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A current under sea

Picked his bones in whispers. As he rose and fell
He passed the stages of his age and youth
Entering the whirlpool.

Uma corrente submarina

Limpou seus ossos num sussurro. Entre subir e afundar
Viu seus estágios de idade e de jovem
Entrar no turbilhão.

T.S. Eliot, “Morte na água”
(trad. de Caetano W. Galindo)
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Introdução

Pilhérias

1

Nem todas as tradicionais casas interioranas possuem um 
passado de feitos gloriosos de que possam se vangloriar, mas no 
seio delas sempre existem lendas que, transmitidas oralmente, 
se perpetuam ao longo das gerações. Tais lendas se criam em 
torno de ocorrências por vezes fantásticas ou até cômicas e fi-
cam retidas na memória familiar como uma espécie de “pilhé-
ria” genial.

Um fato ocorreu no ano em que ingressei na faculdade, ano 
em que, por coincidência, também celebramos uma das últimas 
cerimônias religiosas em memória de meu pai, falecido havia 
muito. Em meio aos numerosos parentes e familiares que pela 
primeira vez em bastante tempo lotaram as dependências da ca-
sa estava um tio que conseguira casar a filha mais velha com um 
graduado funcionário do governo, diplomado em direito pela 
Universidade de Tóquio. Esse tio voltou-se para mim e disse:

— Soube que você também ingressou na universidade em 
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que meu genro se formou e o parabenizo, mas que ramo você 
escolheu seguir?

Quando lhe respondi que escolhera a Faculdade de Letras, 
deixou transparecer claramente sua decepção.

— Nesse caso, não podemos esperar que você consiga arru-
mar um bom emprego… — comentou.

Contudo, minha mãe, pessoa habitualmente discreta, respon-
deu da seguinte maneira e me deixou aturdido, pois, naqueles tem-
pos, eu só pensava em me tornar um estudioso da língua francesa:

— Ora, se não conseguir emprego, esse menino na certa vai 
ser escritor! — No silêncio que se seguiu, o que ela acrescentou 
prestamente desfez a tensão e levou todos a rir: — E material 
para romance ele tem o suficiente dentro da minha “maleta de 
couro vermelha”.

Pois essa “maleta de couro vermelha” era uma das já men-
cionadas lendas, entre fantásticas e cômicas, correntes em minha 
família. As palavras de minha mãe calaram fundo em mim, prin-
cipalmente porque um dos meus parentes mais próximos havia 
rido à minha custa. De fato, três anos depois, época em que eu 
ainda nem havia definido os rumos de minha vida, escrevi alguns 
contos de maneira experimental. E a publicação de um deles no 
jornal acadêmico da Universidade de Tóquio me levou a ganhar 
a vida como escritor. Ou seja, induzidas pela “pilhéria” de minha 
mãe, “pilhérias” surgirão outras vezes neste romance, nem sem-
pre revestidas de sua literal insignificância cômica, mas disso 
falaremos oportunamente, no decorrer da história.

2

Estranhei quando Asa, minha irmã mais nova, ligou para 
minha casa dias atrás especificando que queria falar diretamente 
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comigo, pois, nos últimos tempos, seu contato vinha se restrin-
gindo a lembranças que me mandava por intermédio de cartões 
de boas-festas que ela e minha mulher, Chikashi, trocavam no 
início de cada ano.

— Lá se vai uma década desde a morte de nossa mãe e, de 
acordo com o testamento dela — um testamento que não sei se 
tem valor jurídico, pois eu ia anotando os termos conforme ela 
os ditava —, mas, como eu ia dizendo, o fato é que chegou o ano 
em que prometi a ela entregar a maleta de couro vermelha a 
você. Não vou esperar até o dia 5 de dezembro, data do faleci-
mento dela e em que se completarão efetivamente os dez anos, 
porque achei que estaríamos então muito perto da correria das 
festas de fim de ano. Você pretende ir a Karuizawa neste verão, 
não pretende? E o que acha de, em vez disso, vir visitar as flores-
tas de Shikoku para receber a maleta de couro vermelha? Você 
não tinha se esquecido dela, tinha? Me parece que nos últimos 
tempos você só tem escrito artigos para sua coluna mensal do 
jornal, mas romance que é bom, nada…

— É verdade! Não sei se a ideia foi sua ou de nossa mãe, 
mas o fato é que uma de vocês adiou para dez anos depois da 
morte dela a possibilidade de eu escrever a continuação da mi-
nha História de um afogamento com o material existente na ma-
leta de couro vermelha.

— Foi dela, claro. Nossa mãe já não tinha ânimo para es-
crever porque não estava enxergando bem, mas continuava per-
feitamente lúcida. Ela achou que você viveria menos de dez anos 
depois que ela morresse. Os homens de nossa família costumam 
partir cedo… Mencionei há pouco a correria no fim do ano por-
que, conforme já escrevi para a sua mulher, estou patrocinando 
um grupo teatral composto de jovens interessados em algumas 
obras do começo de sua carreira. Com relação a isso, eu gostaria 
de consultá-lo e ao mesmo tempo lhe pedir um favor, ou seja, 
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combinar algumas coisas a respeito da casa da floresta. O que 
acha de morar algum tempo nela depois de examinar o conteúdo 
da maleta de couro vermelha? Já obtive a anuência de sua mu-
lher, e a casa está perfeitamente habitável, porque os jovens do 
grupo teatral a mantêm arejada e bem-arrumada depois de cada 
uso, entendeu?

A maleta de couro vermelha e a História de um afogamento. 
No dia em que recebi o telefonema, e a despeito da minha idade 
avançada, fui tomado por uma excitação que, tipicamente, cos-
tuma acometer escritores. Embora o sol ainda andasse alto no 
céu, recolhi-me ao meu dormitório conjugado com escritório, 
cerrei as cortinas e me deitei. 

Como eu começara a escrever quando ainda cursava a uni-
versidade, muita gente ria de mim, dizendo: “Esse não vai muito 
longe porque começou a escrever sem ter quase nenhuma vivên-
cia; também é possível que ele dê uma guinada violenta na car-
reira, como é usual entre os jovens da atualidade”. Mas isso não 
me desanimou. Quando o momento certo chegar, vou escrever 
minha História de um afogamento. E estou me preparando para 
esse dia, pensava eu naqueles tempos. Começaria a escrever o 
romance na primeira pessoa, subiria e afundaria levado pela cor-
rente submarina e, quando enfim terminasse de contar a história, 
o escritor seria sorvido de golpe pelo turbilhão…

Na verdade, desde os tempos em que eu ainda não lera por 
inteiro nenhuma obra literária que merecesse tal classificação, 
acontecia-me de sonhar com cenas da minha História de um 
afogamento. Basicamente, o sonho recorrente era a experiência 
vivida por um menino de dez anos, eu mesmo. E quando, aos 
vinte, me deparei com a expressão “morte na água” num poema 
escrito por um inglês (lado a lado com sua tradução francesa), foi 
como se o romance já houvesse se definido em minha mente, 
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muito embora eu ainda não tivesse sequer tentado compor um 
mero conto experimental.

Apesar de tudo, não me ocorreu começar a escrever essa 
história. Para ser honesto, sabia muito bem que não tinha treina-
mento suficiente para empreender a façanha. E embora as cir-
cunstâncias fizessem duvidar de minha sobrevivência como jo-
vem escritor, em meu íntimo eu as considerava com otimismo. 
Um dia, eu ainda haveria de escrever minha História de um afo-
gamento…

E sendo esse o caso, teria sido melhor começar a compô-la 
de uma vez antes que fosse tarde demais. Ainda assim eu me 
reprimia, convencendo-me de que o momento ainda não chega-
ra. Se escrever essa História de um afogamento fosse algo tão fácil, 
que sentido teria a dificuldade que eu enfrentava naquele exato 
instante, assim como toda a angústia decorrente da tentativa de 
suplantar a dita dificuldade?

3

Contudo, aconteceu de, certa vez, eu começar realmente a 
escrever minha História de um afogamento. Eu estava então com 
cerca de trinta e cinco anos. Havia escrito Futebol no primeiro 
ano do período Man’en e queria descobrir se os frutos que, segun-
do imaginava, eu obtivera com essa experiência surgiriam na 
minha História de um afogamento. 

Mandei então para a minha mãe, sexagenária que vivia em 
meio à floresta de Shikoku, o primeiro capítulo da obra assim, 
com o esboço de alguns seguintes, e a eles juntei uma carta soli-
citando que me mostrasse o material contido na maleta de couro 
vermelha que ela havia adquirido quando esteve em Xangai, pois 
queria usá-lo para continuar a escrever o meu romance, cujo 
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personagem central seria o meu pai. Mas de minha mãe — mui-
to embora ela tivesse sido a primeira pessoa a afirmar que a ma-
leta estava repleta de material para meus romances — não obtive 
nenhuma resposta direta, muito menos os manuscritos que eu 
lhe enviara. 

Não vendo outro recurso, abandonei a ideia de escrever os 
capítulos subsequentes, mas, no verão do ano seguinte, levado 
por profunda irritação, publiquei a obra No dia em que enxugarás 
minhas lágrimas com tuas próprias mãos, em que descrevi de 
maneira caricata tanto o meu pai como a mim mesmo, ainda um 
menino, e até mesmo a minha mãe.

De minha irmã, Asa, que à época morava com minha mãe, 
chegou-me um bilhete: “Nossa mãe vem criticando você em 
termos ainda mais contundentes do que aqueles desagradáveis 
que você usou no final do seu romance para descrevê-la. Diz 
também que ‘o único caminho que nos resta agora é cortar re-
lações com Kogī’”.

Kogī é o meu apelido.

4

Antes, porém, ocorreu em minha família o nascimento do 
meu primogênito, que veio ao mundo com uma deformação no 
crânio, acontecimento que, com o passar do tempo, possibilitou-
-nos, a mim e à minha mãe, reatar o relacionamento. O desen-
volvimento de meu primogênito Akari, não obstante suas defi-
ciências, aparou as arestas então existentes e começou por 
restaurar a relação entre minha mulher e minha família de Shi-
koku. Com o tempo, também me vi agregado de maneira muito 
natural ao sereno ambiente familiar que então se estabeleceu. 
Contudo, minha mãe, por alguma razão desconhecida para mim 
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(pode até ser que ela não quisesse cometer o mesmo erro duas 
vezes, pois, segundo minha irmã, nas ocasiões em que rememo-
rava o passado, ela costumava dizer que, em minha infância no 
vale, eu me metera certa vez numa situação demasiado angus-
tiante e, como ela, minha mãe, havia manipulado as circunstân-
cias de maneira desastrada, eu teria ficado com a personalidade 
totalmente distorcida), jamais tomou a iniciativa de falar nem a 
respeito do capítulo introdutório e das fichas da minha História 
de um afogamento nem do material contido na maleta de couro 
vermelha, e não mudou de atitude até falecer aos noventa e cin-
co anos de idade. Não contente com isso, ainda me fez o favor 
de dispor do uso do referido material em testamento pelo período 
de dez anos consecutivos à sua morte!

Ainda assim, nunca duvidei de que, algum dia, escreveria 
minha História de um afogamento. Isso, porém, não quer dizer 
que levei a sério a possibilidade de escrever esse romance a cada 
momento de minha vida: eu o fiz realmente em algumas oca-
siões, como quando vivi sozinho no exterior durante certo tempo, 
ou naquela vez que se seguiu ao falecimento de uma pessoa 
querida, mas, por terem sido esporádicas, não resultaram em um 
novo manuscrito.

5

Apesar de tudo, mal ouvi de minha irmã, Asa, dez anos de-
pois da morte de minha mãe, que era chegado o momento de a 
maleta de couro vermelha ser entregue a mim; eu só conseguia 
mesmo pensar em reiniciar o projeto de escrever a História de 
um afogamento, até então suspenso no vácuo. E agora me dou 
conta de que, pouco a pouco, eu vinha me preparando para isso. 
A maleta de couro vermelha que Asa estava para me entregar 
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continha, além do material que minha mãe vinha conservando, 
o capítulo introdutório da História de um afogamento, assim co-
mo as fichas com minhas anotações. O hábito acumulado em 
uma vida inteira como escritor já me habilitava a escrever essa 
história, havia muito pendente. E a essa noção se juntava uma 
outra: minha vida como escritor se aproximava do fim. 

6

Retomar o projeto da História de um afogamento. E para que 
isso se tornasse possível, até um acontecimento veio apressar a 
realização do plano de ir a Shikoku receber a maleta de couro 
vermelha. Moro no topo de uma elevação no extremo da planície 
de Musashino e, quando desço uma ladeira que leva para o oes-
te, chego a uma ciclovia construída para os moradores de enor-
mes conjuntos residenciais que surgiram, uns após outros, em 
certa área antigamente pantanosa, hoje drenada e canalizada.

Eu andava nessa ciclovia com meu filho excepcional a fim 
de exercitar sua motricidade quando topei com uma pessoa ines-
perada — assim principiei um romance que publiquei quando 
eu tinha pouco mais de setenta anos. E se eu agora começasse 
escrevendo que conheci um novo personagem andando outra 
vez por essa ciclovia, tenho a impressão de que ririam de mim, 
dizendo: isso é autoplágio de um escritor em idade avançada que 
insiste em continuar na profissão. Mas para pessoas idosas que, 
como eu, levam uma vida isolada, há poucos locais que ensejem 
contato com o mundo externo.

Certa manhã do começo de verão, deixei em casa meu filho, 
Akari — sua capacidade de locomoção vinha se deteriorando nos 
últimos tempos (a dosagem da medicação preventiva de ataques 
epilépticos também aumentara) e em consequência disso, ele já 
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não conseguia fazer suas caminhadas habituais —, e saí para an-
dar sozinho. 

E então uma pessoa às minhas costas que se aproximava a 
passos leves e ritmo regular logo me alcançou e me ultrapassou. 
Moça miúda, de cabelo tingido em tom marrom-escuro amarra-
do em um único feixe na nuca e vestindo camisa e calça de cor 
bege-clara. A calça, confeccionada em tecido lustroso e fino, não 
tinha nenhuma ruga e era tão justa que parecia aderida por suc-
ção às suas pequenas nádegas e coxas. As nádegas salientes e ar-
redondadas, sustentadas por coxas firmes, mas nem por isso mus-
culosas, moviam-se com suave flexibilidade. Logo a jovem se 
distanciou…

Eu mesmo continuei caminhando calmamente e, então, a 
garota que havia desaparecido de meu campo visual surgiu de 
novo mais adiante, exercitando-se numa pequena praça provida 
de bancos e barras para alongamentos. Estendia um pé para a 
frente num movimento calmo, abaixava-se e, em seguida, se 
aprumava. Trocava o pé e repetia o exercício. O rosto, que eu 
entrevira no momento em que me ultrapassara, era arredondado, 
mas seu perfil era de hannya, o demônio feminino das máscaras 
do teatro nō. (Li algures que as beldades japonesas podiam ser 
classificadas, por semelhança, em dois tipos: otafuku, a máscara 
de maçãs do rosto altas, bochechas carnudas e nariz pequeno, e 
hannya.) Naquele ponto, o murmúrio do canal se intensifica 
porque suas águas começam a correr de maneira mais rápida 
sobre um baixio e também porque o som reverbera numa estru-
tura de ferro que, envolvendo a área inteira, sustenta a ponte 
sobre a qual passa o trem expresso Odakyū, mas eu continuava a 
andar procurando na superfície da água um movimento diferen-
te que provocava outro tipo de som.

E então, repentinamente, bati minha cabeça contra um pos-
te que se erguia bem diante de mim, impedindo-me a passagem! 
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Tão forte foi a batida que me restou por uns cinco dias um he-
matoma arroxeado cobrindo todo o lado direito do rosto até o 
canto externo do olho. Estonteado, eu ia caindo de costas quan-
do fui amparado por trás de maneira segura e confortável. Dois 
braços fortes haviam sido passados sob as minhas axilas e rodea-
vam meu tronco, e minhas nádegas repousavam sobre um supor-
te fusiforme. Percebi que meu suporte era quente — uma coxa, 
na verdade — e que minhas costas se apoiavam em seios macios. 
De algum modo consegui erguer-me sozinho, apoiar meu braço 
no poste de luz, contra o qual eu tinha acabado de me chocar, e 
respirar fundo, mas meus ouvidos captaram também meu próprio 
gemido.

— Por favor, sente-se de novo sobre o meu joelho, sensei — 
ouvi a moça dizer em voz calma, bem modulada, ao que este 
pobre idoso, sentindo tonturas, obedeceu, reassumindo a posição 
anterior…

Apesar de tudo, passado um tempo (que calculei equivalen-
te ao que Akari leva para se recuperar de um ataque epiléptico 
de média intensidade), ergui-me da coxa da moça, a essa altura 
quente e até úmida de suor. E, interrompendo minha tentativa 
de agradecer, a jovem indagou:

— Esse tipo de coisa lhe acontece com frequência?
— Não, não acontece, não.
— Claro, seria horrível se fosse frequente, não é mesmo? — 

disse a moça, sorrindo com a segurança de alguém que já passou 
da metade da faixa dos trinta, enquanto eu, músculos faciais ain-
da contraídos de dor, me punha a explicar o que entendera do 
meu próprio acidente.

— Este trecho é escuro, e ainda tem o expresso Odakyu 
passando acima da cabeça, e esse poste de luz na parte inferior… 
parece provido de um mecanismo que corta a iluminação auto-
maticamente. Percebe como ele engrossa neste ponto? Em com-
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paração, a parte superior do poste é tão fina que não consegui 
vê-la… E depois, quando cheguei por aqui, minha atenção tinha 
sido atraída para um espadanar dentro da água e eu caminhava 
olhando para esse lado. Agora, o cardume se afastou na direção 
da outra margem, onde continua a chapinhar: são uma fêmea e 
quatro ou cinco machos elegantes, cada um provocando a fêmea 
a cada vez. Na certa é época de desova. Fiquei encantado, pois 
nos rios de lá de onde venho nunca vejo cardumes de carpas tão 
grandes. E quando dei por mim, estava prestes a bater a cabeça 
no poste, coisa que, fosse eu mais novo, ainda teria conseguido 
desviar no último instante, mas…

— Vejo que o senhor sabe usar as palavras e se explica com 
exatidão, não é? Creio que possa ter relação com o seu ofício — 
comentou a jovem. Em seguida, um curto acesso de riso escapou 
de sua boca.

— Concordo que estar aqui sentado no colo de uma jovem 
tentando explicar a mim mesmo como foi que tudo isso aconte-
ceu configura uma situação cômica — disse eu, e em seguida 
agradeci formalmente. — Doía tanto que eu não conseguia me 
erguer. Desculpe a falta de cerimônia. Muito obrigado.

— Ainda bem que não bateu a têmpora. Mas parece que 
houve um pequeno sangramento na borda da testa. Acho melhor 
o senhor ir para casa o mais rápido que puder e aplicar gelo no 
local. 

Contudo, enquanto eu me dirigia à ponte sobre o canal — 
meu usual ponto de retorno —, a jovem começou a me seguir, 
ajustando seus passos à velocidade dos meus. Foi então que me dei 
conta de que, quando me ultrapassara antes, a moça devia ter ma-
nobrado para me aguardar na pequena praça, se certificar da mi-
nha identidade e passar a me seguir, com o intuito de me dizer 
alguma coisa, mas, em função do acidente e agora tirando provei-
to do fato de ter me socorrido, procurava entabular conversa.



22

— Não me apresentei ainda, desculpe-me — disse ela.
— Ora, que é isso, minha trombada contra o poste foi tão 

inesperada que… — repliquei, mas mesmo enquanto eu falava 
ela tentava ler minha fisionomia, e me interrompeu:

— Na verdade, sou membro do grupo teatral The Caveman, 
dirigido por Masao Anai. Ele me disse que o conhece desde mui-
to tempo atrás. Parece-me que ele lhe escreveu quando formou 
o referido grupo teatral e obteve do senhor permissão para ence-
nar uma das obras do início de sua carreira. Posteriormente, a 
apresentação pelo grupo de sua obra No dia em que enxugarás 
minhas lágrimas com tuas próprias mãos fez sucesso e ganhou um 
prêmio, e esse foi um acontecimento da máxima importância 
para nós. Tanto que resolvemos transferir a sede do grupo teatral 
The Caveman para Matsuyama, em Shikoku, e estamos tocando 
um novo projeto, ou seja, dramatizar outra obra de sua autoria. 
Não temos palavras para agradecer a ajuda que sua irmã, a sra. 
Asa, tem nos prestado. Eu também participei da reapresentação 
de No dia em que enxugarás minhas lágrimas com tuas próprias 
mãos. No elenco que consta no programa da peça, aparece meu 
nome: Unaiko.

— Mas disso tudo eu também estou sabendo por minha 
mulher, Chikashi, que por sua vez o ouviu de Asa.

— Vim desejando há muito conhecê-lo pessoalmente. E 
quando pedi à sra. Asa que intermediasse nosso encontro, já que 
eu vinha para Tóquio por diversos motivos, ela me disse que o 
senhor era do tipo que tem aversão por entrevistas e formalidades, 
coisa bastante compreensível na sua idade, e me sugeriu que o 
abordasse de maneira casual. Me informou ainda que o senhor 
costuma andar quase todas as manhãs por uma ciclovia próxima 
à sua residência, confirmou o horário com a sua esposa, a sra. 
Chikashi, e me aconselhou a tocaiá-lo por aqui. Claro que não 
ousei perguntar a respeito da rota que o senhor sempre percorre. 
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E bem no primeiro dia, não sei se feliz ou infelizmente (nesse 
ponto, a curta risada escapou de sua boca outra vez)… claro que 
para o senhor foi uma infelicidade, mas eu mesma tirei a sorte 
grande quando o senhor trombou com o poste…

A rota de caminhada que eu estabelecera cruzava a ponte 
seguinte rumo à margem oposta do canal e retornava até o ponto 
de partida, passando por um caminho macio pavimentado de 
areia preta e vermelha. Sempre conversando, a jovem continuou 
a me acompanhar. A pele de minha testa e da região entre a 
orelha e a sobrancelha inchara, formando um abscesso doloroso, 
e a febre parecia estar tomando conta de tudo. Calei-me, portan-
to, e a jovem continuou a falar sozinha.

— Na verdade, sua irmã me contou que, neste verão, o se-
nhor decidiu levar adiante o plano de retornar à sua terra natal 
depois de longa ausência. Que o senhor ficará na casa da floresta. 
Mas que, para isso acontecer, seria preciso promover uma faxina 
geral na casa, serviço para o qual ela quis pedir a ajuda dos rapa-
zes do grupo teatral The Caveman. Aceitamos com muito prazer 
a incumbência, mas, durante a semana em que convivi com sua 
irmã fazendo a limpeza da casa, perguntei a ela o motivo do seu 
retorno à floresta. Então fiquei sabendo que sua irmã se tornou 
guardiã de certa maleta de couro vermelha que sua mãe, ao fa-
lecer, deixou em testamento para o senhor. Agora, dez anos de-
pois do falecimento de sua mãe, sua irmã está encarregada de lhe 
entregar a referida maleta. Com o material contido nela, o se-
nhor começará então a escrever a sua História de um afogamento, 
um projeto longamente acalentado. E conforme indica o título, 
o início da história teria a ver com o transbordamento do rio que 
corre pelo vale… E uma vez que já estaria por lá, o senhor queria 
fazer aquele tipo de pesquisa que, numa filmagem, costumam 
chamar de location hunting, ou seja, buscar locações para cenas 
externas. E se Masao Anai quisesse ajudá-lo nessa empreitada, já 
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que conhece muito bem suas obras e na verdade até já montou 
uma peça baseada numa delas, isso talvez se mostrasse proveito-
so para ambas as partes. Sua irmã achava também que fazia sen-
tido esperar a ocorrência de um novo transbordamento do rio e 
pôr a flutuar nele um bote com a mesma estrutura daquele usado 
por seu pai para navegar a correnteza e morrer. Disse também 
que acreditava que os rapazes da companhia teatral executariam 
a contento tanto o trabalho braçal de limpeza geral da casa quan-
to esse outro, mais cerebral… Não sei se nós, os jovens da com-
panhia, Masao à parte, teremos capacidade para executar tudo 
isso (apesar do que dizia, a jovem me pareceu confiante), mas 
estamos muito entusiasmados. A sra. Asa já teria lhe contado 
tudo isso?

— Já falei para Asa que planejo ficar algum tempo morando 
na casa da floresta enquanto examino o capítulo de abertura e as 
fichas de anotações do livro que comecei a escrever quando era 
mais novo, assim como alguns documentos referentes ao meu 
pai, e que aproveitaria também para pesquisar in loco os detalhes 
do romance… Estou sabendo também a respeito do grupo teatral 
The Caveman, embora não de maneira tão minuciosa quanto 
você explicou.

— Masao Anai ficou aflito porque conhece muito bem o 
meu jeito de ser e me aconselhou a não solicitar muita coisa ao 
senhor desde o começo se, por sorte, eu conseguisse encontrá-lo, 
pois, de acordo com ele, quando se ofende, o senhor se torna 
uma pessoa muito difícil de se lidar. Por tudo isso, eu pensava 
apenas em lhe dizer que todos nós, do grupo The Caveman, 
desejamos do fundo do coração que tudo o que o senhor plane-
jou realmente se concretize. Pensando agora, acho que o que 
aconteceu com o poste lá na pracinha foi extremamente fortuito 
por ter me propiciado a oportunidade de conversarmos de ma-
neira tão aberta.
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A jovem e eu estávamos parados no ponto em que a ciclovia 
se encontra com a rodovia e em frente a canos dispostos hori-
zontalmente a pouca altura do chão para barrar a passagem de 
automóveis. Daquele ponto, eu seguiria ladeira acima e retorna-
ria à casa no topo da elevação. Assim comuniquei à jovem, en-
quanto ostensivamente cobria com a mão a área ao lado da ore-
lha e da testa.

— Esta rota, que percorre ambas as margens do canal e é 
interligada por uma ponte, é usada para caminhadas ou, depen-
dendo da pessoa, até para corridas. Um encontro fortuito nesse 
local só é possível se alguém vem ao seu encontro pela frente, ou 
vem por trás e ultrapassa você, ou, numa terceira hipótese, se 
você ultrapassa alguém. Se você viesse pela frente e eu percebes-
se que queria alguma coisa de mim, eu provavelmente passaria 
por você e a ignoraria, mesmo que me dirigisse a palavra. E se 
você se aproximasse por trás, eu me sentiria ainda mais pressio-
nado e não seria capaz de reagir de maneira cordial. Minha trom-
bada no poste de luz foi sem dúvida um acontecimento signifi-
cativo, já que eu também considerei positiva a nossa conversa. 
Então, por favor, peça a Asa que me ligue, pois quero tratar com 
ela a respeito do assunto de que falamos.

Enquanto eu me preparava para me afastar rumo à ladeira, 
a jovem me perguntou numa voz que, diferente da usada até 
então, me soou subitamente alheada, não quanto à minha pes-
soa, mas como se um pensamento repentino a houvesse tragado 
para dentro de si mesma.

— Mudando um pouco de assunto, não é verdade que cer-
to estudioso da literatura francesa, que aliás também foi seu men-
tor, o sr. Chōkō, traduziu um extenso romance escrito no século 
xvi? Segundo ouvi dizer, existe um episódio nesse romance em 
que um personagem provoca um rebuliço enorme na cidade de 
Paris com a ajuda de um bando de cães…
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— Existe, realmente. O romance se chama Gargântua e 
Pantagruel e é de Rabelais… O referido episódio surge em Pan-
tagruel, o primeiro volume desse romance realmente extenso: 
Panurge, o súdito favorito do rei de uma população de gigantes, 
resolve pregar uma peça em certa dama da aristocracia que repe-
liu seus avanços amorosos. Ele apanha uma cadela em plena 
época de cio, diz a história, e lhe dá uma comida substanciosa — 
na certa para intensificar sua sexualidade — e depois a sacrifica 
para extrair determinado órgão das entranhas dela. Ele então 
esmaga e esfarela esse órgão e sai com o produto no bolso do 
paletó. Depois, esparge o produto nas mangas e nas pregas do 
vestido da dama em questão. Atraídos pelo cheiro, diversos cães 
machos começam a se juntar. Eles correm ao encontro dela e há 
uma cena de violência. Essa é a história. Mais de seiscentos mil 
e catorze cães teriam se juntado…

— Sei que o cão morto no começo da história era uma fê-
mea, mas o que teria sido extraído de suas entranhas?

— Não acho que este seja o local apropriado… Afinal, você 
é uma moça que acabo de conhecer e… — disse eu, realmente 
constrangido, rememorando ao mesmo tempo a expressão satis-
feita e o tom jocoso do professor Musumi ao falar desse trecho, 
mas eu me lembrava de uma de suas detalhadas notas de tradu-
tor. — Era o útero da cadela. Parece que esse efeito já era conhe-
cido por cientistas desde os tempos da Grécia Antiga, e os magos 
da Idade Média usavam o produto como elixir do amor…

Em silêncio, a jovem se despediu com uma mesura e se 
afastou. Reparei então que eu mesmo havia sentido um estranho 
prazer na singularmente divertida conversa da moça e, ao mesmo 
tempo, me dispus a acatar as solicitações, tanto dela como de Asa.


