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Em abril de 1979 o autor, a convite da Japan Air Lines, foi ao 
Oriente e voltou em menos de 30 dias, num marcopoloniano roteiro que 
incluiu Tóquio, Hong-Kong e Bangcok, percorrendo, para isso, 25.215 km 
e atravessando três continentes, dois oceanos, alguns mares e seis países.

A seguir algumas passagens vividas, presenciadas (e/ou ouvidas) no 
outro lado do mundo.

                                                      Do Oriente, Confuso e Sem Fusos

Uma coisa logo constatei, ao chegar ao outro lado do mundo, ou 
para ser mais explícito, no aeroporto de Narita, a 100 km de Tóquio. Qual 
seja: a burocracia lá é tão xarope quanto a nossa, apesar de melhor 
organizada. Pois foi na própria alfândega, sob o olhar amendoado de um 
por demais exigente Immigration Inspector, que me vi às voltas com o meu 
primeiro impasse, no Oriente. Não deve ser por outro motivo que ele me 
fez lembrar aqueles impiedosos vilões nipônicos, das propagandísticas 
histórias em quadrinhos, publicadas durante a 2ª Guerra Mundial, ainda 
mais que envergava uma ostensiva roupa militar, boné e chamativo 
distintivo.

Mas vamos aos fatos, pela ordem. Convenhamos que depois de 
viajar de avião por mais de trinta horas (e muitas champanhotas e etc.) a 
gente fica mais abilolado do que Jerry Lewis. Mas eis que, antes que seja 
iniciada a operação de pouso, surgem, amenizadas pelas suaves mãos das 
aeromoças japonesas, as aporrinhativas fichas de desembarque. E eu já 
tinha preenchido umas... 40! Ocorreu que, mais louco para desembarcar do 
que náufrago, numa jangada ao avistar uma ilha, acabei me esquecendo de 
responder a um determinado item, o que se referia ao número do vôo. É 
conveniente que se ressalte também que as citadas fichas eram 
apresentadas em inglês e japonês. E com aquela misturada de letras e mil 
sinais gráficos nem é preciso salientar que tudo fica um pouquinho mais 
confuso do que o habitual. Compreensível, portanto, que se cometa algum 
engano. Este, entretanto, não era o mesmo raciocínio do rigoroso 
Immigration Inspector. Ao “sacar” a minha falha, após examinar 
detalhadamente a ficha, o meu passaporte, o meu rosto (por várias vezes, 
para ver se conferia com o da fotografia), ele, com os olhos ávidos de um 
professor que surpreende o aluno colando, apontou para o espaço em 
branco, ao mesmo tempo em que proferia algumas ininteligíveis (para mim, 
naturalmente) e ríspidas palavras em japonês. Ao perceber o que faltava, 
apressei-me em remediar a omissão e transmitir para ele, em inglês, of 
course, o número do vôo.

- It’s JAL, 717.
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Mas aí o Inspector tornara-se irredutível e já passando a me encarar 
como um terrorista, pirata aéreo, contrabandista, ou sei lá o quê, exclamou, 
azedamente, num inglês ajaponesado:

- Your ticket!
O que, em brasileiras palavras, significava que ele não estava 

acreditando em mim e queria conferir, no bilhete da passagem, a minha 
informação. Aí comecei a ficar um tanto quanto bronqueado: “Qualé a dele, 
pô”, sussurrei com os meus exaustos botões. Mas, para não criar nenhum 
conflito internacional, assim de cara, resolvi satisfazer à sua vontade. Foi aí 
que me senti acometido por um típico calafrio de pânico, que costuma 
invadir almas estrangeiras em países distantes. Pois, ao procurar o 
solicitado ticket, verifiquei que o próprio não estava comigo e sim com o 
líder do grupo de jornalistas do qual eu fazia parte. E todos já haviam 
ultrapassado a (para mim) quase intransponível barreira, pois, além do mais 
zeloso, eu também caíra nas mãos do mais lerdo dos Immigration 
Inspectors. “Agora é que a vaca vai pro brejo e vamos ter que voar mais 30 
horas de volta ao Brasil” – me sussurraram, agora, os meus exaustos botões.

Mas eis que neste momento de suspense, digno de um filme de 
Hitchcock (e a fila atrás de mim cada vez aumentava mais) surge a 
salvação, na forma de um funcionário, que, apesar de usar a mesma 
indumentária, me pareceu o “japa” mais simpático de minha vida. 
Compreendendo que eu também fazia parte do travel group que já 
transpusera os pórticos imigratórios (“Yes, yes” – confirmei, aliviado), ele 
explicou isso ao meticuloso colega e, em seguida, sem maiores delongas, 
fui admitido por 60 dias (e nem precisava tanto), conforme explicitava a 
forte carimbada recebida pelo meu passaporte (decididamente aquele 
japonês não fora com a minha cara). E, assim, entrei, são e salvo, no Japão.

ESPECIAL MASSAGEM

Já em Hong Kong, a cosmopolita cidade que também fazia parte do 
nosso roteiro, um companheiro de viagem ficou muito entusiasmado ao 
saber que é de uso corrente por lá a chamada Body-Massage. E não 
descansou enquanto não partiu para uma. Após informar-se na portaria do 
hotel onde poderia encontrar um local com tais finalidades, embarcou num 
táxi e lá foi, eufórico e fagueiro, como um guri que vai pela primeira vez ao 
cinema sozinho. Mas ao retornar ele não se mostrava muito empolgado.

- Que tal? - perguntaram em uníssono dois, ou três, participantes do 
grupo, bastante interessados em saber como é que a tal massagem 
funcionava. 

- Foi legal – respondeu ele. – Mas não apresentava grandes 
novidades, não.

- Como assim? – indagaram aflitos os inquisidores.
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O iniciado da nova experiência, fazendo um pouco de suspense, 
pensou durante alguns minutos e depois disse:

- É um tanto quanto convencional.
- Convencional?!
- É. Trata-se de uma massagem, pura e simples.
- Feita por moças.
- Sim. Muito legal. A gente fica numa muito boa.
- Mas é só massagem?
- Só massagem.
- Então não era bem o que você queria.
- Não. Mas amanhã eu parto pra outra.
Dito e feito. No dia seguinte, às mesmas horas, ele partia para uma 

segunda tentativa. Mas desta vez ele deixou de lado as indicações do 
próprio hotel e foi se informar diretamente com o motorista. E indagou 
onde poderia encontrar uma boa casa de massagem. E acrescentou:

- But completely, you know. And first class!
- Oh, first class – exclamou o motorista. – I know. Kowloon!
Explique-se: Kowloon é um conhecido bairro de Hong Kong, uma 

espécie de Copacabana dos velhos tempos, centro comercial e etc., onde as 
coisas costumam acontecer. Assim sendo o motorista conduziu o meu 
colega para lá e adivinhem para qual local? O mesmo, naturalmente, do dia 
anterior.

E para não perder a viagem o jornalista fez uma segunda massagem. 
E, segundo ele, essa não foi tão convencional quanto a primeira. Mas, sem 
chegar ainda a ser completly.

Assim sendo, no nosso terceiro (e último) dia em Hong Kong, ele 
lançou-se a mais uma empreitada. E, ao retornar ao hotel, encontrando 
alguns de nós no Coffee House foi logo dizendo, com chispas nos olhos:

- Consegui!
- Mas foi completly? – inquiriu o representante gaúcho.
- Completamente completly.
Não faltaram motivos, portanto para ele ser saudado como o herói 

da noite (e talvez da temporada).
Mas, mais tarde, depois a maioria já tinha se afastado, ele me 

sussurrou nos ouvidos:
- Sem dúvida consegui. Mas tive que abolir um item das minhas 

pretensões.
- E qual foi? – indaguei.
- O first class. O local que eu fui mais parecia um bordel do interior 

do Paraná. 

RECEITAS DE FELICIDADE
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Ainda em Hong Kong. Visitávamos uma opulenta mansão, 
pertencente ao dono do cassino de Macau. Trata-se de uma sólida 
construção, com seu típico estilo chinês, que possui nada menos do que seis 
andares. Então o guia nos explicou a razão de tantos pavimentos.

- É que ele possui seis esposas. Cada dia da semana ele fica com 
uma, num determinado andar.

- E aos domingos? – perguntou alguém.
- Aos domingos – respondeu o guia – ele vai descansar em sua casa 

de campo. Mas leva a amante (nada como um chovinismo à oriental, hein?).
E para não perder o embalo, aí vai a receita de felicidade dos 

milionários de Hong Kong: comida chinesa, mulher japonesa e amante 
francesa. Nada mal, convenhamos (1979).


