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"Das muitas formas de se viajar à Coreia, "Contos Fantásticos Coreanos" oferece oferece uma
das mais mágicas de todas: a leitura de contos. A cada página, cada capítulo, o leitor poderá
mergulhar mais e mais nesse mundo tão curioso e místico.Através das linhas escritas por Im
Bang e Yi Ryuk e traduzidas primeiramente em inglês por J. S. Gale e agora em português por
Ana Ramuski, Felipe Medeiros e Lua Cyríaco, o leitor não só viajará pelo mundo fantástico e
assombrado das mais variadas lendas coreanas - desde sacerdotes iluminados a gatos
selvagens -, mas também viajará pela cultura tradicional e pela história de homens ilustres e
acontecimentos marcantes desse país tão distante, inseridos ao final dos contos em notas e
esclarecimentos históricos."Melina Valente Inácio (prefaciadora)Neste livro trazemos 55 contos
registrados por Im Bang e Yi Riuk, registrados entre os séculos XVII e XVIII, traduzidos e
reunidos por J. S. Gale em 1913 em uma edição inédita no Brasil.
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TahongPosfácioOs AutoresAgradecimentosPrefácioLembro que quando comecei a me
interessar mais pela cultura asiática, e mais diretamente pela cultura coreana em si, peregrinei
pelas livrarias da cidade em que morava (as maiores, as menores, e até mesmo os sebos) em
busca de livros que pudessem auxiliar a me aproximar do que eu almejava saber mais,
aprender mais. Lembro que tentei até mesmo entrar em contato com o Consulado Coreano da
cidade em busca de materiais de leitura, ou de algum curso de língua e cultura coreana, sem
sucesso. Tudo que poderia conseguir, ou estaria em inglês – fora da cidade, ou precisaria ser



importado por um alto preço. Anos depois, depois de ter conseguido realizar um intercâmbio
para a Coreia, e ter podido aprender, entender e me apaixonar um tanto mais por esse país e
sua cultura tão divergente da nossa, deparo-me com esse exemplar literário que divido com
você, leitor.Das muitas formas de se viajar à Coreia, “Contos Fantásticos Coreanos” oferece
uma das mais mágicas de todas: a leitura de contos. A cada página, cada capítulo, o leitor
poderá mergulhar mais e mais nesse mundo tão curioso e místico.Através das linhas escritas
por Im Bang e Yi Ryuk e traduzidas primeiramente em inglês por J.S.Gale e agora em
português por Ana Ramuski, Felipe Medeiros e Lua Cyríaco, o leitor não só viajará pelo mundo
fantástico e assombrado das mais variadas lendas coreanas – desde sacerdotes iluminados a
gatos selvagens –, mas também viajará pela cultura tradicional e pela história de homens
ilustres e acontecimentos marcantes desse país tão distante, inseridos ao final dos contos em
notas e esclarecimentos históricos.A cada conto é possível sentir o cuidado e tratamento
presente na estética da literatura asiática, e principalmente, nesse caso, mais forte da cultura
coreana, e notar a presença constante de literatos e governadores, personagens muito
marcantes em filmes e dramas históricos.Ao final da leitura, o que restará certamente será a
inquietação de quando queremos mais e uma saudade de uma cultura desconhecida que
desperta a curiosidade e a vontade de ser desvendada.Melina Valente InácioProfessora de
japonês e coreano formada pela Universidade Federal do Paraná e Hanguk University, é
precursora do curso de coreano do Celin/UFPR.Apresentação:Yojeong, dokkaebi e yulyeongNa
capa deste livro consta o título Contos fantásticos coreanos: feiticeiras, fantasmas e outras
criaturas mágicas, que nada mais é que uma adaptação do título dado por James S. Gale,
organizador e tradutor de sua primeira publicação em 1913 – a saber Korean folk tales: imps,
ghosts and fairies –, e existem várias razões para essa adaptação que acredito serem
interessantes de se comentar.O principal motivo é que, em sua tradução, Gale se utilizou de
termos que não existem na cultura coreana, como fairy por exemplo. O que em si não é
exatamente um problema uma vez que ele estava traduzindo para um público de língua inglesa,
e muitos tradutores preferem adaptar um termo para que facilite a compreensão do público
leitor. No entanto, ao traduzir esse termo ele traz consigo todo o conceito que entendemos
como “fada”, uma ideia muito típica de seres mágicos vinda da Europa. Seria bem difícil explicar
a um coreano do século XVII do que se trata essa criatura que tem por trás de si toda uma
mitologia específica. Algumas vezes, ao adaptar um conceito desses criamos certo ruído pois,
certamente a qualidade mágica é ponto comum, porém as ordens que o ser mágico de uma
cultura representa e segue são bem diferentes do ser mágico de outra cultura (assim como nós,
seres não mágicos).Considerando isso, e o fato de sermos todos apreciadores ou curiosos da
cultura coreana, buscamos nesta edição fazer o caminho inverso de Gale. Fomos atrás dos
termos coreanos para o que ele chamou de goblin, fairy, hobgoblin, imps ou os demais nomes
adaptados. Dentro dos contos, vocês perceberão que tudo o que envolve um termo que seja
extremamente específico da cultura coreana foi “traduzido para o original” e adicionado notas.
Particularmente preferimos não encher os textos de notas, mas em se tratando de um livro



sobre uma cultura que ainda há tanto o que se popularizar em nosso país – e que os
apreciadores que existem, ainda carecem de textos traduzidos –, pensamos que se trataria de
uma interessante forma de o leitor conhecer mais sobre ela.E assim como os termos, foram
também “destraduzidos” os nomes de alguns lugares.Era comum em textos antigos que se
traduzisse nomes, como por exemplo Mokgol que significa a grosso modo “distrito do mok”
onde mok era um tipo de palito ou barra de tinta, que no caso, era fabricado em tal região que
assim ficou conhecida. Gale traduziu como Ink Town. Imagine a estranheza de se ler um conto
que acontece na Coreia com um bairro chamado Ink Town? Pensando nisso, decidimos que em
nossa edição buscaríamos os nomes originais, e assim todos nós fizemos alguma pesquisa
sobre alguns nomes que encontramos, e o toque final ficou por conta do nosso revisor, com seu
conhecimento sobre língua e cultura coreana. Foi um esforço em conjunto, não para
desmerecer o trabalho de Gale que é indubitavelmente relevante, mas para que a gente
conseguisse trazer um pouquinho mais da Coreia e sua cultura para perto do leitor brasileiro.E
isso nos leva novamente ao título desta edição, mencionado no início do texto. Nos deparamos
com a certeza de que se o leitor visse na capa Contos populares coreanos: Yojeong, dokkaebi
& yulyeong, não saberia lá muito o que esperar do livro, que na verdade tem uma temática
extremamente clara que é a fantástica. Mostrando que nos encontramos no mesmo lugar de
Gale, tivemos que também adaptar para que as ideias fossem o mais próximas das presentes
no livro sem, no entanto, serem tão divergentes da cultura coreana. Surgiu assim o Contos
fantásticos coreanos – para não deixar dúvida sobre o teor dos contos – seguido das figuras –
feiticeiras, fantasmas e outras criaturas mágicas –, termos bem genéricos que podem ser
concebidos em ambas as culturas a seu modo, mas que ajudariam ao leitor saber que esses
tipos de personagens e temas estarão presentes e também ao mesmo tempo mantemos uma
relação com a escolha de Gale para o título original.Quanto às histórias que encontrarão neste
livro, não há muito mais a dizer exceto que algumas podem causar estranheza, encanto e
outras podem lá despertar um pouco de revolta – isso vai depender de como o leitor vai encará-
las. Mas sem dúvida temos certeza de que elas o levarão um pouquinho mais perto de uma
Coreia antiga e cheia de mistérios maravilhosos.Lua Bueno CyríacoEditora e
IlustradoraPrefácio da edição de 1913, por James S. GalePara qualquer um que gostaria de
olhar um pouco do interior da alma do oriental e ver as existências espirituais peculiares entre
as quais ele vive, as seguintes histórias servirão como verdadeiros intérpretes, nascidos como
são das três grandes religiões do Extremo Oriente: Taoismo, Budismo e Confucionismo.Uma
velha cópia manuscrita das histórias de Im Bang chegou às mãos deste tradutor há um ano, e
ele as entrega agora ao mundo ocidental para que possam servir como ensaios introdutórios
aos mistérios e, o que muitos chamam, absurdos da Ásia. De fato alguns deles são muito
horríveis e desagradáveis, mas retratam fielmente as condições em que o próprio Im Bang e
muitas gerações anteriores de coreanos viveram.Os treze contos de Yi Ryuk são retirados de
uma reimpressão de antigos escritos coreanos publicados no ano passado (1911), por uma
editora japonesa. Três histórias anônimas também são adicionadas, “O Geomante”, para



mostrar como a Mãe Terra tem causado ansiedade em seus filhotes; “Lim, o caçador”, para falar
das realidades que existem na atmosfera superior; e “O homem que perdeu suas pernas”,
como uma espécie de Sinbad da Coreia.As notas biográficas que acompanham as histórias
foram retiradas em grande parte do Gukjo Inmulji, “Registro de Homens Famosos da Coreia”.I.
JaranIm Bang.Alguns pensam que o amor, forte, verdadeiro e sacrificador, não se encontra no
Oriente, mas a história de Jaran, que perdura há mais de quatrocentos anos prova o contrário,
pois ainda tem o sabor fresco e doce de um romance de outrora, embora o cenário do Oriente
forneça um fundo estranho e interessante.J.S. GaleNos dias do Rei Sejong1 (d.C. 1488-1495)
um dos homens mais notáveis da Coreia tornou-se governador da província de Pyongan2.
Agora Pyongan situa-se em primeiro lugar dentre as oito províncias nas conquistas da erudição
e da sociedade educada. Muitos dos seus literatos são bons músicos, e demonstram
habilidade nos assuntos de Estado.Na época desta história havia uma famosa dançarina em
Pyongan, cujo nome era Jaran. Ela era muito bonita, e cantava e dançava para o deleite de
todos os espectadores. A sua habilidade também era especialmente marcada, pois
compreendia os clássicos e era muito conhecedora da história. A mais brilhante de todas as
gisaeng3 era ela, famosa e muito conhecida.A família do Governador era constituída por um
filho, cuja idade era de dezesseis anos, e cujo rosto era bonito como uma pintura. Apesar de tão
jovem, ele era profundamente versado em chinês, e era um estudioso talentoso. O seu
julgamento era excelente, e ele tinha uma apreciação refinada da forma literária, de modo que
no momento em que levantou a sua caneta a linha escrita assumiu uma expressão admirável. O
seu nome ficou conhecido como Kidong4. O Governador não tinha outras crianças, nem filho
nem filha, então o seu coração estava envolvido por este rapaz. No seu aniversário todos os
funcionários foram convidados, além de outros convidados especiais, que vieram brindar à sua
saúde.Estiveram presentes também uma companhia de dançarinas e uma grande banda de
músicos. O Governador, durante uma pausa no banquete, chamou o seu filho e ordenou ao
chefe das dançarinas que escolhesse uma das mais bonitas do seu número, para que ele e ela
pudessem dançar juntos e encantar os convidados reunidos.Ao ouvir isto, a companhia, em
comum acordo, apontou para Jaran como a pessoa adequada para ser a parceira do seu filho,
devido aos seus talentos, realizações e idade. Eles desfilaram e dançaram como yojeong5,
graciosos como as ondulações do salgueiro, leves e arejados como a andorinha. Todos os que
os viram ficaram encantados.O Governador, também, muito satisfeito, chamou Jaran para junto
dele, mandou que ela se sentasse no estrado, a convidou para participar do banquete, deu-lhe
um presente de seda, e ordenou que a partir desse dia ela fosse a dançarina especial para a
companhia do seu filho.A partir deste aniversário, tornaram-se rapidamente muito amigos.
Passaram a pertencer ao mundo um do outro. Mais do que todas as histórias encantadoras da
história era o seu amor – tal como nunca tinham sido vistos antes.O mandato do Governador foi
prolongado por mais seis anos, e assim permaneceram no país norte. Finalmente, quando
chegou a hora de retornarem, ele e a sua esposa ficaram muito ansiosos por o seu filho ter de
ser separado de Jaran.Se os forçassem a se separarem, temiam que ele morresse de um



coração partido. Se a levassem com eles, não sendo ela a sua esposa, temiam pela reputação
do jovem. Não conseguiam decidir, portanto concluíram submeter o assunto ao próprio filho.
Chamaram-no e disseram:— Nem mesmo os pais podem decidir quanto ao amor do filho por
uma donzela. O que devemos fazer? Você ama Jaran de modo que será muito difícil para você
se separar, e ainda assim ter uma dançarina antes de se casar não é uma coisa boa, e irá
interferir com as suas perspectivas de casamento e promoção. Contudo, ter uma segunda
esposa é um costume comum na Coreia, e um costume que o mundo reconhece. Faça o que
achar melhor sobre a questão.O filho respondeu:— Não há dificuldade, quando ela está diante
dos meus olhos, claro que ela é tudo, mas quando chegar a hora de eu partir para casa ela será
como um par de sapatos desgastados postos de lado, por isso, por favor, não fiquem
ansiosos.O Governador e a sua esposa ficaram muito satisfeitos, e disseram que ele era de fato
um “homem superior”.Quando chegou à altura da partida, Jaran chorou amargamente, de modo
que aqueles que estavam presentes não conseguiam suportar olhar para ela, mas o filho não
mostrou o menor sinal de emoção. Os que olhavam estavam cheios de admiração com a sua
fortitude. Embora ele amasse Jaran há seis anos, nunca tinha se separado dela durante um
único dia, por isso não sabia o que significava dizer adeus, nem sabia como se sentia ao ser
separado.O Governador regressou a Seul6 para preencher o cargo de Chefe de Justiça, e o
filho também veio. Depois deste regresso, pensamentos de amor por Jaran possuíram Kidong,
embora nunca os tenha expressado em palavras ou atos. Era quase a época do Exame
Gwageo7. O pai, portanto, ordenou ao seu filho que fosse com alguns dos seus amigos a um
mosteiro vizinho para estudar e se preparar. Eles foram e, uma noite, depois do trabalho do dia
ter terminado e de todos terem adormecido, o jovem foi para o pátio. Era inverno, com geada e
neve e uma lua fria e clara. As montanhas eram profundas e o mundo estava calmo, e o menor
som poderia ser ouvido. O jovem olhou para a lua e os seus pensamentos estavam cheios de
tristeza. Desejava tanto ver Jaran que já não podia se controlar, e temendo perder a razão,
decidiu, nessa mesma noite, partir para a longínqua Pyongan. Vestia uma touca de pele, um
casaco grosso, um cinto de couro e um par de sapatos pesados. No entanto, quando tinha
caminhado menos de dez milhas8, os seus pés ficaram com bolhas, e teve de ir a uma aldeia
vizinha e trocar os seus sapatos de couro por sandálias de palha, e a sua dispendiosa
cobertura de cabeça por um chapéu de empregado vulgar. Seguiu assim o seu caminho,
mendigando enquanto ia. Tinha frequentemente muita fome, e quando a noite chegava, estava
muito, muito frio. Era filho de um homem rico e sempre se tinha vestido de seda e comido uma
refeição requintada e farta, e nunca na sua vida tinha caminhado mais do que alguns metros da
porta do seu pai. Agora, tinha diante de si uma viagem de centenas de milhas. Ele foi
tropeçando pela neve, fazendo apenas um pequeno progresso. Faminto, e congelado quase até
à morte, nunca tinha conhecido tal sofrimento antes. As suas roupas foram rasgadas e o seu
rosto ficou desgastado e enegrecido até parecer um dokkaebi9. Ainda assim, ele continuou
pouco a pouco, dia após dia, até que, finalmente, quando tinha passado um mês inteiro, chegou
a Pyongan.Ele foi diretamente para a casa de Jaran, mas Jaran não estava lá, apenas a sua



mãe. Ela olhou para ele, mas não o reconheceu. Ele disse que era o filho do antigo governador
e que, por amor a Jaran, tinha caminhado quinhentas milhas.— Onde está ela? — perguntou
ele.A mãe ouviu, mas em vez de estar satisfeita ficou muito zangada. Ela disse:— A minha filha
está agora com o filho do novo Governador, e eu nunca a vejo. Ela nunca vem para casa, e está
fora há dois ou três meses. Apesar de ter feito esta longa viagem, não há maneira possível de
encontrá-la.Ela não o convidou a entrar, tão frio foi o seu acolhimento. Ele pensou: “Eu vim ver
Jaran, mas ela não está aqui. A mãe dela me recusa, eu não posso voltar, e não posso ficar. O
que devo fazer?”. Enquanto estava neste dilema, lhe ocorreu um plano. Havia um escriba em
Pyongan, que, durante o mandato do seu pai, tinha cometido uma transgressão, e foi
condenado à morte. No entanto, houve circunstâncias atenuantes, e ele, quando foi prestar as
suas saudações matinais, tinha implorado e conseguido o seu perdão. O seu pai, em
consideração pela petição do seu filho, tinha perdoado o escriba. Ele pensou: “Eu fui o meio de
salvação da vida do homem, ele vai me acolher”, por isso foi diretamente da casa de Jaran para
a casa do escriba. Mas, no início, o escriba não o reconheceu. Quando ele falou o seu nome e
disse quem era, o escriba levou um grande susto, e caiu aos seus pés fazendo reverência.
Limpou um quarto e o deixou à vontade, preparou-lhe um jantar requintado e o tratou com todo
o respeito.Um pouco mais tarde, ele falou com o seu anfitrião sobre a possibilidade do seu
encontro com Jaran. O escriba disse:— Receio que não haja maneira de se encontrar com ela
sozinho, mas se quiser ver o seu rosto, acho que consigo arranjar. Você concorda?Perguntou
quanto ao plano. Era esse: Sendo agora uma época de neve, os empregados diários eram
chamados para varrer a parte interior do escritório do Governador, e agora o escriba estava
encarregado deste trabalho de chamar os varredores. Ele disse:— Se você se juntar aos
varredores, pegar numa vassoura e entrar, sem dúvida verá Jaran, pois como se diz ela está no
quiosque da colina. Não conheço outro plano.Kidong concordou. No início da manhã ele se
misturou com a companhia de varredores e foi com a sua vassoura para o recinto interior, onde
se encontrava o quiosque da colina, e assim trabalharam na varredura. Nesse momento, o filho
do governador estava sentado junto à janela aberta e Jaran estava ao seu lado, mas não era
visível do lado de fora. Os outros trabalhadores, tendo todos eles mãos experientes, varreram
bem, e apenas Kidong não sabia manusear a vassoura, não sabendo como varrer. O filho do
Governador, observando o processo, olhou e riu, chamou Jaran e a convidou para ver este
varredor. Jaran saiu para a sala aberta e o varredor levantou os olhos para ver. Ela olhou para
ele apenas uma vez, e só por um momento, depois se virou rapidamente, entrou na sala e
fechou a porta, sem voltar a aparecer, para desilusão do varredor, que voltou desesperado para
a casa do escriba.Jaran era antes de tudo uma mulher sábia e altamente talentosa. Um olhar
apenas tinha dito quem era o varredor. Ela voltou para a sala e começou a chorar. O filho do
governador olhou surpreso e descontente, e perguntou:— Por que choras?Ela não respondeu
de imediato, mas depois de duas ou três perguntas insistentes, ela contou a razão:— Sou uma
mulher de classe baixa, está enganado em me considerar uma mulher de valor. Já não volto
para casa a dois meses inteiros e um pouco mais. Este é um elogio especial e uma grande



honra, e por isso não há a menor razão para qualquer queixa da minha parte. Mas ainda assim,
penso na minha casa, que é pobre, e na minha mãe. É costume no aniversário da morte do meu
pai preparar comida nos aposentos oficiais, e oferecer um sacrifício ao seu espírito, mas aqui
estou presa e amanhã é o dia do sacrifício. Temo que nem um único ato de devoção seja feito, e
estou perturbada por isso, e é por isso que choro.O filho do Governador foi tomado por esta fiel
declaração e confiou nela plenamente e sem qualquer dúvida. Simpaticamente, perguntou:—
Por que não me disse antes?Ele preparou a comida e disse para se apressar para casa e
realizar a cerimônia.Então Jaran voltou correndo para sua casa, e disse à sua mãe:— O Kidong
chegou e eu o vi. Ele não está aqui? Diga-me onde ele está se souber.A mãe disse:— Ele veio
aqui, é verdade, fez todo o caminho a pé para te ver, mas eu disse que você estava no escritório
do governador e que não havia maneira possível de te encontrar, por isso ele foi embora e onde
ele está eu não sei.Então Jaran desmoronou e começou a chorar.— Oh, minha mãe, por que
teve razão para falar tão cruelmente? — Ela soluçou. No que me diz respeito, nunca poderei
romper com ele nem desistir dele. Nós tínhamos dezesseis anos quando fomos escolhidos para
dançar juntos, e embora se possa dizer que os homens escolhem aos pares, é ainda mais
verdadeiro dizer que a providência divina nos escolheu. Crescemos na vida um do outro, e
nunca existiu um amor como o nosso. Embora ele tenha me esquecido e me tenha deixado,
nunca poderei esquecer e nunca poderei desistir dele. O Governador também me chamou de
amada esposa do seu filho, e não se referiu uma única vez à minha baixa posição. Ele me
apreciou e me deu muitos presentes. Era tudo como o céu e não como a terra. Na cidade de
Pyongan, os oficiais e os aristocratas parecem todos os mesmos, já vi muitos, mas com a graça
e habilidade nunca ninguém foi como Kidong. Tenho que encontrá-lo, e mesmo que ele me
mande embora, nunca o esquecerei. Não me mantive nem sequer à beira da morte como
deveria, porque tenho estado sob o poder e influência do governador. Como poderia ele ter
chegado tão longe por um ser tão baixo e vil? Ele, um cavalheiro do mais alto nascimento, por
causa de uma miserável dançarina, suportou todas estas dificuldades e chegou até aqui. Não
poderia ter pensado em todas essas coisas e ter-lhe oferecido pelo menos umas amáveis boas-
vindas, mãe? Poderia o meu coração estar de outra forma senão partido?E um grande fluxo de
lágrimas veio dos olhos de Jaran. Ela pensou e pensou onde ele poderia estar.— Não sei de
nenhum lugar — disse ela — a menos que seja na casa de tal escriba.Rápida como se ela
voasse dali ela foi e lá se encontraram. Eles abraçaram um ao outro e choraram, nem uma
palavra foi dita. Assim, voltaram para a casa de Jaran lado a lado.Quando era noite, Jaran disse:
— Quando amanhã chegar, teremos de nos separar. O que devemos fazer?Falaram sobre o
assunto, e concordaram em fazer a sua fuga nessa noite. Então Jaran reuniu as suas roupas, os
seus tesouros e joias, e fez dois fardos. Assim, carregando o dele nas costas e o dela na
cabeça, foram embora enquanto a cidade dormia. Eles seguiram a estrada que conduz às
montanhas que se encontram entre os condados de Yangdok e Maengsan10. Ali encontraram
uma casa de campo, onde se instalaram, e onde o filho do governador se tornou uma espécie
de criado de melhor classe. Ele não sabia fazer nada bem, mas Jaran aprendeu a tecelagem e



a costura, e assim eles viveram. Depois de algum tempo, eles conseguiram sozinhos uma
pequena cabana de palha na aldeia e viveram lá. Jaran era uma excelente costureira, e não
pousava a sua agulha nem de dia e de noite, e vendiam os seus tesouros e as suas joias para
pagar às despesas. Jaran também sabia fazer amigos, e era elogiada e amada por toda a
aldeia. Todos sentiram pena dos tempos difíceis pelos quais tinham passado este jovem e
misterioso casal, e os ajudavam a passar os dias juntos de forma pacífica e feliz.Voltando um
pouco na história: Ao acordar pela manhã no templo onde ele e os seus amigos tinham ido
estudar, encontraram Kidong desaparecido. Tudo estava num estado de confusão quanto ao
que se tinha passado com o filho do Presidente do Supremo Tribunal. Procuraram-no por todo o
lado, mas ele não se encontrava em lugar nenhum, portanto, foi enviada aos pais uma
mensagem em correspondência. Havia uma consternação indescritível na casa do antigo
governador. Uma perda tão grande, o que poderia igualá-la? Eles perguntaram em todo o país
sobre o templo, mas nenhum vestígio ou sombra dele foi encontrado. Alguns disseram que
pensavam que ele tinha sido seduzido e levado pela raposa, tendo se transformado também
em raposa, outros diziam que ele tinha sido comido por um tigre. Os pais decidiram que ele
estava morto e entraram em luto por ele, queimando as suas roupas num fogo sacrifical.Em
Pyongan, o filho do governador, quando descobriu que tinha perdido Jaran, mandou prender a
mãe de Jaran e todos os parentes, mas após cerca de um mês, quando a busca pela cortesã
se revelou inútil, desistiu do assunto e deixou-os ir.Jaran, finalmente feliz com o seu escolhido,
disse-lhe um dia:— Você, um filho da aristocracia, por causa de uma dançarina, desistiu dos
pais e da casa para viver neste canto escondido das colinas. É também uma questão que toca
a sua piedade de filho, deixando a sua mãe e o seu pai em dúvida sobre se está vivo ou não.
Eles devem saber. Não podemos viver aqui a vida toda, nem podemos voltar para casa. O que
acha que devemos fazer?Kidong deu uma resposta sem esperança:— Estou em uma situação
difícil — disse ele, — e não sei.Jaran disse de forma inteligente:— Tenho um plano através do
qual podemos compensar as falhas do passado, e ganhar um novo começo para o futuro. Por
meio dele, podemos servir os nossos pais e olhar o mundo de frente. Concorda?— O que
propõe? — Perguntou ele.A resposta de Jaran foi:— Só há uma maneira, e é através do Exame
Oficial. Não conheço outra. Compreenderá o que quero dizer, mesmo sem precisar dizer mais
nada!Ele disse:— Basta, o seu plano é a coisa certa para nos ajudar. Mas como posso ter
acesso aos livros de que preciso?Jaran respondeu:— Não fique preocupado com isso, eu
consigo os livros.A partir desse dia, ela pediu por toda a vizinhança pelos livros, para serem
conseguidos a todo o custo, mas eram poucos ou nenhuns, sendo uma aldeia de montanha.
Um dia apareceu, inesperadamente, um vendedor ambulante, que tinha no seu fardo um livro
que pretendia vender. Algumas das pessoas da aldeia queriam comprá-lo para fazer papel de
parede. Jaran, no entanto, conseguiu primeiro e o mostrou a Kidong. Era nada mais nada
menos que um livro especial para exames, com todos os exercícios escritos. Estava escrito em
caracteres pequenos, e era um livro enorme contendo vários milhares de exercícios. Kidong
ficou encantado, e disse:— Isto é suficiente para a toda a preparação necessária.Ela comprou e



deu para ele, e ele o leu dia após dia. Durante a noite estudou à luz de velas, enquanto ela se
sentava ao seu lado e fazia a rodagem da seda. Assim, partilharam a luz juntos. Se ele
mostrasse alguma relutância, Jaran incitava-o, e assim eles trabalharam durante dois anos.
Logo no começo, como ele era um erudito altamente talentoso, fez avanço constante dia após
dia. Era um belo escritor e um mestre da caneta. As suas composições também eram sem
igual, e tudo apontava para a sua conquista do lugar mais alto no Gwageo. Nesta altura foi
proclamado que haveria um exame especial perante Sua Majestade o Rei, então Jaran
preparou a comida necessária e tudo o que era preciso para ele ir a Seul para testar a sua
mão.Finalmente, ele estava no recinto interior do Palácio. Sua Majestade saiu para o recinto de
exame e publicou o tema. Kidong pegou na sua caneta e escreveu a sua composição final. Sob
a inspiração do momento em que se encontrava, as suas linhas fluíram como água borbulhante.
Havia terminado.Quando foi feito o anúncio sobre o vencedor, o Rei ordenou que o nome
selado do escritor fosse aberto. Abriram e descobriram que Kidong foi o primeiro. Nessa altura,
o seu pai era primeiro-ministro e esperava em presença do rei. O Rei chamou o Primeiro-
Ministro, e disse:— Parece-me que o vencedor foi o seu filho, mas ele escreve que o seu pai é o
Presidente do Supremo e não o Primeiro-Ministro. O que pode isso significar?Ele entregou o
papel da composição ao pai, e pediu que ele o examinasse. O Ministro olhou para a escrita com
admiração, transbordou em lágrimas, e disse:— É o filho do seu servidor. Há três anos, ele foi
com alguns amigos a um mosteiro para estudar, mas uma noite desapareceu, e embora tenha
procurado por todo o lado, não tenho notícias dele desde então. Concluí que tinha sido morto
por algum animal selvagem, por isso, realizei o serviço fúnebre e a casa entrou em luto. Não tive
outros filhos a não ser este filho apenas. Ele era muito dotado e eu o perdi desta forma
estranha. A memória nunca me deixou, pois parece que aconteceu ontem. Agora que olho para
este papel, vejo de fato que é a escrita do meu filho. Quando o perdi eu era Presidente do
Supremo Tribunal, e assim ele se lembra do ofício, mas onde ele esteve durante estes três
anos, e como ele vem agora participar do exame, eu não sei.O Rei, ao ouvir isto, ficou muito
espantado, e imediatamente mandou chamá-lo perante todos os ministros reunidos. Assim, ele
veio vestido com o seu traje acadêmico para a presença do Rei. Todos os funcionários se
questionaram sobre esta convocação de um candidato antes do anúncio do resultado.O Rei
perguntou por que é que ele tinha deixado o mosteiro e onde tinha estado durante estes três
anos. Ele se curvou e disse:— Tenho sido um homem muito perverso, deixei os meus pais,
quebrei todas as leis da devoção filial, e mereço um castigo condenatório.O rei respondeu
dizendo:— Não há lei de sigilo perante o Rei. Não te condenarei, mesmo sendo culpado. Conte-
me tudo.Então ele contou a sua história ao Rei. Todos os funcionários de todos os lados viraram
os seus ouvidos para escutar. O Rei suspirou, e disse ao pai:— O teu filho arrependeu-se e
reparou a sua falta. Ele ganhou o primeiro lugar e agora ocupa a posição de membro da Corte.
Não podemos condená-lo pelo seu amor por esta mulher. Perdoem-no pelo passado e deem-
lhe um começo para o futuro.Sua Majestade disse ainda:— A mulher Jaran, que partilhou a vida
com ele nas montanhas solitárias, não é uma mulher comum. Os seus planos para a restituição



dele eram os planos de uma mão mestra. Ela não é uma dançarina qualquer. Que nenhuma
outra seja a sua legítima esposa, mas apenas ela. Que ela seja elevada ao mesmo nível que o
seu marido, e que os seus filhos e os filhos dos seus filhos ocupem o mais alto cargo no reino.
Assim Kidong foi homenageado com a coroa do vencedor, e assim o Primeiro-Ministro recebeu
o seu filho de volta à vida pelas mãos do Rei. O chapéu do vencedor foi colocado sobre a sua
cabeça, e toda a casa foi levada a transbordar de alegria.Assim, o Ministro enviou uma liteira e
criados para buscar Jaran. Num grande festival de alegria, ela foi proclamada esposa do filho
do Ministro. Mais tarde, ele tornou-se um dos primeiros homens de Estado da Coreia, e eles
viveram a sua vida feliz até uma boa velhice. Tiveram dois filhos, ambos diplomados e homens
que ocupavam altos cargos.II. A história de Jang DoryeongIm Bang.Nos dias do Rei Jungjong
(1506-1544) vivia um mendigo em Seul, cujo rosto era extremamente feio e sempre sujo. Ele
tinha cerca de quarenta anos de idade, mas ainda usava o cabelo pelas costas como um rapaz
solteiro. Levava um saco sobre o ombro, e andava pelas ruas a mendigar. Durante o dia ia de
um pedaço da cidade para a outro, visitando cada parte, e quando chegava à noite amontoava-
se ao lado do portão de alguém e ia dormir. Era frequentemente visto em Jongno11 em
companhia dos criados e subalternos dos ricos. Eles eram grandes amigos e brincavam e
gracejavam quando se encontravam. Ele costumava dizer que o seu nome era Jang, e por isso
chamavam-lhe Jang Doryeong12. Naquela época o mágico Jeon Uchi, que era muito
conhecido pelo seu orgulho e arrogância, sempre que encontrava Jang de passagem na rua,
fazia a sua melhor mesura e prostrava-se muito humildemente. Não só fazia reverência, mas
também parecia respeitar Jang com o maior dos medos, de modo que não ousava olhá-lo de
frente. Jang, por vezes, sem sequer inclinar a cabeça, dizia:— Bem, como é que vai contigo,
hein?Jeon, com as mãos nas mangas, respondia com todo o respeito:— Muito bem, senhor,
obrigado, muito bem.Ele tinha o medo escrito em todos os seus traços quando olhava para
Jang.Por vezes, também, quando Jeon se curvava, Jang recusava-se a olhar para ele, e
passava sem dizer uma palavra. Aqueles que o viam ficavam surpreendidos, e perguntavam a
Jeon a razão. Jeon disse em resposta:— Existem atualmente apenas três homens que
merecem ser chamados de Jinin13 em Joseon14, dos quais o maior é Jang Doryeong, o
segundo é Jeong Bukcheong, e o terceiro é Yun Sepyeong. As pessoas do mundo comum não
o sabem, mas eu sim. Sendo assim, não deveria eu curvar-me perante ele e mostrar-lhe
reverência?Aqueles que ouviram esta explicação, sabendo que o próprio Jeon era um ser
estranho, não deram atenção a ele. Naquela época, em Seul, havia certo estudante literário em
serviço cuja casa ficava bem em frente à rua. Este homem costumava ver Jang a mendigar
frequentemente, e um dia chamou-o e perguntou-lhe quem ele era, e por que é que ele
mendigava. Jang respondeu:— Eu era originalmente de uma família culta da província de
Jeolla15, mas os meus pais morreram de tifo, e não tinha irmãos nem parentes para partilhar a
minha sorte. Somente eu permaneci de todo o meu clã, e não tendo casa própria, andei a
mendigar, e finalmente cheguei a Seul. Como não sou hábil em nenhum artesanato, e não
conheço as letras chinesas, que mais posso fazer?O estudante, ao saber que ele era um



acadêmico, sentiu muita pena dele, deu-lhe comida e bebida, e refrescou-o.A partir deste
momento, sempre que havia alguma celebração especial em sua casa, ele costumava chamar
Jang e fazer com que ele participasse.
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