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E Existem pessoas que, pela falta de 

complicações e ansiedades, são forçadas a se adaptar ao 

mundo levando uma vida cheia de artifícios. Não são muitas, 

mas às vezes me deparo com alguma. O doutor Tokai era uma 

delas. 

Para que essas pessoas – sempre diretas e sem 

distorções – possam se encaixar no sinuoso mundo à sua volta, 

é necessário que façam ajustes em maior ou menor grau, e em 

geral elas próprias não se dão conta dos artifícios árduos e 

assustadores que usam no dia a dia. Têm convicção de que 

vivem de forma natural e verdadeira, sem se utilizar de máscaras 

ou subterfúgios. E quando, por alguma razão, um excepcional 

raio de luz penetra por alguma fresta e incide sobre os aspectos 
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artificiais ou antinaturais de suas vidas, muitas vezes acabam 

por ter de adotar um desfecho trágico ou mesmo cômico. 

Naturalmente há muitas pessoas de sorte (e só podem ser 

consideradas assim) que não verão esse tal raio de luz até a 

morte, ou não terão nenhuma sensação especial ao vê-lo. 

Gostaria de descrever brevemente o perfil desse sujeito 

chamado Tokai, com base nas informações que tive sobre ele. 

A maior parte eu ouvi diretamente da sua boca, e há informações 

meio embaralhadas que obtive de pessoas próximas a ele, 

pessoas confiáveis. Estão contidas neste relato também 

algumas suposições pessoais minhas, resultado da observação 

das suas falas e ações do dia a dia. Elas funcionam como uma 

massa, que preenche as lacunas entre os acontecimentos. O 

que eu quero dizer, na verdade, é que este retrato não é 

composto somente de fatos puros e objetivos. Por isso, como 

autor, não posso recomendar que esta narração seja usada 

como prova de um julgamento ou como um documento 

comprobatório de uma transação comercial (embora não faça a 

menor ideia para que tipo de tr4ansação ela poderia ser usada). 

Mas, recuando alguns passos (peço que se certifique 

antes de que não há nenhum penhasco logo atrás) e observando 

este retrato de uma distância adequada, seguramente o leitor 

perceberá que a sutil diferença entre a veracidade e a falsidade 

dos pormenores não será essencial. E provavelmente a figura 

do doutor Tokai, médico, aparecerá de forma tridimensional e 

nítida – pelo menos é o que espera o autor. Resumindo, como 

posso dizer?, Tokai era uma pessoa não muito dada a mal-

entendidos. 
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Não estou querendo dizer que ele era uma pessoa 

simples e previsível. Pelo menos em alguns aspectos, era 

complexo, multifacetado e não podia ser compreendido 

facilmente. Claro, eu não tinha como saber o que se escondia 

no obscuro de seu inconsciente nem o pecado original que 

carregava nas costas. Apesar disso, acho que posso afirmar de 

forma categórica que era relativamente fácil descrevê-lo, 

considerando que o padrão de seu comportamento era 

constante. Talvez esteja sendo presunçoso, mas essa foi a 

impressão que eu, como escritor profissional, tive naquela 

época. 

Tokai tinha cinquenta e dois anos, e nunca foi casado. 

Não teve sequer a experiência de morar com uma mulher. Vivia 

sozinho em um apartamento de dois dormitórios no sexto andar 

de um elegante prédio em Azabu. Podemos dizer que era um 

solteiro convicto. Conseguia fazer os trabalhos domésticos 

quase sem dificuldade, como cozinhar, lavar e passar, limpar a 

casa, e duas vezes por mês solicitava os serviços de uma 

faxineira profissional. Por natureza ele gostava de deixar as 

coisas limpas, e o trabalho doméstico não lhe causava nenhum 

sofrimento. Se fosse preciso, conseguia preparar um bom 

drinque e fazer diversos pratos, desde ensopado de batata com 

carne até peixe branco assado em papelote (já que a maioria 

das pessoas como ele não poupa dinheiro em ingredientes, 

basicamente o prato sempre fica delicioso). Nunca se 

incomodou por não ter uma mulher dentro de casa, nunca sentiu 

tédio por morar sozinho nem solidão por ter de dormir sem 

companhia. Quer dizer, pelo menos até certo momento. 
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Ele era cirurgião plástico. Era dono da Clínica de Beleza 

Tokai, em Roppongi. Tinha herdado o lugar de seu pai, que 

também era cirurgião plástico. Naturalmente, havia muitas 

oportunidades de conhecer mulheres. Não podia ser 

considerado especialmente bonito, não mesmo, mas seu rosto 

era aceitável e proporcional (jamais pensou em se submeter a 

uma cirurgia plástica), e a clínica ia muito bem, lhe dava uma 

boa renda. Era educado, refinado, culto e sabia conversar. Ainda 

tinha bastante cabelo (apesar de os fios brancos estarem um 

pouco visíveis) e, embora tivesse uma gordurinha aqui e ali, 

esforçava-se para manter o físico de quando era jovem, 

frequentando assiduamente uma academia de ginástica. E, por 

causa de tudo isso, ainda que minha sinceridade possa provocar 

forte aversão em muitas pessoas, até agora não faltaram 

mulheres para ele namorar. 

Por alguma razão, desde novo, Tokai nunca desejou se casar e 

construir um lar. Tinha a clara convicção de que não servia para 

a vida de casado. Por isso procurava evitar mulheres que 

buscavam uma relação visando o casamento, por mais 

atraentes que elas fossem. Assim, as mulheres que ele escolhia 

para se envolver se restringiam às que já eram casadas ou que 

tinham outro namorado “mais sério”. Enquanto seguisse esse 

padrão, nunca aconteceria de alguma namorada desejar se 

casar com ele. Sendo bastante claro, para as namoradas, ele 

era apenas o “namorado número dois”, o conveniente 

“namorado para dias de chuva” ou o “amante” acessível. Para 

falar a verdade, era esse o tipo de relação para o qual Tokai 

levava mais jeito e que mais lhe agradava. 

(...) 
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Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

 

| 

Manter um relacionamento que, por 

exemplo, exigisse dele alguma 

responsabilidade deixava-o sempre 

incomodado. (...) 

 

| 
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(...) 

O fato de que suas namoradas dormiam com outro 

homem além dele não perturbava tanto o seu coração. Afinal, o 

corpo não passava de um objeto carnal. Era o que Tokai 

pensava (em especial sendo médico), e suas namoradas 

geralmente concordavam (em especial sendo mulheres). Para 

Tokai, bastava que elas pensassem nele somente enquanto 

estavam juntos. O que elas pensavam e o que faziam quando 

não estavam com ele era problema delas, e não algo com que 

ele devesse se preocupar. Muito menos dar palpites. 

Para Tokai, o próprio momento de dividir a mesa, tomar 

uma taça de vinho e aproveitar a conversa com as namoradas 

já representava um enorme prazer. O sexo não passava de “uma 

diversão adicional”, uma extensão desse momento, e não era o 

objetivo final. O que ele buscava acima de tudo era um contato 

íntimo e intelectual com mulheres atraentes. O resto era o resto. 

Por isso as mulheres se sentiam naturalmente atraídas por 

Tokai, divertiam-se sem reservas na sua companhia e, como 

consequência, passavam a noite com ele. É apenas minha 

opinião pessoal, mas muitas mulheres (especialmente as 

atraentes) estão bastante cansadas de homens desesperados 

por sexo. 

Ele às vezes se arrependia de não ter contado o número 

de mulheres com quem manteve esse tipo de relação nesses 

quase trinta anos. Mas nunca se interessou muito por 

quantidade. O que ele buscava acima de tudo era qualidade. 

Também não se importava muito com a aparência das 

namoradas. Bastava que elas não tivessem nenhum grande 
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defeito no corpo, a ponto de lhe despertar o interesse 

profissional, ou que não fossem entediantes, a ponto de lhe 

provocar bocejos só de olhá-las. Afinal, querendo e tendo o 

dinheiro necessário, a aparência de qualquer um pode ser quase 

totalmente modificada (como especialista, ele conhecia 

inúmeros casos surpreendentes nessa área). Mais do que a 

aparência, ele valorizava a perspicácia, o senso de humor e a 

aguçada inteligência das mulheres. As que não tinham assunto 

nem opinião própria desanimavam o coração de Tokai, por mais 

bonitas que fossem. Nenhum tipo de cirurgia podia melhorar a 

habilidade intelectual. Aproveitar o diálogo durante as refeições 

ou ter uma divertida conversa aleatória na cama com mulheres 

inteligentes e perspicazes – Tokai amava esses momentos 

como se fossem tesouros da vida. 

Ele nunca se viu envolvido em um problema sério com 

mulheres. Não lhe agradavam conflitos emocionais 

complicados. Quando uma nuvem escura despontava próxima 

ao horizonte, ele se afastava de forma hábil e elegante, sem 

agravar a situação e sem magoar a namorada, na medida do 

possível. Como uma sombra que se funde ao crepúsculo quando 

este se aproxima, de forma rápida e natural. Sendo um solteiro 

veterano, ele era perito nessas técnicas. 

As relações terminavam em intervalos regulares. Quando 

chegava determinado momento, a maioria das mulheres que 

tinham outro namorado dizia: “É uma pena, mas acho que não 

vou poder mais te ver. Vou me casar em breve”. Muitas decidiam 

se casar um pouco antes dos trinta ou um pouco antes dos 

quarenta, da mesma forma como os calendários são mais 

vendidos no final do ano. Tokai sempre recebia esse 

comunicado com serenidade, sorrindo com a medida adequada 
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de tristeza nos lábios. Era uma pena, mas inevitável. Ele não 

tinha nenhuma inclinação para a instituição chamada 

casamento, mas aquilo era algo sagrado, à sua maneira. 

Precisava ser respeitado. 

Nessas horas, ele oferecia a elas um bom presente de 

casamento e felicitações: “Parabéns. Quero que você seja feliz 

mais do que qualquer outra pessoa. Você é uma mulher 

inteligente, charmosa e bonita, e tem o direito de ser feliz”. Era 

o que ele realmente sentia. Afinal, elas tinham oferecido 

momentos encantadores e uma parte valiosa da vida delas a 

Tokai, porque (provavelmente) sentiam uma afeição sincera por 

ele. Ele deveria lhes agradecer do fundo do coração só por isso. 

Que mais poderia exigir delas? 

Mas cerca de um terço das mulheres que tiveram a 

felicidade de selar o sagrado matrimônio telefonava para Tokai 

depois de alguns anos. E diziam, com alegria na voz: “Tokai, o 

que você acha de sairmos juntos outra vez?”. Então eles 

passavam a ter novamente uma relação agradável, mas que não 

podia ser considerada muito sagrada. Os solteiros 

despreocupados de antes passavam a ter uma relação um 

pouco mais intricada (e justamente por isso mais prazerosa) de 

solteiro e mulher casada. Mas o que faziam na prática quase não 

mudava – só exigia deles um pouco mais de artifício. Dois terços 

das mulheres que se casavam e terminavam a relação com ele 

nunca mais telefonavam. Provavelmente levavam uma vida 

tranquila e plena no casamento. Tinham se tornado eficientes 

donas de casa e talvez já tivessem alguns filhos. Os mamilos 

charmosos que um dia ele acariciara com delicadeza talvez 

estivessem amamentando um bebê. Quando pensava nisso, 

Tokai se sentia feliz. 
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Quase todos os amigos de Tokai eram casados. Tinham 

filhos. Tokai visitava a casa deles algumas vezes, mas nunca 

sentia inveja. As crianças eram graciosas à sua maneira quando 

pequenas, mas no fim do ensino fundamental ou no ensino 

médio quase sempre passavam a odiar e insultar os adultos e, 

como se fosse vingança, causavam sérios problemas, 

dilacerando sem piedade os nervos e o sistema digestivo dos 

pais. Por outro lado, os pais só pensavam em matricular os filhos 

em escolas reconhecidas, estavam sempre irritados por causa 

das suas notas, acusavam um ao outro, e as brigas conjugais 

pareciam não cessar. Os filhos, por sua vez, quase não abriam 

a boca em casa, enfurnavam-se no quarto e não paravam de 

conversar pela internet com os colegas de escola ou ficavam 

absortos em estranhos jogos pornográficos. Tokai não desejava 

de jeito nenhum ter filhos assim. Os amigos eram unânimes em 

afirmar: “Filhos dão trabalho, mas é bom tê-los”, porém ele não 

podia confiar nesses clichês, não mesmo. Provavelmente os 

amigos só queriam que Tokai carregasse o mesmo fardo que 

eles. Apenas acreditavam, sem fundamentação alguma, que 

todo mundo tinha a obrigação de passar pelo mesmo calvário 

que eles. 

Eu mesmo casei cedo, e como desde então venho 

mantendo o casamento, e coincidentemente não tenho filhos, 

consigo compreender até certo ponto a opinião dele (apesar de 

haver nela um pouco de preconceito simplista e um exagero 

retórico). Até acho que ele tem razão em muitos pontos. Claro 
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que nem todos os casos são tão trágicos assim. Neste mundo 

vasto, existem lares belos e felizes onde filhos e pais mantêm 

um bom relacionamento do começo ao fim – mais ou menos na 

mesma frequência de um hat-trick no futebol. Mas não tenho 

nenhuma confiança de que conseguiria fazer parte desse 

pequeno grupo de pais sortudos, e não acho (não mesmo) que 

Tokai conseguiria. 

Resumindo em palavras simples, sem temer o risco de 

ser mal interpretado, Tokai era uma “pessoa agradável”. Pelo 

menos, superficialmente, não se notava dele nada que pudesse 

desestabilizar o seu caráter – como espírito competitivo, 

complexo de inferioridade, ciúmes, preconceito excessivo, 

orgulho, obsessão por alguma coisa, sensibilidade aguda ou 

obstinada opinião política. As pessoas ao seu redor amavam o 

seu temperamento verdadeiro e sua sinceridade, a sua polidez 

e a atitude alegre e positiva. Essas qualidades de Tokai eram 

voltadas de forma concentrada e eficaz especialmente para as 

mulheres – que representavam cerca de metade da população 

mundial. A habilidade de ser cortês e atento aos pequenos 

detalhes em relação a elas era indispensável para quem tinha 

uma profissão como a dele, mas no caso de Tokai não parecia 

uma técnica adquirida depois de adulto, por necessidade, mas 

sim um dom natural e inato. Assim como a bela voz e os dedos 

compridos. Por esse motivo (e, claro, por sua técnica confiável), 

a clínica dele prosperava. Mesmo não publicando anúncios em 

revistas, a agenda dele estava sempre cheia. 

Como os leitores devem saber, as “pessoas agradáveis” 

muitas vezes não têm profundidade, são medíocres e 

enfadonhas. Mas não era o caso de Tokai. Eu costumava tomar 

cerveja com ele nos finais de semana por cerca de uma hora, e 
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me divertia na sua companhia. Ele era eloquente e sempre tinha 

assunto. O seu sendo de humor era direto, prático e não havia 

nenhuma insinuação. Ele me contou dos interessantes 

bastidores da cirurgia estética (claro que na medida em que não 

violasse os termos de confidencialidade) e me forneceu várias 

informações curiosas sobre mulheres. Mas nenhuma vez esses 

temas caíram no lugar-comum. Ele sempre falava das mulheres 

com respeito e carinho, e as informações que poderiam 

identificar uma pessoa específica eram sempre omitidas com 

cuidado. 

 

(...)  
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A velha guardara o espelho na bolsa, e fitava-a sorrindo. O rosto 

usado e ainda bem esperto parecia esforçar-se por dar aos 

outros alguma impressão, da qual o chapéu faria parte. A 

campainha da Estação tocou de súbito, houve um movimento 

geral de ansiedade, várias pessoas correram pensando que o 

trem já partia: mamãe! Disse a mulher. Catarina! Disse a velha. 

Ambas se olhavam espantadas, a mala na cabeça de um 

carregador interrompeu-lhes a visão e um rapaz correndo  

| 

– Cavalheiro é quem não fala muito do 

imposto que pagou nem das mulheres 

com quem dormiu – certo dia ele me disse. 

– Quem falou isso? – perguntei. 

– São palavras minhas – disse Tokai, sem 

mudar a expressão do rosto. – Mas é claro 

que às vezes preciso falar de impostos 

com meu contador. 

  (...) 

| 
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(...) Para Tokai, era normal ter duas ou três “namoradas” 

ao mesmo tempo. Cada uma tinha o seu marido ou namorado e, 

como elas priorizavam o compromisso com eles, naturalmente 

sobrava pouco tempo para Tokai. Por isso, para ele, era uma 

coisa bem normal ter várias namoradas, e não se considerava 

infiel. Mas é claro que as namoradas não sabiam disso. Na 

medida do possível, ele procurava evitar mentiras, porem sua 

postura básica era não revelar as informações que não 

precisavam ser reveladas. 

Na clínica de Tokai havia um excelente secretário que 

trabalhava para ele havia vários anos e organizava bem sua 

agenda complexa, como se fosse um experiente controlador de 

tráfego aéreo. A partir de certo momento, além da agenda 

profissional de Tokai, esse secretário passou a controlar 

também os compromissos pessoais dele com as namoradas 

depois do trabalho. O secretário conhecia todos os detalhes da 

colorida vida particular de Tokai, não dava nenhum palpite 

desnecessário, não demonstrava surpresa ao vê-lo sempre 

ocupado e, apesar disso, executava o trabalho sempre de forma 

profissional. Ele controlava bem o tráfego para que os encontros 

não coincidissem em dia e horário. Tinha mais ou menos na 

cabeça o ciclo menstrual de cada uma das mulheres com quem 

Tokai saía – o que parece inacreditável. Quando Tokai viajava 

com uma das namoradas, era ele quem reservava as passagens 

de trem, hospedaria ou hotel. Sem esse competente secretário, 

com certeza a maravilhosa vida pessoal de Tokai não teria sido 

livre de empecilhos. Para demonstrar sua gratidão, Tokai 

oferecia um presente a esse secretário elegante (ele era gay, 

naturalmente) sempre que tinha oportunidade. 
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Felizmente nunca aconteceu de o namorado ou o marido 

das mulheres de Tokai descobrir o caso deles, o que criaria um 

problema sério e deixaria Tokai em uma situação complicada. 

Ele era sempre cauteloso e aconselhava as namoradas a tomar 

todo o cuidado possível. Não se arriscar muito, não manter o 

mesmo padrão de comportamento e criar uma história simples 

quando precisassem mentir – eram esses os três principais 

conselhos que ele dava às namoradas. (Era como ensinar uma 

gaivota a voar, mas não custava nada ter esse cuidado.) 

Isso não significa, porém, que ele nunca teve problemas. 

Afinal, era impossível continuar com esse tipo de relação com 

tantas mulheres por tantos anos e não se envolver em nenhum 

problema. Até um macaco pode cair do galho algum dia. Houve 

uma namorada distraída cujo parceiro desconfiado ligou para a 

clínica questionando a vida pessoal e a ética do doutor Takai (o 

secretário competente resolveu o assunto com habilidade). 

Houve também uma mulher casada que se envolveu 

profundamente com ele e a passou a apresentar problemas. Seu 

marido era um lutador de artes marciais bastante conhecido. 

Mesmo dessa vez não aconteceu nada sério. O caso não 

resultou em nenhuma infelicidade para o médico, como, por 

exemplo, ter o ombro fraturado. 

– Não foi pura sorte? – perguntei. 

– Provavelmente – ele respondeu, rindo. – 

Provavelmente eu tive sorte. Mas não foi só isso. Não posso me 

considerar especialmente inteligente, mas, em assuntos dessa 

natureza, eu tenho mais tato do que parece. 

– Ah, tato – falei. 
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– Como posso dizer? Quando estou perto do perigo, na 

hora a minha cabeça funciona... – Tokai hesitou. Parecia não se 

lembrar de nenhum exemplo. Ou talvez tenha se lembrado de 

um que não quisesse falar. 

Eu disse: 

– Por falar em tato, tem um filme antigo do François 

Truffaut em que uma mulher aparece e fala para um homem: “No 

mundo há pessoas educadas e outras com tato. Claro que 

educação e tato são qualidades boas, mas muitas vezes tato é 

melhor do que educação”. Você viu esse filme? 

– Não, acho que não – disse Tokai. 

– Ela dá um exemplo concreto: um homem abre a porta 

e encontra uma mulher nua se trocando. O homem educado logo 

fecha a porta dizendo “Desculpe, senhora”. Agora, aquele com 

tato fecha a porta da mesma forma, mas dizendo “Desculpe, 

senhor”. 

– Entendi – disse Tokai, admirado. – è uma definição 

bastante interessante. Entendo muito bem o que quer dizer. Eu 

mesmo já me vi várias vezes em situações parecidas. 

– E toda vez conseguiu se livrar delas usando o tato? 

Tokai mostrou-se sério. 

– Mas não quero me superestimar demais. Acho que, 

basicamente, tive sorte. Sou apenas um homem educado com 

sorte. Talvez seja mais seguro pensar assim. 

De qualquer forma, essa vida com sorte de Tokai durou 

aproximadamente trinta anos. É muito tempo. E, certo dia, sem 
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esperar, ele se apaixonou. Como uma raposa esperta que por 

descuido cai em uma armadilha. 

Ele se apaixonou por uma mulher dezesseis anos mais 

nova, casada. O marido, dois anos mais velho que ela, 

trabalhava em uma empresa estrangeira de TI. Eles tinham uma 

filha de cinco anos. Tokai estava saindo com ela havia um ano 

e meio. 

– Tanimura, você já decidiu não se apaixonar por alguém 

e se esforçou para isso? – Tokai certa vez me perguntou. Acho 

que foi no início de verão. Eu o conhecia havia mais de um ano. 

Respondi que não passara por isso. 

– Eu também nunca tinha passado por isso. Mas agora 

estou passando – disse Tokai. 

– Está se esforçando para não se apaixonar por alguém? 

– Exatamente. Estou me esforçando neste exato 

momento. 

– Por quê? 

– Por um motivo muito simples: se apaixonar é doloroso. 

Doloroso demais. O meu coração parece não suportar essa dor, 

e por isso estou me esforçando para não me apaixonar por ela. 

Ele parecia estar falando sério. Na sua fisionomia não 

havia sinal de sua alegria de sempre. 

– Mas como você está se esforçando, concretamente? – 

perguntei. – Para não se apaixonar. 

– Faço muitas coisas. Experimento de tudo. Mas 

basicamente procuro pensar nos defeitos dela. Eu penso nas 
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suas qualidades não muito boas, o máximo que consigo, e faço 

uma lista. Repito os itens várias e várias vezes mentalmente, 

como se recitasse um mantra, e tento me convencer de que não 

preciso me envolver além do necessário com uma mulher como 

essa. 

– E está dando certo? 

– Não, não muito – Tokai disse balançando a cabeça. – 

Um dos motivos é que não consigo pensar em muitas coisas 

negativas sobre ela. Tem também o fato de que me sinto 

fortemente atraído até por essas coisas negativas. Além disso, 

eu já não consigo mais distinguir o que é necessário para o meu 

coração e o que vai além. Não consigo enxergar direito a 

divisória. É a primeira vez na vida que tenho esse sentimento 

incoerente, confuso. 

Como ele já tinha saído com várias mulheres, perguntei 

se até agora nenhuma havia deixado o seu coração tão 

perturbado. 

– É a primeira vez – admitiu o médico, sem cerimônias. 

Depois, passeou pela memória até encontrar uma lembrança 

guardada bem no fundo. – Para falar a verdade, quando estava 

no colégio, eu experimentei uma sensação parecida, mas foi por 

pouco tempo. O peito doía muito quando eu pensava em uma 

pessoa, e não conseguia pensar em mais nada... Mas aquilo foi 

um tipo de amor não correspondido, sem nenhum esperança. 

Agora a situação é completamente diferente. Eu já sou um 

homem-feito e mantenho relações sexuais com ela. Apesar 

disso, permaneço confuso. Quando penso muito nela, meus 

órgãos parecem até não funcionar direito. Principalmente o da 

digestão e o respiratório. 
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Tokai ficou em silêncio por um tempo, como se 

verificasse o funcionamento digestivo e pulmonar. 

– Pelo que você diz, parece que está se esforçando para 

não se apaixonar por ela, mas ao mesmo tempo deseja 

fortemente não perdê-la – eu disse. 

– É isso mesmo. Claro que é uma contraindicação, é 

como se eu me partisse em dois. Eu desejo duas coisas 

completamente opostas ao mesmo tempo. Por mais que me 

esforce, não vou consegui-las. Mas não tenho outra opção. 

Aconteça o que acontecer, não posso perdê-la. Se um dia eu 

vier a perdê-la, provavelmente perderei a mim mesmo. 

– Mas ela é casada e tem uma filha. 

– Exatamente. 

– E o que ela pensa a respeito da relação de vocês? 

Tokai inclinou um pouco a cabeça e escolheu as 

palavras: 

– Eu só posso supor o que ela pensa, e a suposição só 

torna o meu coração mais confuso. Mas ela diz claramente que 

não pretende se separar do atual marido. Eles têm uma filha, e 

ela não quer desfazer a família. 

– Mas continua saindo com você. 

– Por enquanto, estamos nos vendo quando é possível. 

Mas não sei o que será do futuro. Talvez um dia ela pare de sair 

comigo, com medo de que o marido descubra nossa relação. Ou 

talvez o marido chegue a descobrir sobre nós, e teremos de 

terminar. Ou ela simplesmente pode se cansar do nosso 
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relacionamento. Não faço a menor ideia de como será o 

amanhã. 

– E isso o deixa mais aflito do que qualquer outra coisa. 

– É... quando analiso essas várias possibilidades, não 

consigo pensar em mais nada. A comida nem desce direito. 

Conheci o doutor Tokai na academia perto de casa. Todo 

final de semana, de manhã, ele trazia uma raquete de squash e 

jogávamos algumas partidas juntos. Era educado, tinha com 

condicionamento físico e algum interesse pelo resultado da 

partida, por isso era um adversário perfeito para uma disputa 

sem compromisso. Eu era um pouco mais velho do que ele, mas 

nossas idades eram próximas (esse episódio aconteceu havia 

algum tempo), e nosso nível no squash era parecido. Corríamos 

suados atrás da bola e depois tomávamos chope juntos numa 

cervejaria lá perto. Como a maioria das pessoas de boa família, 

com alta escolaridade e que praticamente nunca passaram por 

dificuldades financeiras desde que nasceram, o doutor Tokai 

pensava basicamente apenas em si próprio. Apesar disso, ele, 

como já mencionei, era uma pessoa com quem se podia ter uma 

conversa interessante e divertida. 

Ao saber que eu era escritor, Tokai passou a falar de si 

mesmo, aos poucos, não se limitando a assuntos gerais. Talvez 

ele pensasse que os escritores têm o legítimo direito (ou dever) 

 De ouvir confissões de outras pessoas, assim como os 

terapeutas e religiosos. Eu passei por esse tipo de experiência 

não só com ele, mas com muitas outras pessoas, várias vezes. 

Não me desagrada ouvir a conversa dos outros. São qualidades 

que faltam a muitas pessoas no mundo. 
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Tokai disse: 

– Muitas vezes eu saí com mulheres mais bonitas do que 

ela, com corpos mais incríveis, que tinham mais bom gosto e era 

mais inteligentes. Mas essas comparações não significam nada. 

Porque ela é especial para mim. É algo como um ser sintético. 

Todas as qualidades que ela possui estão ligadas a um único 

núcleo. Não posso medir nem analisar cada uma das qualidades 

e dizer se uma ou outra é inferior ou superior à de fulana. O que 

está no centro é que me atrai. Como se fosse um poderoso ímã. 

É algo que transcende a lógica. 

Nós tomávamos canecas de Black and Tan com batata 

frita e picles. 

– Há um poema clássico japonês que diz: “Depois do 

nosso encontro, percebo o quanto meu coração era livre de 

aflições”. – disse Tokai. 

– O autor é Gonchûnagon Atsutada – eu disse. Nem eu 

sabia direito por que me lembrava dessas coisas. 

– Aprendi na faculdade que “encontro” nesse caso 

significa encontro amoroso, no qual um homem mantém relação 

carnal com a mulher. Naquela época apenas pensei “Ah, é?”, 

mas, nessa idade, finalmente consegui entender o sentimento 

do autor. Ele teve um encontro com uma mulher por quem 

estava apaixonado, juntaram os corpos, se despediram, e 

depois veio uma profunda sensação de perda. Uma sensação 

asfixiante. Pensando bem, esse sentimento não mudou em nada 

nos últimos mil anos. E senti na pele que eu, que não conhecia 

pessoalmente esse tipo de sentimento, não poderia ser 

considerado um homem completo. O único problema é que 

percebi isso tarde demais. 
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Acabei explicando que, quando se trata dessas coisas, 

não tem nada de tarde demais ou cedo demais. Mesmo que seja 

tarde, é muito melhor do que não perceber nunca. 

– Mas acho que seria melhor ter experimentado essa 

sensação quando ainda era jovem – disse Tokai. – Assim, 

provavelmente teria desenvolvido anticorpos contra isso. 

Mas não é tão fácil ser imune a esse tipo de doença, 

pensei. Conheço várias pessoas que não conseguiam criar 

anticorpos e tiveram de carregar dentro de si uma perigosa 

doença latente. Mas não comentei nada sobre isso. Seria uma 

longa história. 

– Saio com ela há um ano e meio. Seu marido costuma 

fazer viagens internacionais a trabalho, e nessas ocasiões nos 

encontramos, jantamos, vamos ao meu apartamento e 

dormimos juntos. Tudo começou porque ela descobriu que o 

marido tinha outra mulher. Ele pediu desculpas, prometeu que 

iria terminar com a outra e que nunca mais a trairia. Mas ela não 

se conformou. Passou a fazer sexo comigo para recuperar o 

equilíbrio emocional, por assim dizer. Vingança é uma palavra 

muito dura, mas as mulheres precisam desse tipo de acerto de 

contas mental. É muito comum. 

Eu não sabia direito se isso era mesmo muito comum, 

mas ouvia em silêncio a explicação dele. 

– Nós mantivemos uma relação agradável e divertida. 

Boas conversas , segredos íntimos, sexo delicado e demorado. 

Acho que compartilhamos belos momentos juntos. Ela ria muito. 

Ela ri com muita vontade. Mas ao longo dessa relação passei a 

amá-la profundamente, a ponto de não poder mais voltar atrás, 

e ultimamente tenho me perguntado: afinal, quem sou eu?  
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  | 
(...) 

Eu achei que não tinha ouvido direito (ou ouvido 

errado) a última frase, e pedi que ele a 

repetisse. 

– Ultimamente tenho me perguntado: afinal, 

quem sou eu? – ele repetiu. 

– É uma pergunta difícil – eu disse.  

– É. É uma muito difícil – disse Tokai. E 

balançou a cabeça algumas vezes, 

confirmasse a dificuldade. Parece que ele não 

tinha percebido a pequena ironia contida na 

minha afirmação.  

(...) 

| 
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(...)– Afinal, quem sou eu? – ele continuou. – Até agora 

vim me dedicando ao trabalho como cirurgião plástico sem ter 

nenhum tipo de dúvida. Fiz residência, comecei a trabalhar como 

assistente do meu pai e, desde que ele se aposentou por um 

problema de visão, passei a administrar a clínica. Não quero me 

gabar, mas me considero um bom cirurgião. Existem clínicas de 

todo os níveis no mundo da cirurgia plástica, e em muitos casos 

os anúncios atraentes escondem um serviço bem irresponsável. 

Mas a nossa clínica sempre trabalhou de forma honesta, e nunca 

tivemos problemas graves com as pacientes. Disso eu me 

orgulho como profissional. Não tenho nenhuma insatisfação com 

a minha vida pessoal. Tenho muitos amigos e por enquanto sou 

saudável. Gozo a vida à minha maneira. Mas no últimos dias 

tenho me perguntado muito: afinal, quem sou eu? Penso nisso 

muito seriamente. Se tirarem de mim a habilidade e a carreira de 

cirurgião, bem como essa vida confortável que levo hoje, e me 

lançarem ao mundo como uma pessoa anônima, sem nada, 

quem eu seria?     

Tokai olhava fixamente para meus olhos. Como se 

buscasse alguma reação. 

– Por que de repente você passou a pensar nisso? – 

perguntei. 

– Acho que foi um livro que li um tempo atrás sobre um 

campo de concentração nazista. Ele contava a história de um 

clínico geral enviado para Auschwitz durante a guerra. Era judeu 

e tinha uma clínica em Berlim, mas certo dia foi preso juntamente 

com a família e enviado ao campo de concentração. Até então 

ele era amado pela família, respeitado pelas pessoas, tinha a 

confiança dos pacientes e levava uma vida plena em uma 
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elegante mansão. Tinha alguns cães e nos finais de semana 

tocava peças de Schubert e Mendelssohn no violoncelo com os 

amigos. Desfrutava de uma vida pacata e próspera, mas tudo 

mudou completamente quando foi enviado a um lugar que 

poderia ser considerado o inferno na Terra. Lá ele não era mais 

um cidadão rico de Berlim ou um médico respeitado; 

praticamente nem era gente. Foi separado da família, era tratado 

como um vira-lata e mal recebia comida. Como o diretor do 

campo de concentração soube que ele era um médico famoso e 

achou que poderia ter alguma utilidade, ele se livrou da câmara 

de gás, mas não sabia como seria o dia seguinte. Poderia ser 

morto por causa de uma simples mudança de humor do 

carcereiro. Seus familiares provavelmente já estavam mortos. 

Ele fez uma breve pausa. 

– Nessa hora eu pensei: esse destino terrível vivido pelo 

médico poderia ser o meu destino se eu tivesse nascido em um 

lugar e uma época diferentes. Se um dia, por alguma razão, não 

sei qual, me tirassem desta vida de repente, me arrancassem 

todos os privilégios, fazendo com que minha existência fosse 

reduzida apenas a um número, quem eu seria? Fechei o livro e 

fiquei pensando nisso. Se tirarem de mim meu talento e minha 

credibilidade profissional, sou um simples homem de cinquenta 

e dois anos, sem nenhum valor, nenhuma habilidade especial. 

Por enquanto sou saudável, mas não tenho a força física de 

quando era jovem. Não posso aguentar por muito tempo 

trabalhos braçais pesados. Consigo escolher um bom Pinot Noir, 

conheço alguns restaurantes, casas de sushi e bares onde sou 

conhecido, consigo pensar em bons presentes para as 

mulheres, toco um pouco de piano (se for uma partitura simples, 
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consigo tocar mesmo sem conhecer a música), mas é só. Se me 

mandarem para Auschwitz, nada disso terá utilidade. 

Eu concordei com ele. O conhecimento sobre Pinot Noir, 

a habilidade de tocar piano e a arte de contar histórias divertidas 

provavelmente não terão nenhuma utilidade em um lugar como 

esse. 

– Desculpe a pergunta, mas você nunca pensou nisso, 

Tanimura? Quem você seria se lhe fosse arrancada a habilidade 

de escrever? 

Eu expliquei a ele: comecei como um “mero sujeito sem 

nada”, a minha vida partiu praticamente do zero. Por uma 

casualidade comecei a escrever, e por sorte estou conseguindo 

viver disso. Por isso, para reconhecer que sou um mero sujeito 

sem valor e sem nenhuma habilidade especial, não preciso me 

imaginar em Auschwitz. 

Ao ouvir isso, Tokai ficou pensativo. Parecia que ouvia 

pela primeira vez uma opinião como essa. 

– Entendi. Uma vida assim talvez seja mais fácil.  

Retruquei, sem muita convicção, que uma pessoa sem 

nada, que tem de começar a vida do zero, não é uma coisa tão 

fácil assim. 

– É claro – disse Tokai. – Você tem razão. Deve ser muito 

duro começar a vida do nada. Nesse aspecto, acho que tive mais 

sorte do que outras pessoas. Mas passar a ter uma profunda 

dúvida sobre o próprio valor depois de certa idade, quando se 

adquiriu certo estilo de vida e posição social, é duro em outro 

sentido. Parece que a vida que vivi até agora não tem nenhum 

significado, é algo sem valor. Se fosse jovem, ainda haveria 
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possibilidade de mudar e poderia ter esperança. Mas nessa 

idade, o passado recai em mim com grande peso. Não é fácil 

recomeçar. 

– Você passou a pensar seriamente nisso depois de ler 

o livro sobre o campo de concentração nazista? – perguntei. 

– É. Parece estranho, mas fiquei chocado com o 

conteúdo do livro. Além disso, como o futuro com a minha 

namorada é incerto, entrei em um estado de leve crise de meia-

idade que durou algum tempo. Afinal, quem sou eu? Só pensava 

nisso. Mas, por mais que pensasse, não encontrava nada 

parecido com uma resposta. Só ficava andando em círculos. 

Não sentia mais prazer em muitas coisas que antes me 

alegravam. Não tinha vontade de me exercitar, de comprar 

roupas, não tinha ânimo para abrir a tampa do piano. Nem tinha 

vontade de comer. Só pensava nela. Mesmo quando estava 

atendendo minhas pacientes, acabava pensando nela. Chegava 

quase a mencionar o nome dela sem querer. 

– Vocês se veem com frequência?   

– Varia. Depende da agenda do marido dela. Isso 

também está sendo duro para mim. Quando ele faz uma longa 

viagem de negócios, temos encontros seguidos. Nessas horas 

ela deixa a filha com os pais dela ou contrata uma babá. Mas, 

quando o marido está no Japão, não podemos nos ver por várias 

semanas. Essa fase é muito dura para mim. Quando penso que 

talvez nunca mais volte a vê-la, desculpe por usar este clichê, 

mas parece que meu coração vai se partir ao meio. 

Eu ouvia atentamente o que ele dizia, em silêncio. As 

palavras que ele escolhia eram batidas, mas não achei que 
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fossem um clichê. Ao contrário, elas soaram bastante 

verdadeiras. 

Ele inspirou devagar, depois expirou. 

– Eu costumava ter várias namoradas ao mesmo tempo. 

Você talvez fique espantado, mas já cheguei a manter quatro, 

cinco relacionamentos de uma vez. Quando não podia ver uma, 

encontrava outra. E levava uma vida bem descontraída. Mas, 

depois que comecei a sentir essa forte atração por ela, 

curiosamente passei a não sentir atração por ela, curiosamente 

passei a não sentir atração por outras mulheres. Mesmo me 

encontrando com outras, não consigo me livrar da imagem dela. 

Não consigo expulsá-la do meu coração. O meu estado é 

realmente grave.     

O estado é grave, pensei. Imaginei Tokai chamando uma 

ambulância pelo telefone: “Alô, preciso urgentemente de uma 

ambulância. O meu estado é realmente grave. Respiro com 

dificuldade, e o coração parece estar se partindo ao meio...”. 

Ele continuou: 

– Um dos grandes problemas é que, quanto mais a 

conheço, mais me apaixono. Saio com ela há um ano e meio, e 

estou bem mais envolvido agora do que no início do nosso 

namoro. Hoje sinto que algo une fortemente os nossos corações. 

Quando o coração dela se move, o meu é puxado junto. Como 

dois botes presos por uma corda. Mesmo querendo cortá-la, não 

encontro em lugar nenhum uma faca que possa fazer isso. 

Nunca me senti assim antes. Isso me deixa angustiado. Afinal, 

quem serei eu se esse sentimento ficar mais profundo? 
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– Entendi – eu disse. Mas Tokai parecia buscar uma 

resposta mais sólida. 

– Tanimura, o que devo fazer? 

Eu disse: não sei o que você deve fazer concretamente, 

mas, ao ouvir sua descrição, o que você sente agora parece, 

para mim, algo natural, que faz sentido. 

Para começar, apaixonar-se é isso. É não conseguir 

controlar o próprio coração e sentir como se fosse governado 

por uma força irracional. Ou seja, você não está tendo nenhuma 

experiência excepcional, diferente da maioria das pessoas. Você 

só está seriamente apaixonado por uma mulher. Sente que não 

quer perdê-la. Quer ficar o tempo todo com ela. Sente que, se 

não puder mais vê-la, o mundo pode acabar. É um sentimento 

que pode ser visto com frequência; não é misterioso nem 

especial. É uma cena bastante comum da vida. 

O doutor Tokai cruzou os braços e refletiu sobre o que eu 

disse. Parecia não compreender direito o que acabara de ouvir. 

Talvez fosse difícil para ele entender o conceito da expressão 

“cena bastante comum da vida”. Ou talvez a experiência pela 

qual ele estava passando fosse algo que, de fato, se afastava 

um pouco do “ato de se apaixonar”. 

Depois das cervejas, na hora de nos despedirmos, ele 

me disse, como se fizesse uma confissão: 

– Tanimura, o que eu mais temo, o que mais me deixa 

confuso, é uma raiva que existe dentro de mim. 

– Raiva? – falei, um pouco assustado. Pareceu-me um 

sentimento que não combinava nem um pouco com Tokai. – 

Raiva de quê? 
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Tokai balançou a cabeça. 

– Nem eu sei. Sei que não é raiva dela. Mas, quando não 

estou com ela, quando não posso vê-la, às vezes sinto essa 

raiva crescer dentro de mim. Nem eu sei direito a que isso se 

refere. Mas é uma raiva muito forte, que nunca senti antes. 

Tenho vontade de atirar pela janela tudo o que estiver ao meu 

alcance no apartamento. Cadeira, televisão, livros, pratos, 

quadros, tudo. E não me importo se esses objetos matarem 

alguém que estiver passando lá embaixo. Parece absurdo, mas 

nessa hora penso isso de verdade. Claro que por enquanto 

consigo controlar essa raiva. Não chego a atirar nada. Mas 

talvez chegue uma hora em que não vou mais conseguir me 

controlar. Talvez chegue realmente a machucar alguém. Tenho 

medo disso. Preferiria machucar a mim mesmo. 

Não lembro direito o que respondi para ele. Acho que 

disse palavras de consolo inofensivas. Pois naquela época não 

entendi direito o significado da “raiva” de que ele falava, o que 

ela poderia estar sugerindo. Talvez devesse ter dito algo mais 

apropriado. Mas, mesmo que eu tivesse dito algo apropriado, 

provavelmente seu destino não seria diferente. Sinto isso.    

Pagamos a conta e saímos da cervejaria. Ele entrou em 

um táxi com a raquete na bolsa e acenou para mim. Foi a última 

vez que vi o doutor Tokai. Era quase final de setembro, quando 

o calor do verão ainda pairava no ar. 

 

Desde então, Tokai não apareceu mais na academia. 

Nos finais de semana eu passava lá para ver se o encontrava, 

mas ele não estava. As outras pessoas também não sabiam do 

seu paradeiro. Isso é comum na academia. As pessoas são 
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assíduas por um tempo, mas, certo dia, repentinamente, 

pararam de frequentá-la. Academia não é local de trabalho. As 

pessoas têm a liberdade de ir ou não. Por isso eu também não 

liguei muito. E se passaram dois meses. 

No final de novembro, numa tarde de sexta-feira, recebi 

a ligação do secretário de Tokai. Ele se chamava Gotô. Falava 

com uma voz grave e macia, que me fez lembrar as músicas de 

Barry White, que costumam tocar nos programas de rádio 

noturnos.  

(...)  
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| 

– Sinto muito por ter de dar uma notícia 

como essa de repente, por telefone, mas 

o doutor Tokai faleceu na quinta-feira da 

semana passada, e na segunda foi 

realizado o funeral privado só com os 

parentes próximos. 

– Faleceu? – repeti, chocado. – Dois 

meses atrás, quando o vi pela última vez, 

ele parecia bem. O que aconteceu?  (...) 

| 
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(...) Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, 

Gotô disse: 

– Para falar a verdade, o doutor Tokai me pediu para 

entregar uma coisa ao senhor antes de falecer. Desculpe pelo 

pedido repentino, mas será que podemos nos encontrar 

rapidamente em algum lugar? Acho que poderei explicar os 

detalhes pessoalmente. O senhor pode escolher o local e o 

horário. 

Perguntei se poderia ser naquele mesmo dia, mais tarde. 

Gotô concordou. Indiquei um café numa rua atrás da avenida 

Aoyama, às seis da tarde. Ali poderíamos conversar com calma, 

tranquilamente, sem ser incomodados. Gotô disse que não 

conhecia o lugar, mas achava que o encontraria facilmente. 

 

Quando cheguei ao café, às cinco para as seis, ele já 

estava sentado à mesa e se levantou rapidamente quando me 

aproximei. Pela sua voz grave ao telefone, eu imaginava um 

homem com físico forte, mas ele era alto e magro. Como Tokai 

havia dito, era muito elegante. Usava blazer marrom de lã, uma 

camisa muito branca abotoada no colarinho e gravata cor de 

mostarda escura. Um jeito impecável de se vestir. Os longos 

cabelos estavam bem ajeitados. A franja caía com delicadeza na 

testa. Tinha cerca de trinta e cinco anos, e se Tokai não tivesse 

me dito que era gay, pareceria apenas um jovem bem-vestido e 

bastante comum (ele ainda tinha a fisionomia jovem). Tinha 

também uma barba densa. Tomava um expresso duplo. 

Cumprimentei Gotô brevemente e pedi um expresso 

duplo também. 
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- A morte dele foi bem súbita, não é mesmo? – eu disse. 

O jovem estreitou os molhos como se fosse atingido por 

uma luz forte. 

- Sim. Faleceu de forma muito súbita. Assustadoramente 

súbita. Ao mesmo tempo, foi uma morte muito lenta e dolorosa. 

Eu aguardei mais explicações em silêncio. Mas naquele 

momento – provavelmente até chegar o meu café – ele parecia 

não querer falar dos detalhes da morte do médico. 

- Eu respeitava muito o doutor Tokai – disse o jovem, 

como se mudasse de assunto. – Como médico, como pessoa, 

ele realmente era maravilhoso. Era gentil e me ensinou muitas 

coisas. Eu trabalho na clínica há quase dez anos e, se não 

tivesse conhecido o doutor Tokai, acho que não estaria aqui. Ele 

era uma pessoa íntegra e transparente. Estava sempre sorrindo, 

não era arrogante, era atencioso com todos à sua volta, sem 

discriminação, e todos gostavam dele. Nunca o ouvi falar mal de 

ninguém. 

Quando Gotô falou isso, percebi que eu também nunca 

o tinha ouvido falar mal de ninguém. 

- Tokai falava muito de você – eu disse. Dizia que, se não 

fosse por você, não poderia gerenciar a clínica direito, e que sua 

vida pessoal também seria uma bagunça. 

Gotô mostrou um leve sorriso triste nos lábios. 

- Não, eu não sou uma pessoa tão incrível assim. Eu 

apenas queria ser útil ao doutor Tokai, sem esperar nada em 

troca. Eu me esforcei bastante para isso, à minha maneira. Isso 

me dava alegria. 
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Depois de a garçonete trazer o expresso, ele finalmente 

começou a falar sobre a morte do médico: 

- A primeira mudança que notei nele foi que parou de 

almoçar. Até então sempre comia alguma coisa na hora do 

almoço, mesmo que fosse simples, todos os dias. Por mais 

ocupado que estivesse, era metódico, principalmente quando se 

tratava de alimentação. Mas a partir de certo dia ele passou a 

não comer nada no almoço. Mesmo quando eu insistia, dizendo 

“o senhor precisa comer alguma coisa”, ele respondia, “não de 

preocupe, só não tenho apetite”. Isso foi no início de outubro. 

Essa mudança me deixou preocupado. Porque ele era uma 

pessoa que não gostava de mudar a rotina. Valorizava mais do 

que tudo o cotidiano regrado. Ele não só deixou de almoçar. 

Quando me dei conta, ele já não freqüentava mais a academia. 

Costumava ir três vezes por semana nadar, jogar squash e fazer 

musculação, mas parecia que tinha perdido completamente o 

interesse. Depois deixou de se importar com a aparência. Ele 

gostava de se manter limpo e se vestir bem, mas, como posso 

dizer, aos poucos foi ficando desleixado. Às vezes usava a 

mesma roupa vários dias seguidos. E sempre parecia estar 

pensando profundamente em algo, ficou cada vez mais calado, 

até que quase não abria mais a boca e ficava distraído por um 

bom tempo. Mesmo quando eu falava com ele, parecia não me 

ouvir. Também deixou de sair com as mulheres depois do 

trabalho. 

- Como você controlava a agenda dele, percebeu 

nitidamente essa mudança, não é? 

- Exatamente. Para o doutor Tokai, sair com as mulheres 

era uma parte fundamental de seu dia a dia. Era a fonte da sua 
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vitalidade. De repente ele parou de sair com elas, e isso não era 

algo normal, não mesmo. Ele estava com cinqüenta e dois anos, 

que não é idade para envelhecer. O senhor deve saber que o 

doutor Tokai tinha uma vida bastante ativa em matéria de 

relacionamentos, não é? 

- É, ele não escondia essas coisas. Não que ele se 

gabasse disso, mas era muito verdadeiro. 

O jovem Gotô acenou com a cabeça.  

- É, nesse sentido, ele era bastante verdadeiro. Ele 

também me contava muitas coisas. Justamente por isso sua 

mudança repentina foi um choque para mim. Ele já não me 

contava mais nada. Não sei o que estava acontecendo, mas ele 

guardava isso dentro de si, era um segredo só seu. Claro que 

perguntei se havia algum problema, se estava preocupado com 

algo. Mas ele apenas negava com a cabeça, sem revelar o que 

se passava no coração. Quase não falava comigo. Ele 

simplesmente emagrecia um pouco mais a cada dia diante dos 

meus olhos. Era evidente que não se alimentava direito. Mas eu 

não podia invadir por conta própria sua vida pessoal. Ele era 

uma pessoa amigável, mas não abria a guarda para ninguém. 

Por muitos anos fui uma espécie de secretário dele, mas só 

entrei no seu apartamento uma vez. Quando me pediu para 

apanhar algo importante que ele havia esquecido. 

Provavelmente apenas as mulheres com quem ele mantinha 

uma relação íntima podiam entrar no apartamento dele 

livremente. O que eu podia fazer era só conjecturar, de longe, 

apreensivo. 
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Assim dizendo, Gotô soltou mais um suspiro. Como se 

expressasse sua resignação com as mulheres com que Tokai 

mantinha uma relação íntima. 

- Ele não parava de emagrecer? – perguntei. 

- Isso. Os olhos afundaram, e o rosto estava pálido como 

uma folha de papel. Quase não conseguia andar direito, com os 

passos cambaleantes, e mal conseguia segurar o bisturi. Claro 

que não conseguia fazer cirurgias. Felizmente tinha um bom 

assistente, e por um período ele substituiu o doutor Tokai. Mas 

essa situação não podia durar muito tempo. Eu telefonei para as 

pacientes para cancelar as consultas uma a uma, e a clínica 

ficou praticamente fechada. Até que o doutor Tokai deixou de 

aparecer lá. Isso foi no final de outubro. Eu telefonava para o 

apartamento dele, mas ninguém atendia. Cheguei a não 

conseguir falar com ele por dois dias. Como eu tinha a chave do 

apartamento, na manhã do terceiro dia entrei com essa chave. 

Não deveria ter feito isso, mas estava muito preocupado. 

(...) 
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| 

“Quando abri a porta, senti um cheiro 

terrível. As coisas estavam espalhadas 

por toda parte. Havia roupas usadas 

jogadas no chão. Ternos, gravatas, até 

cuecas. Parecia que ninguém arrumava o 

apartamento havia vários meses. As 

janelas estavam fechadas, e o ar, 

estagnado. O doutor Tokai estava deitado 

na cama sem se mexer.” (...) 

| 
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(...)  

 

Por um tempo, parecia que o jovem recordava a cena. 

Fechou os olhos e balançou a cabeça de leve. 

- Olhando de relance, achei que já estava morto. Meu 

coração quase parou de bater. Mas eu tinha me enganado. Ele 

virou o rosto magro e pálido para mim, abriu os olhos e me fitou. 

De vez em quando piscava. Ele respirava de uma forma muito 

tênue. Estava com o edredom até o pescoço e não se mexia. 

Chamei seu nome, mas não houve reação. Os lábios secos 

estavam firmemente cerrados, como se estivessem costurados. 

A barba estava longa. Abri logo a janela para arejar a casa. À 

primeira vista não havia necessidade de tomar alguma medida 

urgente, e ele não parecia estar sofrendo, então resolvi arrumar 

o quarto. Estava muito bagunçado. Juntei as roupas espalhadas, 

lavei as que podiam ser lavadas na máquina e coloquei em um 

saco as que precisavam ser levadas para a lavanderia. Joguei 

fora a água que estava na banheira e a lavei. A marca da linha 

d’água demorou a sair da banheira, indicando que ela não fora 

lavada por muito tempo. O doutor Tokai gostava de ver as coisas 

limpas e, antes, nunca teria deixado isso acontecer. Parecia que 

ele tinha dispensado a faxina periódica do apartamento, e em 

todos os móveis havia poeira acumulada. Mas, para minha 

surpresa, quase não havia louça suja na pia da cozinha. Estava 

muito limpa. Ou seja, ele não usara a cozinha nos últimos 

tempos. Fora as várias garrafas de água mineral no chão, não 

havia sinal de que tivesse ingerido alguma coisa. Abrindo a 

geladeira, senti um cheiro terrível. A comida estava podre. Tofu, 

verduras, frutas, leite, sanduíche, presunto, essas coisas.  
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Coloquei tudo em um grande saco de lixo e levei até o depósito 

no subsolo do prédio. 

O jovem pegou a xícara de expresso vazia e a observou 

por um tempo, de vários ângulos. Em seguida, levantou os olhos 

e disse: 

- Acho que levei mais de três horas para arrumar o quarto 

e deixá-lo praticamente como era antes. Deixei as janelas 

abertas durante todo esse tempo, e o cheiro desagradável tinha 

quase sumido. Mesmo assim o doutor Tokai não abriu a boca. 

Apenas me seguia com os olhos enquanto eu me movia de um 

lado para outro. Como ele estava muito magro, os olhos 

pareciam muito maiores e mais brilhantes. Mas não havia mais 

nenhuma emoção neles. Eles me fitavam, mas na verdade não 

enxergavam nada. Como posso dizer? Eles apenas seguiam um 

objeto, como se fossem lentes de uma câmara automática 

configurada para focalizar o que quer que se movimentasse. 

Para o doutor Tokai, não importava quem eu era ou o que fazia 

ali. Eram olhos muito tristes. Acho que nunca mais vou conseguir 

esquecer aqueles olhos. 

“Em seguida fiz a barba do doutor Tokai com um 

barbeador elétrico e limpei seu rosto com uma toalha molhada. 

Ele não mostrou nenhuma resistência. Ficou completamente 

passivo. Depois liguei para o médico dele. Ao lhe explicar a 

situação, ele veio imediatamente. Examinou o doutor Tokai e fez 

alguns testes simples. Durante todo esse tempo o doutor não 

abriu a boca. Apenas fitava os nossos rostos com seus olhos 

vagos, sem emoção. 
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“Não sei como explicar... Talvez minha descrição não 

seja adequada, mas o doutor Tokai parecia não ter vida. Parecia 

uma múmia que, depois de ser enterrada e ficar em jejum por 

vários dias, retornara à superfície rastejando, sem conseguir 

abandonar os desejos mundanos. Acho que estou sendo cruel. 

Mas senti exatamente isso nessa hora. Ele já estava sem alma. 

Não havia esperança de ela voltar. Apenas os órgãos do seu 

corpo estavam funcionando de forma independente, sem 

perderem a esperança. Senti isso.” 

O jovem balançou a cabeça algumas vezes. 

- Desculpe. Acho que estou tomando muito tempo na 

explicação. Vou ser mais sucinto. Resumindo, o doutor Tokai 

tinha algo parecido como anorexia. Praticamente não comia e só 

se mantinha vivo à base de água. Não, para ser exato, não era 

anorexia. Como o senhor sabe, normalmente são as mulheres 

jovens que sofrem desse distúrbio. Elas passam a comer pouco 

por uma razão estética, para emagrecer, até que perder peso se 

torna o único objetivo, e passam a não comer praticamente 

nada. Nos casos mais graves, o ideal para elas é ter peso zero. 

Um homem de meia-idade não costuma ser anoréxico. Mas o 

doutor Tokai tinha os mesmos sintomas, ainda que, 

naturalmente, não tivesse deixado de comer por uma razão 

estética. Em minha opinião, ele deixou de comer porque, 

literalmente, a comida não lhe descia. 
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- Mal de amor? – perguntei. 

- Algo assim – disse o jovem Gotô. – Ou talvez ele tivesse 

o desejo de se aproximar desse zero. Talvez quisesse se reduzir 

ao nada. Porque, sem um motivo desses, uma pessoa comum 

não consegue agüentar o sofrimento causado pela fome. Talvez 

a ânsia de aproximar o próprio corpo do zero tenha superado 

esse sofrimento. Provavelmente é isso que acontece com as 

jovens anoréxicas que reduzem o próprio peso ao limite. 

Tentei imaginar Tokai deitado na cama, definhando e 

emagrecendo como uma múmia, sofrendo de uma paixão 

ardente. Mas só me veio à mente a imagem do Tokai alegre, 

saudável, apreciador de refeições requintadas, bem-vestido. 

- O médico injetou soro fisiológico no doutor Tokai e 

chamou uma enfermeira para preparar uma bolsa. Mas soro, o 

senhor sabe, não ajuda muito, e a agulha pode ser arrancada 

facilmente. Eu também não podia ficar o tempo todo ao lado de 

sua cabeceira. Quando a gente o forçava a comer, ele vomitava 

tudo. Queríamos interná-lo, mas ele se recusava. Nessa hora o 

doutor Tokai já tinha abandonado a vontade de viver e decidido 

se aproximar o máximo possível do zero. Por mais que 

tentássemos ajudá-lo, por mais soro que injetássemos nele, não 

conseguiríamos interromper esse fluxo. Tudo o que podíamos 

fazer era observar de braços cruzados o corpo do doutor Tokai 

ser consumido pela inanição. Foram dias dolorosos. Tínhamos 

de fazer alguma coisa, mas não podíamos fazer nada, na 

prática. O único consolo era que ele aparentemente não sentia 

dor. Pelo menos todo esse tempo eu nunca o vi fazer uma 
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expressão de sofrimento. Eu ia todo dia ao apartamento dele, 

checava a correspondência, fazia a limpeza e, sentado ao lado 

de sua cabeceira, falava de vários assuntos. Sobre a clínica e 

coisas do dia a dia. Mas ele permanecia em silêncio. Não 

demonstrava nenhuma reação. Não dava para saber se ele 

estava consciente. Ele apenas fitava o meu rosto com seus 

grandes olhos sem expressão, silenciosamente. Seus olhos 

eram muito transparentes, o que é curioso. Eu quase conseguia 

ver o que estava atrás deles. 

- Será que ele ficou assim por causa da namorada? – 

perguntei. – Ele me contou que tinha um relacionamento bem 

sério com uma mulher casada e com uma filha. 

- É. Fazia um tempo que o doutor Tokai tinha entrado 

nessa relação séria e profunda. Quer dizer, não era mais uma 

relação descontraída e divertida que ele costumava ter com as 

namoradas de até então. E parecia que havia acontecido algo 

sério entre os dois. Por causa disso, parecia que o doutor Tokai 

havia perdido a vontade de viver. Eu liguei para a casa dela. Mas 

ela não atendeu, quem atendeu foi seu marido. Eu disse: 

“Gostaria de falar com a sua esposa a respeito da consulta na 

clínica”. O marido disse que ela não morava mais lá. Eu 

perguntei onde poderia encontrá-la. “Não sei”, disse o marido 

friamente e desligou o telefone. 

Ele ficou calado por um tempo outra vez. E continuou: 

- Resumindo a longa história, com dificuldade consegui 

descobrir o paradeiro dela. Tinha saído de casa, deixando o 

marido e a filha, e estava morando com outro homem. 

Fiquei sem palavras. Tinha perdido o fio da meada. 

Enfim, falei: 
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- Quer dizer que tanto o marido quanto Tokai levaram um 

fora dela? 

- Basicamente, é isso – disse o jovem, hesitante. Franziu 

levemente a testa. – Ela tinha outro amante. Não sei dos 

detalhes, mas parece que ele é mais novo do que ela. É apenas 

minha opinião, mas ele não parece ser um tipo respeitável. Ela 

saiu de casa, como se tivesse fugido. Parece que o doutor Tokai 

não passou de um trampolim. Parece que foi usado, por 

conveniência. Há indícios de que gastou uma grande quantia de 

dinheiro com ela. Verificando a conta bancária e as contas do 

cartão de crédito, notei que ele movimentou muito dinheiro, em 

um fluxo diferente do habitual. Provavelmente comprou 

presentes caros ou algo assim. Ou talvez tivesse emprestado 

dinheiro a ela. Como não deixou nenhum comprovante, não 

temos como saber onde ele gastou tanto dinheiro, mas uma boa 

quantia foi sacada nesse curto período de tempo. 

Soltei um suspiro pesado. 

- Então ele deve ter ficado bem abatido. 

O jovem assentiu. 

- Se essa mulher, ao terminar com o doutor Tokai, tivesse 

dito, por exemplo: “Realmente não posso deixar o meu marido e 

a minha filha, e por isso não quero mais continuar com a nossa 

relação”, acho que ele ainda teria suportado. Como ele a amava 

como nunca amou nenhuma mulher na vida, teria ficado 
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profundamente abatido, mas não tão aniquilado a ponto de 

preferir a morte. Se a história tivesse lógica, por mais fundo que 

fosse o abismo em que ele caísse, um dia teria conseguido se 

reerguer. Mas o fato de ter aparecido outro amante e de ele ter 

sido usado de forma tão aberta foi um golpe muito duro para o 

doutor Tokai. 

Eu o escutava em silêncio. 

- Quando o doutor Tokai faleceu, estava com cerca de 

trinta e cinco quilos – o jovem disse. – Antes, ele tinha mais de 

setenta, então estava com menos da metade do peso normal. 

Os ossos da costela estavam salientes e lembravam as 

ondulações de uma praia rochosa na maré baixa. Dava vontade 

de desviar os olhos ao vê-lo. Me lembrei dos prisioneiros judeus 

muito magros, logo depois de serem libertados dos campos de 

concentração nazistas, numa cena que vi num documentário 

muito tempo atrás.  

(...) 
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| 

Campos de concentração. Sim, em 

certo sentido Tokai previra aquilo 

corretamente. Afinal, quem sou eu? 

Ultimamente tenho me perguntado 

muito isso.  (...) 

| 
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O jovem continuou: 

- Clinicamente, a causa direta da morte foi insuficiência 

cardíaca. O coração já não tinha mais força para bombear o 

sangue. Mas, a meu ver, a morte foi causada pelo coração 

apaixonado. Foi mal de amor, literalmente. Liguei várias vezes 

para a antiga namorada, querendo explicar a situação. 

Praticamente cheguei a suplicar, perguntando-lhe se não 

poderia visitar o doutor Tokai ao menos uma vez, mesmo que 

rapidamente. Se continuar assim, ele não vai resistir. Mas ela 

não veio. Claro que não penso que ele teria sobrevivido se ela 

tivesse aparecido na frente dele. Ele já tinha decidido morrer. 

Mas, quem sabe, teria acontecido algum tipo de milagre. Ou o 

doutor Tokai teria morrido com outro sentimento. Ou talvez a 

visita dela só o tivesse deixado confuso. Talvez ela só trouxesse 

mais sofrimento ao seu coração. Não sei direito. Para ser 

sincero, essa história está cheia de mistérios para mim. Mas de 

uma coisa eu tenho certeza: não existe ninguém no mundo que 

tenha realmente morrido por uma paixão que o impedisse de 

comer qualquer coisa. Não concorda? 

Concordei. De fato, nunca tinha ouvido uma história 

assim. O que certamente tornava Tokai uma pessoa especial. 

Quando disse isso, o jovem Gotô cobriu o rosto com as mãos e 

chorou silenciosamente. Parecia que ele gostava do doutor 

Tokai do fundo do coração. Eu queria consolá-lo, mas não havia 

nada que eu pudesse fazer, na prática. Depois de um tempo, ele 

parou de chorar e enxugou as lágrimas com um lenço branco e 

limpo que tirou do bolso da calça. 

- Desculpe. Fico envergonhado por isso. 
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Eu disse que não se deve ter vergonha de chorar por 

alguém. Especialmente se for por alguém importante, que já se 

foi. O jovem Gotô me agradeceu: 

- Muito obrigado. As suas palavras me deixaram mais 

aliviado. 

Ele pegou a bolsa de squash sob a mesa e a entregou 

para mim. Dentro havia uma raquete Black Knight nova. Era um 

objeto de luxo. 

- O doutor Tokai pediu para lhe entregar isso. Ele a tinha 

encomendado em uma loja, mas, quando a raquete chegou, já 

não tinha mais forças para jogar. Me pediu então para entregá-

la ao senhor. No último momento parece que ele recuperou a 

consciência repentinamente e me transmitiu algumas instruções 

práticas. Inclusive falou da raquete. Gostaria que o senhor a 

usasse. 

Agradeci e aceitei a raquete. Depois perguntei sobre a 

clínica. 

- Por enquanto não estamos atendendo, e acho que cedo 

ou tarde ela será fechada ou vendida com todos os móveis e 

equipamentos – ele disse. – Naturalmente, como preciso passar 

os trabalhos administrativos para alguém, vou continuar 

trabalhando por um período, mas não decidi o que vou fazer 

depois. Também preciso de um pouco mais de tempo para me 

recuperar. Por enquanto não estou em condições de pensar 

claramente. 

Desejei que esse jovem se recuperasse logo do choque, 

e que conseguisse levar uma vida tranqüila de agora em diante. 

Ao se despedir, ele falou: 
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- Senhor Tanimura, não quero incomodá-lo, mas tenho 

um pedido a fazer. Gostaria que o senhor não se esquecesse do 

doutor Tokai. Ele tinha um coração extremamente puro. Em 

minha opinião, o que podemos fazer pelas pessoas falecidas é 

nos lembrarmos delas o máximo possível. Isso é fácil de falar, 

mas não é fácil de fazer. Não posso pedir isso a qualquer 

pessoa. 

- Você tem razão – eu disse. – Não é tão fácil lembrar-se 

por muito tempo de alguém falecido, ao contrário do que as 

pessoas possam pensar. Vou me esforçar para me lembrar dele 

o máximo possível – prometi. Eu não tinha como julgar se o 

coração do doutor Tokai era extremamente puro como o jovem 

afirmara, mas certamente ele não era uma pessoa comum, e 

provavelmente valia a pena mantê-lo na memória. Nós nos 

despedimos com um aperto de mãos. 

Assim, para não me esquecer do doutor Tokai, estou 

escrevendo este texto. Para mim, deixar um registro escrito é o 

meio mais eficaz para não esquecer das coisas. Alterei o nome 

dos personagens e dos locais para não causar problemas às 

pessoas envolvidas, mas o fato aconteceu de verdade, 

praticamente do jeito que eu contei. Espero que o jovem Gotô 

leia este texto, onde quer que esteja. 

 

Há mais uma coisa relacionada ao doutor Tokai de que 

me lembro bem. Não sei direito como fomos parar nesse 

assunto, mas certo dia ele emitiu sua opinião sobre as mulheres 

em geral. 

Todas as mulheres nascem com uma espécie de órgão 

independente especial para mentir, segundo a opinião de Tokai. 
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Depende de cada mulher o tipo de mentira que vai contar, onde 

e como vai fazê-lo. Mas com certeza todas elas mentem uma 

hora, ainda mais sobre assuntos importantes. Naturalmente elas 

também mentem sobre assuntos que não têm muita importância 

mas, acima de tudo, não hesitam em mentir nos de extrema 

importância. E a maioria não muda nem um pouco a expressão 

do rosto nem o tom de voz nessa hora. Porque não são elas que 

mentem: é seu órgão independente, que mente por conta 

própria. Por isso a mentira não faz pesar a bela consciência 

delas nem prejudica seu sono tranqüilo – com exceção de 

alguns casos específicos. 

Como ele disse isso de forma categórica, e era algo 

incomum, eu me lembro muito bem dessa afirmação. Não tenho 

como não concordar de todo com ela, mas talvez as nossas 

opiniões tenham algumas nuances um pouco diferentes. Acho 

que ambos chegamos ao cume nada prazeroso da mesma 

montanha, seguindo diferentes rotas de escalada. 

À beira da morte, Tokai pôde confirmar, provavelmente 

sem nenhum prazer, que sua opinião não estava errada. Nem é 

preciso dizer, mas tenho muita pena do doutor Tokai. Lamento 

profundamente a sua morte. Creio que ele precisou de muita 

determinação para deixar de comer e morrer por inanição. É 

impossível imaginar o seu calvário físico e psicológico. Mas, ao 

mesmo tempo, não posso dizer que não sinto inveja dele, que 

conseguiu amar profundamente uma mulher a ponto de desejar 

aproximar do zero a própria existência – mesmo com o tipo de 

mulher que ela era. Se quisesse, poderia ter continuado até o 

fim com a sua vida cheia de artifícios, como fizera até então. 

Poderia continuar saindo com várias mulheres ao mesmo tempo, 

despreocupadamente, virando uma taça de Pinot Noir suave, 
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tocando “My Way” no piano de cauda da sala e desfrutando de 

divertidos encontros amorosos em algum canto da cidade. 

Mesmo assim, ele se apaixonou profundamente a ponto de não 

conseguir mais comer, penetrou em um mundo completamente 

novo, viu paisagens nunca antes vistas e, em conseqüência, 

impeliu a si mesmo em direção à morte. Usando as palavras do 

jovem Gotô, ele se reduziu ao nada. Eu não tenho como julgar 

qual das vidas havia sido mais feliz ou verdadeira para ele. O 

destino do doutor Tokai, entre setembro e novembro daquele 

ano, está cheio de mistérios para mim, assim como para o jovem 

Gotô. 

Continuo jogando squash, mas depois da morte de Tokai 

eu mudei de casa e também troquei de academia. Na nova 

academia costumo jogar com um instrutor. Preciso pagar uma 

taxa, mas me sinto mais à vontade assim. Quase nunca uso a 

raquete que ganhei do doutor Tokai. Um dos motivos é que ela 

é leve demais para mim. E, quando sinto na mão a sua leveza, 

acabo me lembrando inevitavelmente do corpo de Tokai, magro 

e abatido. 

Quando o coração dela se move, o meu é puxado junto. 

Como dois botes presos por uma corda. Mesmo querendo cortá-

la, não encontro em lugar nenhum uma faca que possa fazer 

isso. 

Ele estava preso ao bote errado, concluímos depois. Mas 

será que podemos afirmar isso? Eu penso: assim como a 

namorada dele (provavelmente) usava seu órgão independente 

para mentir, em um sentido um pouco diferente, o doutor Tokai, 

por sua vez, também usava um órgão independente para amar. 

Este também tinha uma função heterônoma, não podia ser 
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controlado pela vontade de Tokai. É fácil para uma pessoa de 

fora discutir, depois, triunfante, sobre a conduta deles, ou 

balançar a cabeça com tristeza. Mas sem a intervenção de um 

órgão como esse, que nos impulsiona para o alto, que nos 

empurra para o fundo do abismo, que perturba nosso coração, 

que nos mostra uma bela ilusão e às vezes nos impele à morte, 

nossa vida certamente seria muito insípida. Ou não passaria de 

uma sequência de artifícios. 

Naturalmente não tenho como saber o que Tokai pensou, 

o que passou na sua cabeça quando estava perto da morte que 

ele mesmo escolhera. Mas mesmo em meio à dor e ao 

sofrimento profundos, ele conseguiu recuperar a consciência, 

mesmo que por um breve momento, para pedir ao seu secretário 

que entregasse a nova raquete de squash para mim. Talvez ele 

quisesse transmitir uma mensagem. Talvez quase no derradeiro 

momento ele tenha descoberto algo parecido com uma resposta 

para a pergunta afinal, quem sou eu?. Talvez o doutor Tokai 

quisesse transmitir isso para mim. Tenho essa impressão. 
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