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A massagista                    
japonesa

Num dos últimos números da revista Nova (ou 
será a Mais?), um jornalista conta suas aventu-

ras com a mais recente espécie de profissional surgida 
em São Paulo: a massagista. O assunto não é novo, 
e já foi até objeto de uma pornochanchada. Mas é 
importante, por duas razões: em primeiro lugar, 
porque como era de esperar as massagistas também 
fazem seus anúncios aqui em Porto Alegre (se é que 
já não estão). Como toda a novidade, veio seguindo a 
rota clássica: Europa (ou Estados Unidos) – Rio e/ou 
São Paulo – Porto Alegre. Morar na periferia é fogo: 
a gente pega tudo de segunda mão. O único consolo 
é que as novidades chegam cada vez mais rápidas.

Em segundo lugar, as massagistas estão a de-
monstrar que o pecado não perde, em imaginação 
criadora, para a virtude. O que mostra também a 
inutilidade de certos mecanismos repressivos. A 
profissão mais antiga do mundo é imoral? Pois bem: 
ela agora adquiriu uma capa de respeitabilidade: um 
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cursinho de massagem torna qualquer dama de vida 
fácil uma profissional pronta a se estabelecer. E não 
se poderia sequer dizer que elas não fazem o que 
apregoam: na realidade, o que elas praticam é uma 
forma diferente de massagem.

Seria cômico, se não fosse triste. Tudo isto – as 
revistas eróticas ou pseudoeróticas, as pornochan-
chadas, as massagistas – evidencia a solidão, a alie-
nação que hoje caracteriza a vida de muita gente nas 
grandes cidades, brasileiras inclusive. Pratica-se um 
sexo de mentiri nha, o equivalente de outras ilusões 
que nos são impingi das. Não que o fenômeno seja 
em si mesmo condenável. Em certas circunstâncias 
é seguramente melhor um sexo artificial do que sexo 
algum. O que é ruim é a mentirinha, a ilusão. Nada 
mais reconfortador, nada mais satisfatório do que a 
verdade, a autenticidade. Mas vamos parando por 
aqui. McLuhan (lembram-se?) dizia que os meios 
de comunicação são as massagens – fazendo um 
trocadi lho com mensagens, e querendo dizer que 
os meios mas sa geiam nosso sensório; eu não quero 
fazer o contrário: transformar as massagens num 
meio de transmitir uma mensagem. Quem sou eu? 
Meu negócio é a ficção. Em vez de me alongar em 
comentários sobre as massagistas, prefiro contar uma 
história a respeito.

Nós aqui temos os nossos estereótipos, não é 
verda de? Pensamos, por exemplo, no Oriente como 
a região dos mistérios, pensamos no japão como o 
país das gueixas, aquelas mulheres treinadas em dar 
ao homem o máximo do conforto e do prazer. O 
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camara da pode não saber muito bem o que aconte-
ceu em Hiroshima e Nagasaki; mas gueixa ele sabe 
o que é, ou pelo menos pensa que sabe.

Ouvi falar de um sujeito que sonhava com guei-
xas. Aquelas sim é que são mulheres! – suspirava, para 
desgosto da própria esposa, uma mulher dedicada, 
mas pouco versada nas artes do amor.

Pois o destino deu a este homem uma colher de 
chá. Diretor de uma grande firma, ele foi enviado ao 
japão para tratar de negócios. E assim, uma noite, 
viu-se sozinho em Tóquio, hospedado num luxuo-
so hotel (todas as despesas por conta da firma, que 
pretendia exportar a qualquer preço).

Trêmulo, sentindo a antecipação de algo gran-
dioso, o homem percorreu a lista de serviços ofereci-
dos pelo hotel. Breakfast americano, sauna, cinema... 
Finalmente encontrou o que procurava: massagista 
japonesa! E atendia no próprio quarto!

Levantou o fone e num inglês arrevesado (com-
plicado ainda por seu nervosismo) pediu – com 
urgência – uma massagista japonesa. Despiu-se, 
perfumou-se e ficou deitado, à espera.

Pouco depois a campanhia soou. Levantou-se 
de um pulo, abriu a porta, sorridente – mas recuou 
em seguida, horrorizado: diante dele, vestindo um 
imaculado avental branco, estava a japonesa mais 
velha – e mais feia – que ele já tinha visto.

Uma verdadeira megera. O rosto encarquilha-
do. A boca murcha, meio torcida num sorriso que 
pretendia ser simpático, mas que só a tornava mais 
horrorosa.
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– Sou a massagista – disse a mulher, e foi en-
trando, vacilante, tateando os móveis.

Foi então que o homem se deu conta do fato 
constrangedor: a japonesa era cega. Claro. Como 
em muitos outros países, tinham-lhe reservado uma 
ocupação compatível com seu defeito. E deveria ser 
até uma excelente massagista.

Mas o nosso executivo já não queria massagens. 
Atrapalhando-se todo, tentou explicar que era enga-
no, que não tinha pedido massagista alguma. A velha 
senhora ignorava-lhe as explicações; orientada pela 
voz, avançava na direção dele, sorridente, as mãos 
estendidas, pronta para massagear.

Iniciou-se então uma estranha caçada. Assusta-
do, o homem fugia pelo quarto, nu (nenhum pro-
blema, já que a mulher não podia vê-lo), enquanto 
a massagista o perseguia, a passos vacilantes, porém 
determinada a alcançá-lo. Estivesse vestido, o ho-
mem teria escapado pelo corredor, mas não, tinha 
de resolver o assunto ali mesmo.

O acaso ajudou-o. Havia no quarto um grande 
armário, um closet, cujas portas ele tinha deixado 
abertas. Postou-se ali, resmungou qualquer coisa, 
e quando a massagista avançou, empurrou-a para 
dentro e fechou a porta.

Por alguns minutos ouviram-se gritos abafados 
e golpes na porta. Depois, fez-se o silêncio.

O homem suspirou, aliviado, enxugou o suor.
– Nunca mais – murmurou – me meto numa 

destas!
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Estava decidido a sair, a tomar um trago, a ir 
numa boate – enfim, a fazer qualquer coisa que 
apagasse de sua mente a impressão horrível da mas-
sagista avançando em sua direção.

Mas aí interveio o destino. Ele abaixou-se para 
pegar as calças que tinham caído no chão, e ao tentar 
erguer-se soltou um grito de dor. Era a coluna! A 
maldita coluna!

Não teve outro jeito. Gemendo, arrastou-se 
até o armário e – sorriso amarelo na cara – abriu as 
portas de par em par.




