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Prólogo
は

し

が

き

Vi três fotografias do homem.
A primeira, a que se pode chamar uma fotografia da infância, 

mostra-o com cerca de dez anos de idade, um pequeno rapaz ro-
deado por muitas mulheres (as suas irmãs e primas, suponho). Ele 
está com um hakama1 axadrezado, junto à borda de uma lagoa de 
jardim. A sua cabeça está inclinada num ângulo de trinta graus para 
a esquerda, e os seus dentes estão arreganhados num sorriso feio. 
Feio? Bem podes questionar a palavra, pois pessoas insensíveis (isto 
é, indiferentes a questões de beleza e fealdade) diriam imediatamen-
te, com uma expressão branda e vazia, “Que rapazinho adorável!”. 
É bem verdade que o que comummente se toma por “adorável” está 
suficientemente presente na cara desta criança para atribuir algum 
significado ao elogio. Mas penso que qualquer pessoa que tenha sido 

1 Nota da Tradutora: Uma espécie de saia-calça utilizada com o quimono em ocasiões formais.
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exposta à mais pequena amostra do que se toma por beleza, iria, 
muito provavelmente, atirar a fotografia para o lado com repugnân-
cia, como quem afugenta uma lagarta, e murmuraria, com profunda 
repulsa, “Que criança pavorosa!”.

De facto, quanto mais cuidadosamente examinas o rosto sorri-
dente da criança, mais sentes um horror indescritível e atroz a trepar 
por ti acima. Vês que, na verdade, não é, de todo, um rosto sorriden-
te. O rapaz não tem um único indício de um sorriso. Olha para os 
seus punhos firmemente cerrados se queres uma prova. Nenhum ser 
humano consegue sorrir com os punhos dobrados daquela manei-
ra. É um macaco. Uma cara de macaco sorridente. O sorriso nada 
mais é do que um franzir de rugas feias. A fotografia reproduz uma 
expressão tão bizarra, e, ao mesmo tempo, tão suja, e até enjoativa, 
que o teu impulso é dizer, “Que rapazinho encarquilhado e hedion-
do!”. Nunca vira uma criança com uma expressão tão inexplicável.

O rosto na segunda fotografia é assustadoramente diferente do 
primeiro. Nesta foto, ele é estudante, embora não seja claro se a 
imagem remonta ao ensino secundário ou à faculdade. De qualquer 
modo, ele é, agora, extraordinariamente atraente. Mas, mais uma 
vez, o rosto não consegue, inexplicavelmente, dar a impressão de 
pertencer a um ser humano vivo. Veste um uniforme de estudante 
e um lenço branco espreita do bolso de peito. Está sentado numa 
cadeira de vime com as pernas cruzadas. Mais uma vez, sorri; porém, 
desta vez não com o sorriso de macaco encarquilhado, mas com um 
sorrisinho bastante astuto. E, ainda assim, não é, por algum motivo, o 
sorriso de um ser humano: falta-lhe totalmente a essência, tudo a que 
podemos chamar “o peso do sangue”, ou talvez a “consistência da 
vida humana” – nem sequer tem o peso de um pássaro. É meramente 
uma folha de papel, leve como uma pena, e está a sorrir. A fotografia 
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produz, em suma, uma sensação de completa artificialidade. Preten-
são, falsidade, fatuidade – nenhuma destas palavras a abrange comple-
tamente. E, claro, não a conseguirias pôr de lado como se simplesmente 
se tratasse de dandismo. Na verdade, se olhares atentamente, começa-
rás a sentir que existe algo estranhamente desagradável neste atraente 
jovem. Nunca vi um jovem cuja beleza fosse tão desconcertante.

A fotografia que resta é, de todas, a mais monstruosa. Nesta é 
completamente impossível adivinhar a idade, embora o cabelo pa-
reça estar parcamente listrado com cinzento. Foi tirada num canto 
de uma sala extraordinariamente suja (podes ver, nitidamente, na 
imagem, como a parede está a desfazer-se em três sítios). As suas pe-
quenas mãos estão apoiadas à sua frente. Desta vez, não sorri. Não 
há qualquer tipo de expressão. A foto possui uma verdadeira capaci-
dade de assustar, de presságio, como se o tivesse apanhado a morrer 
quando se sentou em frente da câmara, com as mãos por cima de um 
aquecedor. Esta não é a única coisa chocante nela. A cabeça é-nos 
apresentada muito ampliada, e podes examinar as características em 
detalhe: a testa é normal, as rugas na testa normais, as sobrancelhas 
também normais, os olhos, o nariz, a boca, o queixo… o rosto não 
é meramente desprovido de expressão, falha, inclusive, em deixar-se 
memorizar. Não tem individualidade. Só tenho de fechar os olhos 
depois de a ver para esquecer o rosto. Consigo lembrar-me da pare-
de da sala e do pequeno aquecedor, mas toda a impressão do rosto, 
da principal figura na sala, está apagada; sou incapaz de recordar 
uma única coisa sobre ele. Esta cara nunca poderia ser objeto de 
uma pintura, nem mesmo de uma caricatura. Abro os olhos. Não há 
sequer o prazer da recordação: ah, era assim o rosto! Para formular 
a questão no mais extremo dos termos: quando abro os meus olhos 
e olho para a fotografia uma segunda vez, continuo sem a conseguir 
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relembrar. Além disso, atinge-me de um modo irritante, e faz-me 
sentir tão desconfortável que, no fim, quero desviar os olhos.

Penso até que uma máscara fúnebre conteria mais expressão, 
deixaria mais lembrança. Aquela efígie sugere nada mais do que um 
corpo humano a quem foi acrescentada uma cabeça de cavalo. Algo 
inefável faz o observador estremecer de aversão. Nunca tinha visto 
tão impenetrável rosto num homem.
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Primeiro caderno de memórias
第

一

の

手

記

A minha vida tem sido vergonhosa.
Não consigo sequer imaginar como deve ser viver como um 

ser humano. Nasci numa aldeia no nordeste, em Tohoku, e já era 
bastante crescido quando vi o meu primeiro comboio. Subia e descia 
a ponte da estação, desconhecendo que a sua função era permitir às 
pessoas atravessarem de uma via para outra. Estava convencido que 
a ponte fora feita para dar um toque exótico e fazer do recinto da es-
tação um local de agradável diversão, como um parque estrangeiro. 
Andei assim iludido durante bastante tempo e para mim era, de fac-
to, um enorme divertimento subir e descer a ponte. Pensava que fora 
um dos serviços mais elegantes proporcionados pelos caminhos-de-
-ferro. Quando, mais tarde, descobri que a ponte nada mais era do 
que uma estrutura prática, perdi todo o interesse nela.

Ora, quando em criança vi imagens do metro em livros ilustra-
dos, nunca me ocorreu que eles tivessem sido inventados por necessi-
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