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Kyou-machi: Cena “Corte do Selo”, da peça 

“Mensageiro da Paixão da Estrada de Yamato”. 

 

Na Província de Yamato (atual Nara), Chuubê, um camponês 

da Vila de Niiguchi, filho de Magoemon, foi reconhecido como um 

trabalhador sério e honesto, e por isso é adotado como filho por 

Kameya, um entregador de mercadorias em Osaka. Por óbvio, para 

formalizar o registro familiar, Chuubê corta seus laços com 

Magoemon. 

Após um encontro de comerciantes, Chuubê é convidado por um companheiro e sai para 

se divertir em Idzutsuya, um estabelecimento em Shinmachi, a zona de prostituição de Osaka... 

Sua acompanhante nessa noite é Umegawa, por quem Chuubê se fascina, passando a visitar 

frequentemente o local. Preocupado com o futuro de seu estabelecimento, o proprietário de 

Kameya chega à conclusão de que, se Chuubê recebesse uma mulher para desposar, ele 

deixaria de visitar a zona de prostituição. Assim, Kameya promete a mão de Osuwa a Chuubê. 

Ao saber disso, Chuubê decide resgatar Umegawa e comprar sua liberdade, porém precisa da 

enorme quantia de 250 ryo (antiga moeda japonesa) para tanto. Apesar de ter pago 

antecipadamente 50 ryo, os 200 ryo remanescentes não estavam sendo tão fáceis de obter 

como Chuubê pensara que seria.  

O tempo passou e com isso o prazo combinado se esgotou no dia anterior ao corrente dia. 

Nesse meio tempo, Chuubê, que colocara em seu bolso os 300 ryo que recebera de um 

contratante, acaba parando em Idzutsuya, onde, por arranjo da proprietária, Chuubê e 

Umegawa aproveitavam seu encontro em um pequeno quarto. Nesse momento, um homem 

chamado Hachiemon vai a Idzutsuya para comprar a liberdade de Umegawa. Hachiemon, que 

teve seu pedido recusado pela proprietária do estabelecimento, resolve vingar-se de Chuubê 

proferindo impropérios e xingamentos contra ele. Chuubê, que tudo ouvira do quarto no 

mezanino, fica fora de si e surge no local. Durante o embate entre os homens, um movimento 

de Chuubê faz com que ele acabe por cortar o selo do envelope com os 300 ryo em seu bolso. 

O corte do selo de um envelope contendo dinheiro recebido de outrem é considerado crime 

de desvio de dinheiro público, não importando as razões do corte, e a punição inevitável é a 

morte. Ao saberem disso, Chuubê e Umegawa dão-se as mãos e desaparecem na noite pela 

cidade de Osaka. 

 

 



 

Daimonji-chô: Cena “Bordel de Shin-

Yoshiwara”, da peça “O Conto de Shiroishi, ”. 

 

A peça inicia em Daikokuya, um estabelecimento na zona de 

prostituição de Shin-Yoshiwara. 

Enquanto a prostituta Miyagino se prepara para adentrar o 

cômodo onde seus clientes a esperam, as jovens atendentes Miyasato  

e Miyashiba começam a zombar de uma novata que trouxeram, uma garota do interior que 

pronunciava as palavras com um sotaque estranho. 

Como o sotaque da garota era o mesmo do dialeto de sua terra natal, Miyagino pergunta 

sobre as origens da garota e descobre que ela é sua irmã mais nova, Onobu, de quem fora 

separada ainda jovem. Miyagino também descobre que sua mãe está morta e e seu pai foi 

assassinado pelo governante da região.  

Enquanto isso, o proprietário de Daikokuya, Souroku, estava acompanhando a situação 

pelo quarto ao lado, visto que Miyagino não aparecia para seus clientes por mais que já 

estivesse na hora marcada.  

No momento em que as irmãs tentam fugir para vingar a morte de seu pai, elas são 

interrompidas por Souroku, que as persuade para que busquem sua vingança apenas após um 

longo período de treinamento.  

Para que as duas possam ter liberdade em sua escolha, Souroku devolve a elas o contrato 

que as mantinha como aprendizes, e liberta as duas de suas obrigações. 


