
Drive my car

Kafuku já andara várias vezes em carros dirigi-
dos por mulheres e, a seu ver, elas podiam ser divididas 
em dois grupos, de acordo com o seu comportamento ao 
volante: as excessivamente agressivas e as excessivamente 
cautelosas. O número de mulheres que se enquadravam 
no segundo grupo era maior do que no primeiro — e 
deveríamos ficar gratos por isso. Em geral, as mulheres 
são mais cautelosas e cuidadosas na direção do que os 
homens. Claro que não há razão para se queixar do modo 
atento e prudente como elas dirigem. Entretanto, isso 
pode irritar outros motoristas.

Por outro lado, a maioria das mulheres que di-
rigem de modo agressivo parece acreditar que é boa no 
volante. Muitas vezes elas menosprezam aquelas que são 
excessivamente cautelosas e têm orgulho de não ser como 
elas. Contudo, parecem não perceber que, quando mu-
dam de faixa de forma audaciosa, os motoristas que estão 
por perto pisam no freio com um pouco mais de força, 
suspirando ou proferindo palavras não muito elogiosas.

Naturalmente existem aquelas que não perten-
cem a nenhum dos grupos. Que não são excessivamente 
agressivas nem excessivamente cautelosas, que dirigem de 
forma bastante normal. Algumas dirigem realmente bem. 
Mesmo nesses casos, Kafuku sempre sentia certa tensão 
nelas. Ele não conseguia explicar de forma concreta essa 
tensão, mas sentia esse clima pouco harmonioso e não era 
capaz de relaxar no banco de passageiro. Ficava com a 
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garganta seca ou começava a falar de assuntos insignifi-
cantes e desnecessários para preencher o silêncio.

Claro que entre os homens também existem aque-
les que dirigem bem e outros que nem tanto. Mas, em 
geral, eles não transmitem esse tipo de tensão. Não signi-
fica que estejam completamente relaxados. Devem estar 
tensos, na verdade. Mas parece que eles conseguem, de 
forma muito natural — e provavelmente inconsciente —, 
distanciar essa tensão da sua habilidade. Mesmo atentos 
ao volante, eles conseguem conversar e agir normalmente. 
Como se as duas ações fossem distintas. Kafuku não sabe 
de onde vem essa diferença.

No dia a dia, ele quase não faz distinção entre 
homens e mulheres. Quase não percebe diferença nas ha-
bilidades de cada um. No trabalho, Kafuku se relaciona 
com quase a mesma quantidade de homens e mulheres, 
e até se sente mais confortável quando está trabalhando 
com elas. Geralmente são cuidadosas até nos mínimos 
detalhes e são boas ouvintes. Porém, no que diz respeito a 
dirigir, se estava no banco do passageiro ao lado de uma 
mulher, não conseguia se esquecer do fato de que era ela 
quem estava ao volante. Mas ele nunca falou disso com 
ninguém. Parecia inadequado dividir esse pensamento 
com outras pessoas.

Por isso, quando procurava um motorista particu-
lar e Ôba, dono da oficina mecânica, recomendou uma 
moça para a vaga, Kafuku não conseguiu esconder seu 
descontentamento. Vendo-o assim, Ôba sorriu. Como se 
dissesse: Entendo como se sente.

— Mas, sr. Kafuku, ela dirige muito bem. Isso eu 
lhe garanto. Não quer pelo menos conhecê-la?

— Tudo bem, se você insiste — disse Kafuku. Ele 
precisava urgentemente de um motorista, e Ôba era uma 
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pessoa de confiança. Já o conhecia havia quinze anos. Ele 
tinha cabelos duros como arames, e a sua aparência lem-
brava a de um pequeno ogro, mas, quando o assunto era 
carro, a opinião dele era certeira.

— Só para garantir, gostaria de verificar o alinha-
mento, mas se não tiver nenhum problema, acho que po-
derei devolver o carro em perfeito estado depois de ama-
nhã, às duas horas. Vou pedir para essa moça vir aqui no 
mesmo horário; o que acha de fazer um teste com ela aqui 
pela vizinhança? Se não gostar, é só falar. Não precisa se 
preocupar comigo.

— Quantos anos ela tem?
— Acho que uns vinte e cinco. Nunca perguntei, 

para falar a verdade — disse Ôba. E franziu um pouco a 
testa. — Como eu falei, ela não tem nenhum problema 
ao volante, mas...

— Mas?
— Mas, como posso dizer? Ela é um pouco 

excêntrica.
— Como assim?
— É meio grossa, fala pouco e fuma muito — 

disse Ôba. — Quando conhecê-la, vai perceber. Ela não 
faz o tipo da menina graciosa. Quase nunca sorri. E, para 
ser sincero, é um pouco feia.

— Não tem problema. Se for muito bonita, eu é 
que não vou relaxar, e podem surgir boatos.

— Então ela vai ser perfeita.
— Mas ela dirige bem mesmo?
— Isso eu garanto. Não quero dizer “apesar de ser 

mulher”, mas ela é realmente muito boa.
— No que ela está trabalhando agora?
— Bem, nem eu sei direito. Acho que vive de bico, 

trabalhando no caixa de uma loja de conveniência ou di-
rigindo o caminhão do serviço de entregas. São trabalhos 
que podem ser abandonados assim que surgir outro me-
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lhor. Ela me foi apresentada por um conhecido, mas eu 
não tinha condições de contratar mais um funcionário, 
a situação não está tão boa assim. Só a chamo para fazer 
alguns trabalhos quando preciso. Mas acho que ela é bem 
responsável. Pelo menos não toma nem um gole de bebi-
da alcoólica.

O rosto de Kafuku se anuviou com o assunto be-
bida. O dedo da mão direita tocou instintivamente os 
lábios.

— Então vou me encontrar com ela depois de 
amanhã às duas horas — disse Kafuku. O fato de ela ser 
grossa, falar pouco e não ser bonita chamou sua atenção.

Dois dias depois, às duas, o Saab 900 amarelo 
conversível estava pronto. O amassado da frente à direita 
fora arrumado, e a pintura nova era tão bem-feita que 
nem dava para perceber a diferença de cores. O motor 
fora revisado, a embreagem, checada, as pastilhas de freio 
e as palhetas do limpador de para-brisas foram trocadas. 
O carro fora lavado e encerado, as rodas, polidas. Como 
sempre, o trabalho de Ôba era impecável. Fazia doze anos 
que Kafuku andava nesse Saab, que já tinha mais de cem 
mil quilômetros rodados. A capota de lona já estava des-
gastada. Quando chovia forte, ele tinha de se preocupar 
com a infiltração de água nas frestas. Mas por enquanto 
não pretendia trocar por um novo. Não teve grandes pro-
blemas e, acima de tudo, ele tinha um carinho especial 
pelo carro. Tanto no inverno como no verão, gostava de 
dirigi-lo com a capota aberta. No inverno ele usava um 
casaco grosso e um cachecol, e no verão usava um chapéu 
e óculos escuros ao pegar no volante. Ele passava pelas 
ruas de Tóquio divertindo-se ao trocar as marchas e, en-
quanto esperava o sinal abrir, olhava calmamente o céu. 
Observava as nuvens correrem ou os pássaros pousados 
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nos fios elétricos. Esse momento era parte indispensável 
do seu estilo de vida. Kafuku andou devagar em volta 
do Saab e, como quem verifica o estado físico do cavalo 
antes da corrida, checou os detalhes aqui e ali.

Quando ele comprara esse carro, sua esposa ain-
da era viva. Ela que havia escolhido o amarelo. Nos pri-
meiros anos, os dois saíam bastante para passear nele. 
Como ela não dirigia, era sempre Kafuku quem esta-
va ao volante. Fizeram algumas viagens longas: foram 
a Izu, Hakone e Nasu. Mas depois, por quase dez anos, 
ele andou sempre sozinho. Após o falecimento da espo-
sa, namorou algumas mulheres, mas por algum motivo 
elas nunca sentaram no banco do passageiro desse carro. 
Exceto por razões de trabalho, ele nunca saía da cidade 
ao volante.

— Tem alguns pequenos defeitos, o que é normal, 
mas ainda está firme — disse Ôba passando a mão ca-
rinhosamente no painel, como se afagasse o pescoço de 
um cachorro grande. — É um carro confiável. Os carros 
suecos dessa época até que são bem robustos. Só é preciso 
ficar de olho no sistema elétrico, mas a parte mecânica 
não apresenta nenhum problema. Além disso, sempre fi-
zemos uma manutenção bem cuidadosa.

Kafuku assinou os documentos necessários e es-
tava ouvindo a explicação sobre a conta quando a moça 
chegou. Tinha mais ou menos um metro e sessenta, não 
era gorda mas tinha ombros largos e corpo robusto. No 
lado direito da nuca havia uma mancha roxa ovalada do 
tamanho de uma azeitona grande, mas ela parecia não se 
incomodar em deixá-la à vista. Os cabelos negros e cheios 
estavam presos para trás, para não atrapalhar. Sob aque-
le ou qualquer ângulo, ela não poderia ser considerada 
bonita e, como dissera Ôba, não parecia nada simpática. 
Algumas marcas de espinha apareciam no rosto. Tinha 
olhos grandes, e por isso as pupilas pareciam ainda mais 
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escuras, mas guardavam um ar de desconfiança. As ore-
lhas eram largas e grandes, pareciam radares instalados 
em uma área remota. Usava uma jaqueta masculina com 
a estampa espinha de peixe, o tecido grosso demais para 
maio, calça de algodão marrom e tênis pretos Converse. 
Debaixo da jaqueta usava uma camiseta branca de manga 
comprida e seus seios eram relativamente grandes.

Ôba lhe apresentou Kafuku. Ela se chamava Wa-
tari. Misaki Watari.

— Misaki se escreve em hiragana.* Se o senhor 
precisar, posso preparar o currículo — disse ela, em um 
tom que poderia ser entendido como desafiador.

Kafuku balançou a cabeça.
— Por enquanto não preciso de currículo. Você 

consegue dirigir um carro com câmbio manual?
— Gosto de câmbio manual — disse ela friamen-

te. Como uma vegetariana convicta a quem foi pergunta-
do se conseguia comer alface.

— Como é um carro antigo, não tem GPS.
— Não precisa. Trabalhei com serviço de entre-

gas por um tempo. Tenho o mapa do centro de Tóquio 
todo na cabeça.

— Então poderia dirigir aqui pelas redondezas, 
para fazermos um teste? Como o tempo está bom, vamos 
deixar a capota aberta.

— Para onde vamos?
Kafuku pensou um pouco. Estavam perto de 

Shinohashi.
— Vamos dobrar à direita no cruzamento Ten-

gen-ji, deixar o carro no estacionamento subterrâneo do 
supermercado Meiji-ya e fazer algumas compras. Depois 
vamos subir a rampa no sentido do parque Arisugawa, 

* Alfabeto fonético japonês. Em geral nomes de pessoas são grafados em 
ideogramas de origem chinesa, kanji, mas não é o caso de Misaki. (N. T.)
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passar na frente da Embaixada da França e voltar para cá 
pela avenida Meiji.

— Entendi — disse ela. Nem confirmou o traje-
to. Assim que recebeu de Ôba a chave do carro, ajustou 
rapidamente o banco e o retrovisor. Parecia saber onde 
ficavam todos os botões e alavancas, assim como suas 
funções. Pisou na embreagem e testou todas as marchas. 
Tirou o Ray-Ban verde do bolso da frente e o colocou no 
rosto. Em seguida, olhou para Kafuku e acenou de leve. 
Estava pronta.

— Fita cassete — disse ela, olhando para o apare-
lho de som, como se falasse sozinha.

— Gosto de fitas cassete — disse Kafuku. — São 
mais fáceis de manusear do que um cd, e posso treinar as 
minhas falas.

— Fazia tempo que eu não via um desses.
— Quando comecei a dirigir, a gente usava cartu-

chos Stereo 8 — disse Kafuku.
Misaki não falou nada, mas pela sua expressão pa-

recia não saber o que era um Stereo 8.
Como garantira Ôba, Misaki era uma excelente 

motorista. Ela dirigia com suavidade e nunca fazia mo-
vimentos bruscos. As ruas estavam congestionadas, e o 
carro parou várias vezes no sinal vermelho, mas ela pa-
recia tentar manter estável o giro do motor. Ele percebeu 
isso no olhar dela. Mas, quando Kafuku fechava os olhos, 
quase não notava as frequentes trocas de marcha. Só se 
prestasse atenção no barulho do motor é que via a diferen-
ça da relação de transmissão. Ela pisava no acelerador e no 
freio com cuidado e sutileza. O que o deixou mais satisfei-
to foi o fato de ela estar sempre calma ao dirigir. Parecia 
que ela ficava mais relaxada quando estava dirigindo. Sua 
expressão carrancuda se amenizava um pouco, e o olhar 
também ficava mais brando. Só que continuava calada. 
A não ser que ele fizesse perguntas, ela não abria a boca.
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Mas isso não incomodou Kafuku. Ele também 
não gostava de conversar amenidades. Não achava de-
sagradável falar de assuntos importantes com amigos de 
confiança, mas em outras circunstâncias preferia ficar ca-
lado. Ele se afundou no banco do passageiro e olhou dis-
traidamente a paisagem urbana que passava pela janela. 
Para ele, que sempre estivera ao volante, o cenário visto 
desse ângulo trazia uma sensação nova.

Na congestionada avenida Gaien-Nishi, ele pe-
diu que ela fizesse algumas balizas para ver como se saía, 
e todas foram feitas com precisão e destreza. Ela tinha 
uma intuição muito boa. Tinha bons reflexos, também. 
Quando o sinal demorava a abrir, ela fumava. Parecia 
gostar de Marlboro. Assim que o sinal abria, ela apagava 
o cigarro. Não fumava enquanto dirigia. No filtro, não 
havia marca de batom. Não tinha esmalte nas unhas e 
parecia que quase não usava maquiagem.

— Quero fazer algumas perguntas — disse Ka-
fuku quando passavam pelo parque Arisugawa.

— Pode perguntar — respondeu Misaki Watari.
— Onde você aprendeu a dirigir?
— Cresci numa cidade no meio das montanhas 

de Hokkaidô. Dirijo desde os quinze anos. Lá não dava 
para viver sem carro. A cidade fica no meio de um vale 
onde quase não bate sol e as ruas ficam congeladas quase 
a metade do ano. Mesmo não querendo, a gente aprende 
a dirigir bem.

— Mas no meio das montanhas você não conse-
gue treinar baliza.

Ela não respondeu a esse comentário. Devia ser 
uma observação estúpida que nem merecia resposta.

— O sr. Ôba explicou por que preciso de um mo-
torista com urgência?

Misaki respondeu sem alterar o tom de voz en-
quanto olhava fixamente para a frente:
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— O senhor é ator e está trabalhando em uma 
peça seis dias da semana. Costumava ir ao teatro de car-
ro. Não gosta de pegar metrô nem táxi. Quer treinar as 
falas no carro. Mas recentemente provocou uma pequena 
colisão e teve a carteira de habilitação suspensa. Tinha 
bebido um pouco, além de ter problema de visão.

Kafuku assentiu com a cabeça. Teve a impressão 
de estar ouvindo a descrição do sonho de alguém.

— Quando fui ao oftalmologista indicado pela 
polícia, descobriram um sinal de glaucoma. Parece que 
tenho um ponto cego na visão, no canto direito. Até en-
tão nunca tinha me dado conta disso.

Como a quantidade de bebida alcoólica que havia 
consumido era pequena, foi possível resolver a questão 
discretamente. A imprensa nem ficou sabendo. Mas a sua 
agência não podia deixar passar o problema da visão. Se 
continuasse dirigindo, ele podia não enxergar o carro que 
se aproximava pelo ponto cego, vindo de trás pelo lado 
direito. A agência fora enfática: não dirija em hipótese 
alguma até que seus exames médicos mostrem alguma 
melhora.

— Sr. Kafuku — disse Misaki —, posso chamá-
-lo de sr. Kafuku? É o seu nome verdadeiro?

— É meu nome verdadeiro, sim — respondeu 
Kafuku. — Kafuku, “casa da riqueza”, parece um nome 
que dá sorte, mas acho que não é bem assim. Não tenho 
nenhum parente que possa ser considerado rico.

Houve um silêncio. Em seguida, Kafuku infor-
mou o salário mensal que poderia oferecer a ela como 
motorista particular. Não era muito. Mas era o máximo 
que a sua agência podia pagar. Kafuku era relativamente 
bem conhecido, mas não era um ator acostumado a ser 
protagonista em filmes ou na tv, e o trabalho no teatro 
não era muito bem pago. Para atores do nível dele, era um 
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luxo excepcional ter um motorista exclusivo, mesmo que 
por alguns meses.

— O seu horário de trabalho varia conforme o 
meu, mas por enquanto atuo principalmente no teatro, 
e quase não trabalho de manhã. Você pode dormir até 
a hora do almoço. Vou procurar voltar para casa o mais 
tardar até as onze da noite. Se precisar do carro mais tar-
de, pego um táxi. Vou tentar te dar um dia de folga por 
semana.

— Está bem — disse Misaki de forma seca.
— Acredito que o trabalho em si não será muito 

pesado. Talvez o mais duro seja ficar me esperando sem 
fazer nada.

Misaki não respondeu. Permaneceu com os lábios 
cerrados. Como que dizendo que já passara por inúmeras 
experiências mais duras que essa.

— Não tem problema você fumar quando a ca-
pota estiver aberta. Mas não quando ela estiver fechada 
— disse Kafuku.

— Entendi.
— Você tem algum pedido para me fazer?
— Não. — Ela estreitou os olhos, inspirou deva-

gar e diminuiu a marcha. Depois disse: — Gostei deste 
carro.

Os dois ficaram calados o resto do tempo. Vol-
tando à oficina, Kafuku chamou Ôba para um canto e 
informou:

— Resolvi contratá-la.

A partir do dia seguinte, Misaki se tornou a mo-
torista particular de Kafuku. Ela chegava ao apartamento 
dele em Ebisu às três e meia da tarde, tirava o Saab amarelo 
do estacionamento subterrâneo e o levava até o teatro em 
Ginza. A capota ficava aberta se não estivesse chovendo. 
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No trajeto de ida, Kafuku sempre treinava as suas falas no 
banco do passageiro, acompanhando a fita cassete. A peça 
era uma adaptação de Tio Vânia, de Anton Tchékhov, e se 
passava na era Meiji do Japão. Ele interpretava o papel de 
tio Vânia. Tinha decorado perfeitamente todas as falas, 
mas mesmo assim, para se acalmar, precisava repeti-las 
diariamente. Esse era um hábito de muitos anos.

No trajeto de volta, costumava ouvir quartetos de 
cordas de Beethoven. Ele gostava de ouvir essas músicas 
porque elas não cansavam os ouvidos e eram adequa-
das para reflexões ou para não pensar em absolutamen-
te nada. Quando tinha vontade de ouvir músicas mais 
despretensiosas, colocava rock americano dos anos 1970. 
Beach Boys, Rascals, Creedence, Temptations. Músicas 
que fizeram sucesso quando Kafuku ainda era jovem. 
Misaki não opinava sobre as músicas que ele ouvia. Ele 
não sabia se ela gostava, se elas lhe causavam sofrimento 
ou se ela nem prestava atenção. Ela não demonstrava os 
seus sentimentos.

Em condições normais, Kafuku ficaria nervoso 
na presença de alguém e não conseguiria treinar as fa-
las em voz alta, mas a presença de Misaki não o inco-
modava. Nesse sentido, Kafuku se sentiu grato por ela 
ser inexpressiva e pouco simpática. Por mais alto que ele 
repassasse a sua fala, ela agia como se não ouvisse nada. 
Ou talvez ela realmente não estivesse ouvindo nada mes-
mo. Ela sempre estava concentrada no volante. Ou estava 
imersa em um estado especial de zen proporcionado pelo 
ato de dirigir.

Kafuku não fazia a menor ideia do que Misaki 
sentia em relação a ele. Não sabia se ela simpatizava um 
pouco com ele, se ele não lhe despertava o menor interesse 
ou mesmo se ela o detestava, suportando-o apenas porque 
precisava do trabalho. Mas Kafuku não ligava muito para 
isso. Ele gostava do modo suave e seguro como ela dirigia, 
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e gostava do jeito dela de falar o mínimo necessário e de 
não demonstrar os sentimentos.

Assim que a peça terminava, Kafuku tirava a 
maquiagem, trocava de roupa e deixava o teatro rapi-
damente. Não gostava de demorar. Praticamente não se 
relacionava com outros atores. Telefonava para Misaki 
do celular e pedia que o apanhasse na porta dos fundos. 
Quando ele saía, o Saab amarelo conversível o aguarda-
va. E um pouco depois das dez e meia ele chegava ao seu 
apartamento em Ebisu. Essa rotina era repetida quase 
todos os dias.

Às vezes ele tinha outros trabalhos. Uma vez por 
semana gravava uma série em uma emissora de tv no 
centro de Tóquio. Era uma trama policial de pouca im-
portância, mas a audiência era alta, e o salário também 
era bom. Ele fazia o papel de um vidente que ajudava a 
policial protagonista. Para interpretar bem o papel, várias 
vezes ele se disfarçou de vidente e foi às ruas ler a sorte 
das pessoas. Chegou a ficar famoso por acertar bastan-
te. Assim que terminava a gravação na parte da tarde, 
ele ia correndo para o teatro de Ginza. Era o momento 
mais arriscado, pois podia perder o horário. Nos finais 
de semana, depois da apresentação da tarde, ele dava aula 
de interpretação à noite em uma escola de formação de 
atores. Gostava de ensinar aos jovens. Misaki o levava a 
todas essas atividades. Ela o levava de um lado para outro, 
conforme a programação, sem problemas, e Kafuku tam-
bém foi se acostumando a andar no banco do passageiro 
do Saab conduzido por ela. Algumas vezes, até chegava a 
dormir profundamente.

Quando o clima esquentou um pouco, Misaki ti-
rou a jaqueta masculina com estampa espinha de peixe e 
trocou por uma de tecido mais fino, de verão. Quando 
dirigia, ela sempre usava uma das jaquetas. Talvez fosse 
como um uniforme de motorista. Chegou a estação de 
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chuvas, e a capota do carro ficava a maior parte do tempo 
fechada.

No banco do passageiro, Kafuku pensava muito 
na sua falecida esposa. Por alguma razão, desde que Mi-
saki começara a dirigir o seu carro, ele se lembrava da 
esposa com frequência. Ela também era atriz, dois anos 
mais nova que ele e tinha um rosto bonito. Ele era con-
siderado um character actor, “ator de gênero”, e a maio-
ria dos seus papéis era de coadjuvante excêntrico. Tinha 
o rosto fino e comprido, e já na juventude seus cabelos 
eram ralos. Não servia para ser protagonista. Ao contrá-
rio da esposa, uma bela atriz que recebia papéis e salários 
adequados a essa posição. Mas, com o tempo, ele passou 
a desfrutar de uma popularidade maior do que sua espo-
sa, sendo reconhecido como um ator competente e com 
estilo único. Mesmo assim os dois valorizavam a posição 
um do outro, e a diferença de popularidade ou de salário 
nunca chegou a ser um problema.

Kafuku amava a esposa. Sentiu uma forte atração 
por ela logo que a conheceu (ele tinha vinte e nove anos) e 
o sentimento não mudou até ela morrer (ele já estava com 
quarenta e nove). Enquanto foram casados, nunca dor-
miu com outra mulher. Não por falta de oportunidade, 
mas não sentiu vontade nenhuma vez.

Entretanto, sua esposa dormia com outros ho-
mens de vez em quando. Kafuku ficou sabendo de qua-
tro deles. Ela manteve relações sexuais regulares com ao 
menos quatro homens. É claro que sua esposa agia como 
se nada estivesse acontecendo, mas ele logo percebia que 
ela estava se entregando a outros homens, em outros lu-
gares. Ele tinha uma intuição boa quando se tratava disso 
e, quando se ama profundamente uma mulher, mesmo 
não querendo, é possível perceber essas coisas. Pelo modo 
como ela falava, ele conseguia descobrir facilmente quem 
eram os homens. Eram sempre atores com quem ela con-
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tracenava nos filmes. Geralmente mais novos que ela. A 
relação durava os meses de gravação, e assim que a filma-
gem acabava a relação também chegava ao fim, natural-
mente. Essa mesma sequência de fatos se repetiu quatro 
vezes.

Kafuku não conseguia entender direito por que 
ela tinha de dormir com outros homens. Até hoje ele não 
conseguia entender. Desde que se casaram, sempre tive-
ram uma boa relação tanto como marido e mulher quan-
to como companheiros do dia a dia. Quando tinham 
tempo, conversavam sobre vários assuntos de forma apai-
xonada e franca, e procuravam confiar um no outro. Na 
opinião dele, os dois se davam bem tanto espiritual como 
sexualmente. As pessoas próximas também achavam que 
os dois eram um modelo de casal feliz.

Por que ela dormia com outros homens mesmo 
assim? Ele deveria ter tomado coragem e perguntado 
quando ela ainda era viva, costumava pensar. Na verdade, 
chegara perto de fazer essa pergunta alguns meses antes 
de ela falecer. Afinal, o que você buscava neles? O que 
faltava em mim? Mas ele não conseguira expressar essa 
dúvida em palavras diante da esposa que lutava contra a 
morte e sofria com uma dor terrível. E ela desaparecera 
do mundo em que Kafuku vivia, sem dar nenhuma expli-
cação. Perguntas por fazer e respostas não dadas. Ele pen-
sava nisso enquanto recolhia em silêncio os ossos de sua 
esposa no crematório. Estava tão profundamente absorto 
que nem percebeu que alguém falava algo no seu ouvido.

Naturalmente, era doloroso para Kafuku imagi-
nar sua esposa nos braços de outro. Não tinha como não 
ser doloroso. Quando ele fechava os olhos, várias imagens 
nítidas surgiam em sua mente e logo desapareciam. Não 
queria, mas não conseguia deixar de imaginar. A imagi-
nação o dilacerava lentamente, sem piedade, como uma 
faca afiada. Chegava a pensar: como seria bom se eu não 



21

soubesse de nada. Mas não importava a circunstância, ele 
considerava que o conhecimento superava a ignorância, 
sempre; isso era uma premissa básica em sua vida. Por 
mais terrível que seja a dor, eu preciso saber. Afinal, so-
mente através do saber as pessoas conseguem ser fortes.

Contudo, mais doloroso que imaginar a cena era 
fingir levar uma vida normal para que sua esposa não des-
confiasse que ele sabia do seu segredo. Era como se ele 
precisasse manter sempre um sorriso tranquilo, mesmo 
que um sangue invisível escorresse de seu coração dilace-
rado. Resolver os diversos assuntos do cotidiano como se 
nada estivesse acontecendo, encarar diálogos casuais e fa-
zer amor com ela na cama. Isso seria demais para qualquer 
pessoa comum, de carne e osso. Mas Kafuku era um ator 
profissional. Era seu trabalho afastar-se do próprio corpo 
e interpretar com perfeição o seu papel. E ele encenava 
dando o melhor de si. Apesar de não ter nenhuma plateia.

Fora isso — excluindo-se o fato de ela fazer amor 
com outros homens de vez em quando às escondidas —, 
era possível dizer que os dois levavam uma vida conjugal 
plena e sem intempéries. A vida profissional de ambos ia 
muito bem e eram estáveis financeiramente. Nos quase 
vinte anos de casados, eles fizeram sexo incontáveis vezes 
e, pelo menos por parte de Kafuku, a vida sexual deles era 
satisfatória. Depois que sua esposa falecera, pouco tempo 
após ser diagnosticada com câncer de útero, ele conhecera 
algumas mulheres com quem foi para a cama. Mas não 
conseguiu sentir a mesma alegria íntima que experimen-
tava no sexo com sua esposa. Ele apenas tinha um leve 
déjà-vu como se rastreasse as experiências já vividas.

Como a sua agência precisava de um formulário 
oficial para o pagamento do salário de Misaki, Kafuku 
lhe pediu para escrever seu endereço, o local e a data de 
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nascimento e o número da carteira de habilitação. Ela 
morava em um apartamento em Akabane, Kita-ku, o lo-
cal de nascimento era Hokkaidô, cidade de Kamijûni-
taki, e acabara de completar vinte e quatro anos. Kafuku 
não fazia a menor ideia em que altura de Hokkaidô ficava 
Kamijûnitaki, qual era o seu tamanho nem que tipo de 
pessoas morava ali. Mas o seu coração ficou preso ao fato 
de ela ter vinte e quatro anos de idade.

Kafuku e a esposa tiveram uma filha que viveu 
apenas três dias. Ela morrera na terceira noite de vida no 
berçário do hospital. O coração tinha parado de bater re-
pentinamente, sem nenhum sinal prévio. Ao amanhecer, 
o bebê já estava morto. O médico lhes explicara que ela 
tinha um problema congênito na válvula cardíaca. Mas 
eles não tinham como verificar isso. E mesmo que des-
cobrissem a verdadeira causa, a filha não voltaria a viver. 
Feliz ou infelizmente, eles ainda não tinham decidido o 
nome. Se ela estivesse viva, estaria com vinte e quatro 
anos. No aniversário de sua filha sem nome, Kafuku 
sempre rezava sozinho. E pensava na idade que ela teria 
caso estivesse viva.

A perda repentina da filha naturalmente provo-
cou uma ferida profunda nos dois. O vazio que se seguiu 
foi pesado e escuro. Precisaram de muito tempo para se 
recuperar. Eles se trancaram em casa e passavam a maior 
parte do tempo calados. Se abrissem a boca, poderiam 
falar alguma besteira. Ela passou a beber muito vinho. 
Por um tempo ele ficou tão absorto em caligrafia chine-
sa que chegava a ser anormal. Ele sentia que sua mente 
cla reava quando corria o pincel com tinta preta em uma 
folha muito alva e escrevia vários ideogramas.

Mas apoiando-se mutuamente, aos poucos eles 
conseguiram se recuperar da dor e superar essa fase difí-
cil. Então passaram a se dedicar aos seus trabalhos ainda 
mais que antes. Eles se empenharam ávidos na criação de 
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seus personagens. “Desculpe, mas não quero mais ter fi-
lhos” — ela disse, e ele concordou. Está bem, não vamos 
ter filhos. Vamos fazer como você quer.

Pelo que se lembra, foi a partir de então que sua 
esposa passou a ter relações extraconjugais. Talvez a perda 
da filha tenha despertado nela esse tipo de desejo. Mas 
isso não passava de uma suposição. Talvez fosse uma das 
causas, só isso.

— Posso fazer uma pergunta? — disse Misaki.
Kafuku estava olhando a paisagem à sua volta, 

pensativo, e fitou assustado o rosto dela. Fazia quase dois 
meses que passavam um bom tempo juntos dentro do 
carro, mas era muito raro que Misaki puxasse conversa.

— Claro — respondeu Kafuku.
— Por que o senhor virou ator?
— Quando eu estava na faculdade, minha namo-

rada me convidou para fazer parte de um grupo estudan-
til de teatro. Não tinha interesse por teatro no começo. 
Na verdade, eu queria entrar no time de beisebol. Du-
rante o colegial eu tinha sido o interbases oficial do time 
e tinha confiança no meu potencial para a defesa. Mas o 
nível do time de beisebol da minha faculdade era muito 
alto. Então entrei no grupo de teatro sem levar aquilo 
muito a sério, só para ver como era. Além disso, eu queria 
ficar junto dessa minha namorada. Mas, depois de um 
tempo, percebi aos poucos que me divertia interpretando. 
Encenando, conseguia ser outra pessoa. E, quando a peça 
acabava, conseguia voltar a ser eu mesmo. Era legal.

— É legal ser outra pessoa?
— Se souber que consigo voltar a ser eu mesmo, sim.
— Alguma vez pensou que não queria mais voltar 

a ser quem é?


