidade serena. 
Na verdade, até achara meio inusitado, mas apren-
dera a confiar nos homens que conhecia e a dar-lhes 
crédito por uma sabedoria que excedia a sua própria. 
Porém, quando as pontas da corda foram entregues 
para o estranho, Buck rosnou, ameaçador. Ele havia 
apenas anunciado seu desagrado, acreditando, em sua 
vaidade, que anunciar fosse ordenar. No entanto, para 
sua surpresa, sentiu a corda apertar seu pescoço, blo-
queando a respiração. Em um acesso de raiva, saltou 
sobre o homem, que o apanhou no meio do pulo, 
agarrou-o perto do pescoço e, com um golpe hábil, 
arremessou-o sobre as costas. A corda foi então puxa-
da sem piedade, enquanto Buck lutava furiosamente, 
a língua para fora e o grande peito arfando em vão. 
Jamais, em toda a sua vida, fora tratado de forma tão 
vil, e jamais havia ficado tão furioso. Mas sua força 
diminuiu, seus olhos ficaram vidrados, e ele já estava 
inconsciente quando os dois homens fizeram sinal 
para o trem parar e o jogaram no vagão de bagagem.

Quando deu por si, Buck percebeu vagamente que 
sua língua doía e que estava sendo transportado aos 
trancos em algum tipo de veículo. O guincho rouco 
de uma locomotiva apitando em uma passagem de 
nível lhe indicou onde estava. Ele já viajara vezes 
demais com o Juiz para não reconhecer a sensação de 
seguir em um vagão de carga. Abriu os olhos e neles 
brotou a fúria descontrolada de um rei sequestrado. O 
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homem avançou para seu pescoço, mas Buck foi mais 
rápido. Ele fechou as mandíbulas na mão do homem 
e só relaxou quando teve seus sentidos asfixiados mais 
uma vez.

– Pois é, ele tem uns ataques – disse o homem, 
escondendo a mão lacerada quando apareceu o carre-
gador do trem, que havia sido atraído pelos sons de 
luta. – Vou levar para o meu patrão em São Francisco. 
Um médico de cachorro dos bons de lá acha que pode 
curar esse aí.

Mais tarde, em um pequeno galpão atrás de um bar 
no porto em São Francisco, o homem falou com mais 
eloquência sobre a viagem daquela noite.

– Vou ganhar só cinquenta por ele – resmungou 
–, e eu não faria de novo nem por mais de mil em 
dinheiro vivo.

Sua mão estava enrolada em um lenço ensanguen-
tado, e a perna direita da calça tinha um rasgão do 
joelho ao tornozelo.

– Quanto que o outro malandro ganhou? – per-
guntou o dono do bar.

– Cem – foi a resposta. – E não aceitaria um níquel 
a menos, eu juro.

– No total, dá 150 – calculou o dono do bar. – E, se 
eu entendo do negócio, ele bem que vale isso.

O sequestrador desfez os trapos ensanguentados e 
fitou a mão retalhada.

– Se eu não pegar raiva...
– É porque algo pior te espera. – O dono do bar 

riu. – Vem cá, me dá uma ajuda antes de embarcar.
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Atordoado, sofrendo uma dor intolerável na gar-
ganta e na língua, quase morrendo pela asfixia, Buck 
tentou enfrentar seus torturadores. Mas os homens o 
derrubavam e sufocavam repetidamente, até que con-
seguiram limar a pesada coleira de metal e arrancá-la 
do seu pescoço. Depois retiraram a corda e o jogaram 
dentro de um caixote parecido com uma jaula.

Ele permaneceu sentado pelo resto da noite exte-
nuante, alimentando sua ira e seu orgulho ferido. Não 
conseguia entender o que significava aquilo tudo. O 
que queriam dele aqueles homens estranhos? Por que 
o mantinham confinado naquele caixote estreito? 
Ele não sabia o motivo, mas se sentia oprimido pela 
vaga sensação de iminente calamidade. Diversas vezes 
durante a noite, pôs-se rapidamente de pé ao escutar o 
chiado da porta do galpão, na esperança de ver o Juiz, 
ou pelo menos os rapazes. Porém, todas as vezes era o 
rosto inchado do dono do bar que o espreitava à fraca 
luz de uma vela de sebo. E todas as vezes o latido ale-
gre que vibrava na garganta de Buck se transformava 
em um rosnado selvagem.

Mas o dono do bar acabou por deixá-lo em paz, 
e de manhã quatro homens entraram e apanharam 
o caixote. Mais torturadores, pensou, pois eram cria-
turas de aparência maligna, desgrenhadas e maltrapi-
lhas, e ele rosnou e ameaçou-as por trás das grades. 
Os homens simplesmente riram e o cutucaram com 
varas, que ele logo abocanhou até perceber que era 
precisamente o que queriam. Depois, ficou deitado 
emburrado e permitiu que o caixote fosse colocado 
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em uma carroça. A partir daí, ele e o caixote que lhe 
servia de prisão começaram um trajeto que passou por 
muitas mãos. Funcionários do escritório de remessas 
se encarregaram dele; em seguida, foi transportado 
em outra carroça; uma carreta o levou, junto a muitas 
caixas e embrulhos, até um barco a vapor; de lá, foi 
retirado e deixado em um grande armazém ferroviá-
rio, e finalmente depositado em um vagão de carga.

Durante dois dias e duas noites, o vagão foi levado 
por locomotivas barulhentas e, durante dois dias e 
duas noites, Buck não comeu nem bebeu nada. Em 
sua ira, ele havia reagido com rosnados aos primei-
ros avanços dos carregadores, que, como retaliação, 
passaram a provocá-lo. Quando ele se atirava contra 
as grades, tremendo e espumando, os homens riam 
e caçoavam. Eles rosnavam e latiam como cães odio-
sos, miavam ou abanavam os braços e cacarejavam. 
Aquilo era uma tolice completa, ele sabia; por isso 
mesmo, era ainda mais ofensivo para sua dignidade, 
fomentando sua raiva. Buck não se importava tanto 
com a fome, mas a falta de água lhe causava um 
sofrimento extremo e inflamava sua ira até ferver. 
Aliás, como tinha sofrido maus-tratos e estava muito 
sensível e irritável, fora acometido por uma febre, 
provocada pela inflamação da garganta e da língua 
ressecadas e!inchadas.

Buck estava contente por uma coisa: a corda fora 
removida do seu pescoço. Ela lhes dera uma vantagem 
injusta, mas, agora que não estava mais lá, ele iria 
mostrar quem era. Nunca mais passariam uma corda 
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em volta de seu pescoço. Estava decidido. Durante 
dois dias e duas noites, ele não comeu nem bebeu 
e, durante aqueles dois dias e duas noites de aflição, 
acumulou uma reserva de ira que prenunciava maus 
momentos para o primeiro que se metesse com ele, 
fosse quem fosse. Seus olhos estavam injetados de 
sangue, e ele se metamorfoseou em um monstro 
feroz. Estava tão mudado que nem o próprio Juiz o 
teria reconhecido, e os carregadores respiraram de 
alívio quando o tiraram do trem em Seattle.

Quatro homens levaram o caixote cuidadosamente 
da carreta até um pátio pequeno e de muros altos. Um 
homem robusto, vestindo um suéter vermelho com 
a gola bem larga, saiu e assinou o livro de registros 
do cocheiro. Aquele era o homem, adivinhou Buck, 
o torturador seguinte, e ele se projetou ameaçadora-
mente contra as grades. O homem sorriu de forma 
sombria e apanhou uma machadinha e um porrete.

– O senhor não vai tirar esse cachorro daí agora? – 
perguntou o cocheiro.

– Claro – respondeu o homem, carregando a 
machadinha até o caixote para abri-lo.

Os quatro homens que o transportaram imediata-
mente se dispersaram e, empoleirados em segurança no 
alto do muro, prepararam-se para assistir ao espetáculo.

Buck investiu contra as lascas de madeira, cravan-
do seus dentes nelas, atacando-as e lutando contra 
elas. Sempre que a machadinha descia sobre a caixa 
no lado de fora, Buck investia no mesmo ponto no 
lado de dentro, rosnando e rugindo, tão furiosamente 
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ansioso para sair quanto o homem de suéter verme-
lho estava calmo para libertá-lo.

– Agora você, demônio de olho vermelho – disse 
ele depois de abrir uma brecha suficiente para fazer 
passar o corpo de Buck.

O homem deixou cair a machadinha e mudou o 
porrete para a mão direita.

Buck parecia mesmo um demônio ao se preparar 
para o bote, o pelo eriçado, a boca espumando, um 
brilho de loucura nos olhos sanguíneos. Lançou 
direto contra o homem seus 65 quilos de fúria, atiça-
do pelos sentimentos reprimidos de dois dias e duas 
noites. Em pleno ar, justo quando suas mandíbulas 
estavam prestes a abocanhar a vítima, recebeu um 
choque que freou seu corpo e fez seus dentes se cer-
rarem com um estalo de agonia. Ele rodopiou no ar, 
batendo no chão com as costas e a lateral do corpo. 
Jamais fora golpeado com um porrete antes e não 
entendeu o que havia acontecido. Com um rosnado 
que foi menos um latido do que um grito, pôs-se de 
novo de pé e lançou-se no ar. Novamente sentiu o 
choque que o jogou contra o solo. Dessa vez, deu-
-se conta de que era o porrete, mas sua loucura não 
dava espaço para a cautela. Uma dúzia de vezes ele 
atacou, e uma dúzia de vezes o porrete impediu o 
bote e o derrubou.

Após um golpe particularmente cruel, ele se levan-
tou se arrastando, zonzo demais para atacar. Camba-
leou, o sangue lhe escorrendo pelo nariz, pela boca e 
pelos ouvidos, o belo pelo salpicado e manchado de 
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baba sanguinolenta. Nesse momento, o homem avan-
çou e lhe deu um golpe medonho no focinho. Toda a 
dor que suportara não era nada comparada com a tre-
menda agonia desse tormento. Com um rugido feroz 
como o de um leão, arremessou-se novamente contra 
o homem. Porém, passando o porrete da direita para 
a esquerda, o homem o agarrou friamente pelo foci-
nho, ao mesmo tempo torcendo a mão para baixo e 
para trás. Buck desenhou um círculo completo no ar, 
e ainda um outro semicírculo, antes de desabar de 
cabeça e peito no chão.

Pela última vez, ele atacou. O homem desferiu o 
golpe certeiro que havia deixado para o final de pro-
pósito, e Buck se contorceu para o alto e caiu abatido, 
completamente inconsciente.

– Esse aí sabe domar um cachorro, não é, não? – 
gritou entusiasmado um dos homens.

– Nossa, eu preferia domar um potro selvagem dia 
sim, outro também – respondeu o cocheiro enquanto 
subia na carroça e incitava os cavalos.

Buck recobrou os sentidos, mas não as forças. 
Ficou deitado imóvel e dali observou o homem de 
suéter vermelho.

– “Responde pelo nome de Buck” – falou o 
homem em voz alta, citando a carta do dono do bar 
que informava a remessa do caixote e seu conteúdo. 
– Muito bem, Buck, meu rapaz – continuou ele com 
uma voz cordial –, tivemos nossa pequena rusga e a 
melhor coisa para nós agora é parar por aqui. Você já 
aprendeu o seu lugar, e eu sei qual é o meu. É só se 
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comportar direitinho e tudo vai ficar às mil maravi-
lhas. Se você se comportar mal, aí vou acabar com a 
sua raça até não sobrar nada. Entendeu?

Enquanto falava, o homem afagava a cabeça que 
havia espancado sem misericórdia e, embora seu pelo 
involuntariamente se arrepiasse com o toque daquela 
mão, o cão aceitou sem protestar. Quando o homem 
lhe trouxe água, Buck bebeu avidamente, e mais tarde 
devorou uma generosa refeição de carne crua, pedaço 
por pedaço, da mão do homem.

Ele fora vencido (sabia disso), mas não fora doma-
do. Percebeu, de uma vez por todas, que não tinha 
chance nenhuma contra um homem com um porrete. 
Aprendera a lição e nunca mais a esqueceria. Aquele 
porrete havia sido uma revelação. Fora sua apresenta-
ção ao reino da lei primitiva, no meio de sua jornada. 
Os fatos da vida adquiriram um aspecto mais cruel e, 
embora não se intimidasse, ele encarava aquele novo 
aspecto com toda a astúcia latente de sua natureza 
aflorada. À medida que os dias corriam, outros cães 
chegaram, em caixotes e puxados por cordas, alguns 
dóceis, outros bravos e rosnando, como ele fizera; e, 
um a um, viu-os cederem ao controle do homem de 
suéter vermelho. Enquanto observava cada espetáculo 
de crueldade, Buck reforçava a lição: um homem com 
um porrete dita as regras, é um mestre a ser obedeci-
do, mesmo que não necessariamente acatado. Disso 
Buck nunca pôde ser acusado, não era como os cães 
que testemunhou apanharem e depois bajularem o 
homem, lambendo sua mão e abanando as caudas. E 
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também viu um cão que não cedeu nem obedeceu e 
acabou sendo morto na luta pelo poder.

De vez em quando apareciam homens desconheci-
dos, que falavam de modo nervoso, bajulador ou de 
outras maneiras com o homem de suéter vermelho. 
E, nas ocasiões em que dinheiro passava de uma mão 
para outra, os estranhos levavam consigo um ou mais 
cães. Buck ficava pensando para onde iam, pois nunca 
voltavam; mas ele tinha muito medo do futuro e fica-
va feliz a cada vez que não era selecionado.

No entanto, um dia chegou a sua hora, na forma 
de um homem pequeno e encarquilhado que falava 
um inglês ruim e com forte sotaque e soltava muitas 
exclamações rudes e esquisitas que Buck não conse-
guia entender.

– Sacredame! – gritou o tal sujeito ao colocar os 
olhos em Buck. – Esse cachorro é um touro, hein? 
Quanto é?

– Trezentos, e está de graça – foi a pronta resposta 
do homem de suéter vermelho. – E está na cara que 
é dinheiro do governo, então você não tem do que 
reclamar, não é, Perrault?

Perrault abriu um sorriso. Considerando que o 
preço dos cães tinha subido às alturas devido à 
demanda incomum, não era uma soma injusta para 
um animal excelente. O governo canadense não per-
deria nada, e as remessas viajariam mais depressa. 
Perrault conhecia cães e, quando olhou para Buck, 
percebeu que se tratava de um cão em mil – “um em 
dez mil”, pensou.
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Buck viu dinheiro passando de uma mão para a 
outra e não ficou surpreso quando foi levado pelo 
homenzinho mirrado, juntamente com Curly, uma 
bem-humorada cadela terra-nova. Foi a última vez que 
viu o homem de suéter vermelho, e também a última 
vez que viu a cálida terra do Sul, já a bordo do Nar-
whal, avistando Seattle diminuir ao lado de Curly. Os 
dois foram embarcados por Perrault e entregues a um 
gigante de rosto negro chamado François. Perrault era 
um canadense-francês de pele trigueira, mas François 
era um canadense-francês mestiço, duas vezes mais 
escuro. Eram um novo tipo de homem para Buck (e 
estava destinado a ver muitos outros deles) e, embora 
não tivesse desenvolvido nenhuma afeição por eles, 
assim mesmo começou a respeitá-los. Logo descobriu 
que Perrault e François eram homens justos, calmos e 
imparciais ao ministrarem justiça, e espertos demais, 
como os cães, para serem enganados por eles.

No deque inferior do Narwhal, Buck e Curly se 
juntaram a mais dois cães. Um deles era um camara-
da grande, branco como a neve, da ilha Spitsbergen, 
que fora trazido pelo capitão de um baleeiro e que 
posteriormente acompanhou uma pesquisa geológica 
nas Barrens, região inóspita do noroeste do Canadá. 
Era amigável de uma maneira traiçoeira, sorrindo 
para alguém enquanto meditava sobre alguma trapaça 
ardilosa, como, por exemplo, quando roubou a comi-
da de Buck na primeira refeição. Quando Buck saltou 
para puni-lo, o golpe do chicote de François silvou no 
ar, atingindo o vilão primeiro; e nada restou a Buck 
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senão recuperar o osso. Mas foi uma atitude de justi-
ça por parte de François, concluiu Buck, e o mestiço 
começou a subir em sua estima.

O outro cão não tentou se aproximar, e ninguém 
se aproximou dele; tampouco tentou roubar a comida 
dos recém-chegados. Era um animal sombrio, taci-
turno, e deixou bem claro para Curly que tudo o que 
desejava era ser deixado em paz – mais ainda, que não 
deixá-lo em paz seria motivo de encrenca. “Dave” era 
como o chamavam, e ele comia e dormia, ou bocejava 
entre uma coisa e outra, e não se interessava por nada, 
nem mesmo quando o Narwhal cruzou a enseada 
Queen Charlotte e sacolejou e deu pinotes como uma 
criatura possuída. Quando Buck e Curly ficaram mais 
agitados, um tanto aflitos de medo, Dave ergueu a 
cabeça como se estivesse aborrecido e lhes dirigiu um 
olhar indiferente, bocejou e voltou a dormir.

Dia e noite o barco vibrou com a pulsação incessan-
te da hélice e, ainda que um dia fosse quase igual ao 
outro, era evidente que o ar ficava cada vez mais frio. 
Afinal, certa manhã a hélice se aquietou e o Narwhal foi 
impregnado por uma atmosfera de euforia. Buck sentiu 
a diferença, assim como os outros cães, e notou que 
uma mudança estava para ocorrer. François amarrou-os 
a uma guia e os levou até o deque. No primeiro passo 
que deu sobre a superfície fria, os pés de Buck afunda-
ram em uma coisa branca e mole, muito parecida com 
lama. Ele deu um salto para trás com um ronco. Mais 
dessa coisa branca caía do céu. Buck se sacudiu, mas 
sentiu aquela coisa cair sobre ele. Cheirou-a, curioso, e 
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depois a lambeu. Sentiu uma ardência, mas que logo 
desapareceu. Ele ficou intrigado. Lambeu de novo, com 
o mesmo resultado. Os espectadores riram estrondosa-
mente e Buck ficou envergonhado, sem saber por quê, 
pois era a primeira vez que via neve.
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POP (s.m.)

popular, relativo ao público geral, 
conveniente à maioria das pessoas,  
aceito ou aprovado pela maioria.

CHIC (adj.)

elegante, gracioso, que se destaca  
pelo bom gosto e pela ausência  
de afetação, preparado com  
cuidado e com esmero.

A coleção Pop Chic é nossa maneira de rea!rmar 
a crença de que milhões de brasileiros desejam e 
poderão ler mais se oferecermos nossas melhores 
histórias em livros leves e fáceis de carregar, 
impressos em papel de qualidade, com texto em 
tamanho agradável aos olhos e preços acessíveis.
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