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“My contract expires, my visa expires, I don’t speak the language  
and I need a new job.

I’m going on an adventure!”

A 9GAG User

ou também  
“Meu contrato vai terminar, meu visto vai expirar, eu não  

falo a língua e preciso de um novo emprego. 
Estou indo em uma aventura!”

Sempre vivi com a curiosidade em como é a vida do outro lado. Do 
outro lado da cidade, do outro lado do país, do outro lado do planeta.
E por anos a idéia de poder saciar minha vontade de ver além era 
limitada pelo tempo, pelo dinheiro e pela vida, até que eu finalmente 
tive o meu momentum. Cair no mundo e seguir para o onde o vento ia 
me levar. A cada novo destino minha realidade mudava, e eu conheci 
pessoas maravilhosas e descobri prazeres nunca antes imaginados.

Na Austrália e na Nova Zelândia, quando estava me sentindo sozinho, 
pegava a bicicleta e ia até a montanha mais alta para olhar o mundo, 
era lindo e eu me sentia rodeado pela vida. Na Alemanha, eu podia 
pegar o trem ou uma carona até quase qualquer cidade do país, e 
ali descobrir vilas e pessoas que me levavam de volta a um passado 
remoto que se arrastava até o presente. 

Também descobri o prazer de escrever e contar minhas histórias. Não 
por que elas sejam mais importantes que as suas, mas porque eu 
quero iniciar o diálogo, eu conto o que aconteceu comigo e você me 
conta o que aconteceu com você. Por essa razão, escrevi este livro 
para contar a quem quiser ouvir, minhas histórias de viajante.

E essas histórias só foram possíveis por que eu conheci muitas e muitas 
pessoas incríveis que quiseram compartilhar comigo suas histórias, 
seus lares e seus segredos. 

Por isso, este não é um livro só meu. É um livro contando uma história 
que tem muita gente que ajudou a escrevê-la. Pessoas que eu nem sei 
como agradecer. Este livro também é um agradecimento a elas.

E espero sinceramente que ele abra o diálogo, dando início a outras 
novas histórias, minhas e suas.

Prefácio



Os meus vinte e poucos anos
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Meus vinte e poucos anos
Eu nasci em 11 de Janeiro de 1984 em São Paulo, 
capital. Em um hospital na Liberdade, o bairro 
japonês de lá. Alguns dizem que é essa a razão pela 
qual eu desenvolvi um interesse desde cedo pela 
cultura japonesa, outros dizem que foi pelas minhas 
vidas passadas. Seja como for, todos nós temos 
metas para marcar nossa virada para a vida adulta. 
Eu estava no fim dos meus vinte e poucos anos e 
pensava que uma viagem ao Japão seria a experiên-
cia que traçaria a divisão entre a minha juventude e 
vida adulta. Sempre tive planos de viajar para lá, no 
oriente do outro lado do mundo. Porém, atravessar 
o mundo parecia um sonho quase impossível de ser 
realizado.

Escrevo este texto no dia 15 de Janeiro de 2014. 
Foi meu aniversário há 4 dias atrás, quando deixei 
meus vinte e poucos para completar 30 anos de 
idade e ainda não fui ao Japão. Mas estou neste 
exato momento sentado em um avião, em algum 
lugar próximo ao deserto do Sahara com as janelas 
do avião escurecidas para que o brilho do céu lá 
fora não incomode os passageiros. Na minha mala, 
junto aos meus pés, está minha máquina fotográ-
fica e meu passaporte com um visto de trabalho 
alemão. Meu vôo é para Frankfurt am Main, onde 
tomo o trem para a cidade de Colônia no estado da 
Reinânia-Vestfálica do Norte. Esta é a cidade onde 
moro há 5 meses. 

Estou na Alemanha há aproximadamente 1 ano e 
meio e finalmente consegui voltar ao Brasil para ver 
minha família. Até semana passada meu visto era 
válido até fevereiro, mas agora voltei ao Brasil para 
fazer as alterações necessárias e tenho visto basi-
camente enquanto eu tiver um trabalho lá. Minha 
profissão é de programador de computador, faço 
sites de internet e quando estou deprimido fico no 

Facebook pensando nas pessoas que conheci, nas 
minhas paixões passadas e futuras, nos lugares que 
sinto falta e naqueles que eu ainda quero conhecer.

Nos finais de semana vou para Berlim ou para ci-
dades aleatórias para conhecer pessoas novas, rever 
meus amigos, e satisfazer minha necessidade de 
estar sempre em movimento, questionando minhas 
crenças e procurando encontrar algo que me satis-
faça como ser humano.

Até eu chegar na Alemanha minha vida foi de uma 
busca interminável por respostas, mas respostas 
para perguntas que eu não tinha. Mesmo por que, 
minha vida até então não me permitia fazer as 
perguntas corretas. Tudo era em um nível abstrato e 
filosófico, pois meu mundo até então era pequeno. 
De São Paulo a Curitiba com alguns outros lugares 
que fui a passeio. Mas eu sabia que o mundo era 
bem mais do que isso.

Eu queria ser influenciado por muitos, ser mudado, 
alterado, modelado por uma multidão de pessoas, 
e também ver com meus próprios olhos aquilo que 
eu via na internet, li nos livros, vi na TV.  Queria 
saber ser eu em qualquer situação, mas cada vez 
menos com meu lado ruim, queria me tornar alguém 
melhor.

Eu tenho muitos defeitos e eles estavam começando 
a tomar conta de mim. Não era falta de edução que 
me faltava, ou falta de pessoas amáveis, o que me 
faltava eram tapas na cara. E por isso, numa epifania 
meio sádica, saí pelo mundo para que eu recebesse 
vários tapas, pontapés e puxões de orelha.

Durante minha vida até então falhei em muita 
coisa, mas nunca sofri de verdade. As pessoas que 

conheço não deixavam, minha mãe não deixava, 
minha família não deixava, eu era protegido do lado 
ruim do mundo, só conhecia o lado bom. E queria 
saber o que havia além dessa bolha de cuidados e 
proteção.

Eu aprendi que quando eu pegava a estrada e ia 
sem destino a lugar nenhum, eu me tornava maior e 
mais ameno. A minha curiosidade acalmava, minhas 
incertezas também. Eu era capaz de conquistar o 
mundo e o mundo se tornava parte de mim mesmo.

Eu já tinha atravessado os continentes, falado com 
minha mãe enquanto estava na Austrália, trabalhado 
enquanto estava em uma geleira da Nova Zelân-
dia. E tudo isso só era possível devido às pessoas 
incríveis que vieram antes de mim. Aqueles que 
criaram o computador que eu posso trabalhar, a 
casa onde posso morar, o ônibus que me leva de lá 
pra cá e o avião que faz o mundo parecer um jogo 
onde é só escolher o destino e vivenciar tudo o que 
há para ser explorado. Comecei a valorizar essas 
coisas que estavam muito além do meu ser e me 
permitiam ser algo muito maior do que eu mesmo.

Mas claro que há restrições. Cada país decide quem 
vai deixar entrar e quem vai barrar o acesso. A 
minha nacionalidade brasileira facilita minhas idas 
e vindas pois não somos odiados por ninguém, e 
mesmo quando temos dificuldades para conseguir 
visto, como foi para eu ir para os Estados Unidos e 
Austrália, nossa classe média não sofre tanto quanto 
se dizem, sempre se dá um jeito. Portanto, como 
classe média, gozo do direito de ir e vir, mas sei que 
também é um privilégio adquirido.

Até algum tempo atrás, a vida para mim era um 
jogo sem segredos. O meu jogo da vida era: casar, 
ter filhos (adotivos), ter um bom emprego, um bom 
companheiro, conhecer o mundo todo, ser ativista, 
ser artista, ser reconhecido, ser bem sucedido. Mas 
a vida dá vários tapas na cara, pois não podemos 
ser tudo ao mesmo tempo, então eu acabei sendo 
uma coisa por vez e não sendo nada ao mesmo 
tempo. 

Essa pluralidade me permite brincar de ser nerd, 
artista, cozinheiro, viajante e escritor, sem perder de 
vista meu trabalho para pagar minhas contas. Assim, 
tudo isso me define, e ao mesmo tempo não sou 

finito ou definido,  sou somente um indivíduo, com 
anseios iguais ao seus, mas com diferentes formas 
de buscá-los. Eu busco satisfazer meus anseios 
mundo afora, e tiro fotos para capturar o que eu 
conquistei.

Quando olho minhas fotos, quando leio meus 
poemas, quando vejo algum código que eu escrevi, 
tem algo meu, minha dedicação e concentração. 
Minha obra me faz ver que eu existo, mesmo que 
algumas vezes aquilo que eu vejo não pareça ser eu, 
mas alguém além de mim. Aquela foto que parece 
bem tirada, na verdade são milhares de pessoas e 
milhares de ações da natureza para que eu pudesse 
tirar essa foto. Bem como minha vestimenta e qual-
quer outra coisa que eu usufruia sem ter realmente 
feito, eu sou um sortudo por viver neste mundo.

E é exatamente este momento, quando eu per-
cebo que existe algo além, que eu agradeço os 
vegetarianos e veganos que vieram antes de mim, 
os gênios de informática que vieram antes de mim, 
os engenheiros e os marceneiros que vieram antes 
de mim, aqueles que cultivam minha comida e é 
claro, aqueles que me ajudaram a ter uma identi-
dade. Não agradeço a Deus, por que não vejo razão 
alguma de uma existência divina. Mas o universo é 
aquele que coordena tudo e não condena nada. E 
agradeço a ele também.

E durou 30 anos para que eu entendesse que se 
eu quisesse eu poderia ser mais do que eu era até 
então. Eu podia ser um ser-humano. E como qual-
quer outro ser-humano, meu mundo é exatamente 
do tamanho que eu quero que ele seja, com a ajuda 
daquilo que o universo me proporciona.
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I (heart) Berlin
Fevereiro de 2012. Berlim era minha nova casa e por 
isso era necessário me adaptar à rotina e colocar em 
perspectiva os próximos dois anos dos quais eu teria 
visto na Alemanha. A idéia inicial era prestar para 
a Universität der Kunst, a universidade de artes de 
lá, mas essa idéia ainda não parecia ser definitiva. E 
até essa idéia se desenvolver, eu queria aprender a 
língua e viajar pela Europa.

Antes mesmo de chegar na Alemanha eu já tinha 
um plano de viagem. Comprei uma passagem para 
a Rússia e queria encontrar uma grande amiga em 
Londres. O que eu faria quando eu voltasse dessa 
viagem eu ainda não sabia e, na verdade, não que-
ria definir ainda. 

Um amigo havia me aconselhado a, antes de viajar à 
Rússia, pelo menos aprender o alfabeto. Já estudei 
japonês e estou acostumado a ver caracteres estra-
nhos, mas russo era totalmente novo e eu estava 
disposto a aprender o alfabeto cirílico. Quando em 
Munique, conheci uma garota descendente de russo 
que tentou me ensinar o alfabeto, a pronúncia era 
mais complicado do que eu esperava e eu não fui 
um bom aprendiz. Pelo menos conseguia recon-
hecer os caracteres e pronúnciar de uma forma que 
pelo menos eu entendesse.

Morando em Berlim, aguardava a data da minha 
viagem e tentava entender a capital alemã, mas era 
uma tarefa bem difícil. Ela tinha várias facetas e uma 
cultura plural, consequências de sua grande popu-
lação internacional, além da sua história complexa. 

Era uma fase de descobertas em uma cidade que 
queria sempre se recriar.

Os amigos com quem eu morava em Berlim me 
ensinaram novamente o conceito de familia, a vida 
era simples e, apesar do meu quarto minúsculo, 
escuro e sem janelas, eu sentia que tinha encon-
trado um lugar para chamar de lar. Cozinhávamos 
todos juntos, e sempre havia algo para conversar e 
descobrir uns sobre os outros. Eu trabalhava com 
meu computador ora de casa, ora de algum café 
com internet, e assim fazia minha rotina antes da 
próxima aventura. Ainda faltavam algumas paradas 
da viagem que precisavam ser definidas, e vida as 
definiu assim:

Um dia, conheci um casal gay de Amsterdã que 
estava visitando Berlim. Um deles tinha bastante 
interesse pelo Brasil e pela língua portuguesa. Con-
versamos um bocado e me convidaram a ir visitá-los 
na Holanda.  Fizemos um plano e eu iria a Amsterdã 
durante minha próxima viagem.

E entre as pessoas que conheci em Berlim, havia 
um garoto que também era vegano e drug-free. 
Nos entendemos muito bem. Como eu queria ir a 
Hamburgo e esse novo amigo tinha contatos por lá, 
fizemos um plano de viajarmos juntos.

De Hamburgo eu poderia seguir para Amsterdã e 
finalmente a Dusseldórfia, de onde eu pegaria meu 
vôo para a Rússia. Assim, meu plano de viagem 
estava quase completo. Mais tarde eu adicionaria 

Wilhelmshaven e Oldenburgoo à lista de cidades a 
visitar.

Uma das minhas frustrações na Alemanha até 
então era que eu não conhecia nenhum grupo de 
direitos animais do qual eu quisesse me afiliar. Eu 
queria conhecer melhor o ativismo pelos animais 
na Alemanha, apesar de já saber que Berlim era um 
paraíso para veganos, a questão de direitos dos 
animais ainda era algo que eu não tinha visto muito 
por ali. 

Fui ao Veggie Sommerfest, uma feira anual vegana 
da cidade, e entre os stands de comida e de ativis-
tas que ali estavam, encontrei o stand de um grupo 
internacional que eu já admirava e tinha exatamente 
a linha de ativismo que eu buscava. Conversei com 
eles e peguei os dados para entrar em contato 
depois.

A língua alemã era ainda um desafio para mim. 
Minha rotina era estudar de manhã, trabalho à tarde 
e socializar à noite. Tinha concluído o nível A1 da 
língua, mas o trabalho e o estudo me eram cansa-
tivos. Várias vezes não pude ir à aula ou tive que sair 
mais cedo para resolver alguma urgência profis-
sional. 

Logo viria o dia de partir e eu ainda não sabia o que 
seria de mim quando eu voltasse, nem onde eu mo-
raria, já que a casa onde eu estava era temporária. 

Através de um amigo do couchsurfing conheci 
uma brasileira que, por sorte, tinha um quarto para 
alugar por seis meses. Assim, com tudo acertado, 
quando eu voltasse da minha nova viagem, ao me-
nos teria um lugar fixo para morar.

Até o momento eu morava em Neukölln em Berlim. 
Um bairro cada vez mais “hip” e internacional. Ali 
era o bairro dos imigrantes, especialmente turcos, 
mas pelo preço baixo dos imóveis, os jovens artistas 
e alternativos começaram a se mudar para lá, incian-
do o processo de gentrificação. Depois me mudaria 
para Schönenberg, o bairro de classe média onde 
coincidentemente ficavam os bares gays.  

Com uma casa definida, chegou o dia de partir para 
explorar outros cantos da Alemanha e do mundo.

A Alemanha não é um país tão grande aos padrões 
brasileiros. Ela tem mais ou menos o tamanho do 

estado de Minas Gerais. Mas é incrível o quanto 
se consegue experienciar em tão limitada área e 
acompanhar todas suas divisões histórico-culturais 
até chegar ao que ela é hoje.

Na minha mochila estavam duas coisas especi-
ais. Desde que eu saí da Nova Zelândia eu levava 
comigo o Occupy Blanket, um trabalho artístico 
de alguns amigos de Wellington. Também minha 
máquina fotográfica, para capturar fotos do cober-
tor-arte e as minhas memórias de viagem.

De Berlim até Hamburgo eram mais ou menos três 
horas de carro. Eu e meu amigo nos encontramos, 
ele com sua bagagem de três dias e eu com a minha 
mala para três semanas. 

Como meu amigo já havia morado lá, ele seria meu 
guia. Chegamos e fomos para a casa de quem nos 
hospedaria. Um amigo de infância dele. No dia 
seguinte iria eu e meu amigo passear pela cidade.

Era uma cidade moderna, de fato, com um ar 
deveras luxuoso. Os restaurantes veganos que comi 
foram bons mas nada surpreendente. Porém aca-
bamos encontrando uma sorveteria com sorvetes de 
soja que iam de chocolate a tiramissu e nozes, um 
dos melhores sorvetes que eu já comi, e que me fez 
relacionar Hamburgo como a cidade do sorvete.

De noite fomos a um cabaré-strip tease, pois meu 
amigo conhecia alguém lá. Ambos éramos gays, 
e foi essa minha primeira experiência em ver uma 
mulher tirando a roupa. Elas não ficavam completa-
mente nuas ali. O ambiente tinha um ar interessante 
e deveras agradável, quase um teatro.
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Fomos em seguida a um karaokê onde cantavam 
várias músicas tradicionais. Uma dessas músicas, em 
um dialeto local da cidade de Colônia, o que me foi 
quase impossível de compreender mesmo olhando 
a letra que aparecia na tela que pouco me parecia 
alemão, mas todos os presentes sabiam a letra na 
ponta da língua e cantavam junto

Depois caminhamos por entre as ruas da cidade que 
estava cheia de gente. Vários jovens enchendo a cara 
e procurando algum lugar para se entorpecer ainda 
mais. Tive a impressão de que os alemães ficam bem 
mais bêbados que os jovens no Brasil. Enquanto 
caminhávamos, chegamos a uma esquina estranha, 
com um muro bloqueando parte da rua e o meu 
amigo pediu para eu entrar ali. Entrei com um pouco 
de receio e lá me deparei com vitrines de prostitutas, 
e essas vitrines seguiam até o final do quarteirão. Era a 
área da luz vermelha, igual eu tinha visto na TV sobre 
Amsterdã, não sabia que também haviam em outras 
cidades. 

Depois de tantas surpresas para uma noite só, fomos 
até a um bar gay e voltamos para casa. 

No dia seguinte acabamos por ir a uma feira de anti-
guidades, onde comprei alguns objetos de decoração 
para a nova casa que me esperava em Berlim. Meu 
amigo guardaria as minhas novas aquisições até que 
eu voltasse.

Era então hora de continuar a viagem, dessa vez sem 
nenhum nativo da língua pois meu amigo voltaria a 
Berlim e eu iria me aventurar com meu alemão lim-
itado, na parte norte do país.

Chegaria quase de noite em Oldemburgo, e no dia 
seguinte seguiria viagem até Wilhelmshaven. Veria 
o famigerado Mar do Norte, ou Nordsee como eles 
chamam por aqui.



Nordsee
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Nordsee
Chegando em Oldenburgoo fui recebido por um 
senhor simpático, com seus 60 anos de cidade, que 
seria meu anfitrião. Ele me contou sobre sua vida 
como anfitrião de viajantes. Estava listado no guia 
de hospedagem solidária não só do Couchsurfing 
onde a gente se conheceu, como de outros seg-
mentos, como de ciclistas e estudantes de intercâm-
bio. Assim, já fazia isso há mais de 20 anos, antes 
da internet, onde usavam na época guias impressos 
de papel. Ciclistas na estrada ou estudantes que 
viriam para a cidade poderiam simplesmente ligar e 
planejar para pernoitarem com ele.  

Eu passaria apenas uma noite com ele e no dia se-
guinte seguiria de ônibus até Wilhelmshaven. 

Como já estava para escurecer, ele me levou para 
um passeio em volta da cidade, me contou sobre 
os locais históricos como a catedral e uma escola 
centenária, onde receberam até filhos de pessoas 
importantes, incluindo filhos de nobres russos de 
gerações passadas.

A cidade tem um belo cais e vários prédios históri-
cos, pois já tinha sido bem importante na região 
antes da unificação da Alemanha. Por entre as ruas 
e os veleiros às margens das águas, quase dez 
horas da noite, vimos uma livraria ainda aberta com 
posters anarquistas na porta. A luz acessa para a rua 
iluminava um senhor de cabelos brancos numa ca-
deira, aproveitando os últimos raios de sol. Seu gato 
estava ao seu lado, sentado em ar majestoso.  Não 
havia mais nenhum sinal de vida ao nosso redor, o 
que dava a impressão de estarmos vendo uma peça 
de teatro.

Meu anfitrião puxou assunto com o desconhecido e 
tentei acompanhar a discussão em alemão que tinha 
palavras como igreja, capitallismo, dinheiro e simi-
lares. Conforme conversavam, mais intenso ficava 
a discussão e percebi que os dois estavam com um 
grande conflito ideológico, até que me foi direcio-
nada a palavra. Respondi em inglês e pararam a 

discussão para perguntar mais sobre mim e sobre 
minhas raízes. Os tons de voz se tornaram amenos, 
até que nos despedimos.

Depois da inesperada conversa revolucionária fomos 
para a casa de meu anfitrião jantar. Fui contando 
minha história enquanto ele cozinhava para a gente. 
Ele era vegetariano o que era um ponto em comum. 
Antes da refeição ele pediu para fecharmos os olhos 
enquanto fez uma prece em alemão.

No dia seguinte ele preparou o café da manhã, 
fez uma prece de agradecimento e eu sempre em 
silêncio, para demonstrar respeito. Comemos. Vi o 
jardim atrás da casa com uma pequena horta, e tive 
aquele gostinho de interior apesar de ele morar no 
centro da cidade.

Ele iria para a igreja e eu dei um último passeio 
nos arredores e comprar a passagem para o meu 
próximo destino. Desta vez eu fiz o almoço para nós, 
mas antes de comermos, ele fez uma prece, então a 
refeição, e purê de maçã de sobremesa. Fui para a 
rodoviária que ficava a algumas quadras dali. 

Logo era hora de entrar no ônibus e ir para a 
cidade de nome que eu não conseguia pronunciar. 
Wilhelmshaven. Principalmente pois no alemão se 
pronuncia todas as letras desse nome, incluindo o 
“H”. O “V” tem som de “F” e o “L” é sempre “L” 
mesmo no meio da frase, e não U como fazemos às 
vezes no português. Assim, falava-se algo como WiL 
- HeLm - s - ha - “fen”.

Olhando pela janela, vi uma natureza um pouco 
diferente do que eu estava acostumado até então, 
apesar de eu não saber dizer qual era a diferença 
entre as florestas de Berlim e dali da região do Mar 
do Norte. 

Meu próximo anfitrião me esperaria no ponto de 
ônibus principal da pequena cidade de Wilhelm-
shaven. No caminho para a sua casa, ele me contou 

que já tinha ido para a Austrália, e era um estudante 
natural de Berlim que decidiu mudar de ares e 
morar perto do mar.

Apesar de ser verão, eu sentia um pouco de frio 
quando estava na sombra. Fizemos uma pizza na 
janta, metade vegana metade onívora. No dia se-
guinte fomos à praia e descobri que a cidade era na 
verdade um destino turístico comum para a terceira 
idade alemã passar as férias. Vi o museu de navios 
de guerra e algumas outras atrações. Ele comprou 
pra mim uma raspadinha de gelo com um xarope 
azul, disse que lembrava a sua infância, e depois 
retornamos para sua casa pois eu precisava trabalhar 
e ele estudar.

Falando com alguém pela internet, descobri que 
haviam ilhas próximas de lá. Foi a primeira vez que 
ouvi dizer que a Alemanha tinha ilhas. Pequenas, 
mas ainda assim eram ilhas que se chegava de barco 
para passar as férias. 

Cogitei a idéia de ir até uma das ilhas, mas não teria 
tempo suficiente, e sem carro seria difícil de chegar. 
Então, no dia seguinte, fui explorar mais a cidade. 
Obstinado a nadar pois sentia muitas saudades 
de água, levei minha sunga e minha toalha. Meu 
anfitrião teria que estudar.

Peguei o ônibus sentido centro onde estavam tam-
bém três crianças brasileiras conversando, provavel-
mente intercambistas. Queria falar algo mas por 
alguma razão preferi ser apenas um observador. Eles 
desceram para a escola e eu segui o meu caminho, 
pensando que estava tão longe de tudo e mesmo 
assim encontrava conterrâneos.

Fiz o mesmo caminho que meu anfitrião havia me 
mostrado no dia anterior, passando pelos pontos 
turísticos e vendo os navios de guerra. Cheguei na 
praia e vi crianças e idosos estavam nadando. Meu 
anfitrião já tinha dito que mesmo no verão a água 
ali era muito fria para ele, bem como a maioria dos 
outros jovens.

No outro canto da praia, um grupo de idosos 
alemães tomavam sol, todos completamente sem 
roupas. A cultura FKK, Frei Körper Kultur, ou cultura 
do corpo nu era o nudismo alemão, tão comum em 
lugares públicos como lagos, rios e praia. 

E o mais interessante foi ver que apesar de serem 

típicos alemães brancos, eles estavam morenos de 
sol, quase um moreno de Rio de Janeiro.

Lá na praia não tinha areia, mas tinha muita pedra 
com lodo, e corrimões para não escorregar. Vendo 
as pessoas confortáveis na água do Jade que eram 
trazidas do Mar do Norte, fui me arriscar. Tirei as 
roupas e coloquei a sunga, depois fui tocar os pés 
na água. Fria, muito fria. Dei mais uma olhada em 
volta, as pessoas estavam aguentando todo aquele 
frio sem demonstrar, tomei coragem e mergulhei. 
Doeu na espinha no início, mas logo o corpo se tor-
nou insensível à temperatura e eu pude aproveitar 
os cinco minutos que fiquei, pois esse era o meu 
limite. Fui até o gramado me deitar e secar ao sol. 
As cores do lugar eram bonitas, o sol um pouco 
pálido, e o verde da grama e o azul do céu, todos 
os edifícios tinham cores um pouco insaturadas, um 
tom pastel.

Procurei na internet algum restaurante vegano 
na região. O mais próximo era na cidade vizinha. 
Fui então procurar algo pelas redondezas que eu 
pudesse comer e acabei encontrando um restau-
rante chinês com menu vegetariano. Na Alemanha, 
existem pelo menos duas coisas que sempre 
consigo encontrar para comer em qualquer cidade: 
restaurantes asiáticos com tofu e restaurantes do 
oriente médio com falafel e homus. 
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O último dia seria curto pois teria que viajar, por-
tanto só fomos andar pelas redondezas da casa. 
Vi onde eles estavam construindo um novo porto. 
O lugar parecia o fim do mundo. Não havia nada 
em nenhum dos lados que se olhava. Apenas uma 
grama rasa e verde até perder de vista, e lá no hori-
zonte as máquinas gigantes de contrução parecendo 
de brinquedo. Mal se conseguia ver a água. Só uma 
massa acinzentada, levemente verde-azulada. Não 
chegamos mais perto por falta de tempo, pegamos 
o ônibus de volta para a casa, e de lá eu seguiria 
meu caminho a Amsterdã.

Ao ônibus para o centro, um senhor de idade viu 
minha mochila e perguntou em alemão se eu era vi-
ajante. Quase gaguejando, respondi “ja” e expliquei 
sobre meu destino. Então ele me perguntou onde 
morava, eu disse que era brasileiro mas morava em 
Berlim. Empolgado, ele respondeu algo que morou 
lá, gostava da cidade mas que tinha turcos demais, 
depois comentou sobre a família e suas filhas. Meu 
alemão não me permitiu acompanhar a conversa 
toda, mas percebi um certo preconceito contra os 
imigrantes de Berlim. Entretanto demonstrou muita 
simpatia comigo.

Despedi-me com um sorriso enquanto o ônibus 
chegava. Sentei e apreciei a última vista da cidade. 
Pararia em Oldenburgoo e de lá seguiria viagem de 
trem até Amsterdã. 

Ao cruzar a fronteira com a Holanda era possível 
perceber que, apesar da pouca distância percorrida, 
haviam diferenças de arquitetura e estilo de vida. 
Passamos por uma cidade onde na frente de todas 
as casas havia uma pequena horta. Crianças brinca-
vam e vi uma mãe de bicicleta com suas cestas cheia 
de flores. Era tudo tão ordenado que parecia uma 
cena de filme. O trem parou no ponto final e tive 
que trocar para outro trem, que já não tinha mais 
nada em alemão. Fiquei impressionado em como 
a mudança de país é rápida. De repente todos ao 
redor falavam uma língua estranha, e quando um 
funcionário veio falar comigo em holandês, tentei 
captar em alemão, e de repente respondi em inglês.

Finalmente chegara ao meu destino. Não na Haupt-
bahnhof da cidade como estava acostumado ao via-
jar pela Alemanha, mas na Centraal Station. Estava 
em Amsterdã, com uma língua que eu não conhecia, 
em uma cultura que me era completamente nova.



Os canais de Amsterdã
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Chegando na cidade tive que me acostumar a falar 
inglês ao invés do alemão, o que me deu uma certa 
estranheza. Fui então ao balcão de informações 
para perguntar onde ficava a saída sul, para encon-
trar meus amigos. Depois de encontrá-los fomos 
para a sua casa. Eles moravam não muito longe da 
estação. Haviam canais em quase todos os lugares 
que passávamos, ao passarmos pelo cais vi alguns 
armazéns antigos que haviam sido transformado em 
prédios comerciais e cada qual com um nome de 
um país, um deles se chamava Brasil.

Chegamos ao apartamento, deixei minhas malas 
e fomos de bicicleta até um bar pois um de seus 
amigos estava fazendo aniversário. Lá no bar, em 
meio aos holandeses altos me senti um nanico. Tive 
que literalmente olhar para cima para acompanhar a 
conversa.

Voltamos cedo para casa e no dia seguinte fomos a 
mais um tour de bicicleta. Estava admirado com a 
arquitetura, os canais, e as belezas da cidade, porém 
o trânsito de bicicleta nas ruas apertadas me davam 
um pouco de angústia. 

Em inglês o país se chama Netherlands, em alemão 
Niederland, o que seria o equivalente aos Países 
Baixos. Porém, ao ver um gigante moinho de vento 
enquanto andava pela cidade, eu percebi que ali 
era também a Holanda. Ri sozinho do meu lapso de 
conhecimentos geográficos. A partir dali pude ligar 
o lugar à imagem que eu tinha, como as flores, os 
sapatos de madeira e afins, ícones que veria espal-
hado pelas cidades para atrair os turistas.

Tinha escutado falar sobre um açougue vegetariano 

em uma cidade vizinha, Den Haag. Meus amigos 
recomendaram lá na outra cidade visitar também 
o museu de arte moderna. Assim, peguei o trem e 
cheguei até a estação central da cidade, seguindo 
até o museu e depois, mega ansioso, finalmente iria 
conhecer o açougue. 

A fachada da loja era bem decorada. Entrei e fiquei 
um pouco decepcionado ao ver que nem todos 
os produtos eram veganos, na verdade menos de 
um terço era, o resto continha ovo. Eles também 
vendiam um sanduíche que decidi experimentar. Foi 
um dos melhores sanduíches que já comi. Comprei 
um dos poucos produtos veganos congelados para 
levar para meus anfitriões e voltei para a casa deles.

No final de semana meus amigos iriam passear de 
barco pelos canais e me convidaram a ir junto. Foi 
um dos momentos mais fascinantes da minha via-
gem. Poder experienciar a cidade ali, da água, dos 
canais de Amsterdã.

Logo o meu tempo na Holanda chegou ao fim. 
Despedi-me e voltei de carona para a Alemanha, 
com destino a Dusseldórfia, onde eu pegaria meu 
avião para a Rússia.

Em Dusseldórfia eu ficaria com um casal de meninas 
veganas, que desde o início nos demos muito bem. 
Até então não havia nada na cidade que me interes-
sava, até eu descobrir que lá havia o maior número 
de imigrantes japoneses na Alemanha, tendo até 
um bairro japonês. Fui conhecer o bairro que me 
lembrou muito a Liberdade, o bairro japonês de São 
Paulo que eu adorava. 

Lá no bairro, fui a um restaurante e fui fazer o 
pedido, tentando me entender misturando alemão, 
inglês e japonês com o atendente. Acabei conver-
sando com uma das clientes e contei um pouco 
da história da minha viagem. Depois de comer, ao 
sair do restaurante passei por uma mulher e sua 
filha que me perguntou em português “Você é 
brasileiro?”. Respondi que sim e conversamos. Ela 
era japonesa e casada com um diplomata. Já havia 
morado no Brasil, no bairro da Liberdade e disse 

que gostava muito de lá. Conversamos por mais al-
guns minutos entretidos com lembranças da capital 
paulista e continuei a passear pela cidade.

Fui por fim à uma casa de câmbio trocar euros por 
rúbias, e estava me preparando para minha próxima 
jornada que começaria em menos de 24 horas.

Os canais de Amsterdã
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Quando cheguei no aeroporto de Dusseldórfia fui 
fazer o check in. O atendente pegou meu passaporte 
e buscava algo entre as folhas, pensei que buscava 
meu visto alemão e mostrei minha carteira de resi-
dente, mas ele respondeu. 

- Não, procuro o visto da Rússia, você não tem? 

- Não preciso, sou brasileiro. - repliquei

Ele me olhou descrente e foi conversar com uma 
colega, fez uma ligação, voltou pra mim e disse 
“Gute Reise” devolvendo o passaporte e meu ticket. 
Agradeci e fui para em direção à plataforma de 
embarque.

Na imigração a policial viu que meu cartão era de 
Berlim, perguntando então de forma rude:

-Mas se você mora em Berlim, o que está fazendo 
aqui?

-Vim visitar uma amiga, respondi quase irritado por 
uma pergunta tão sem sentido.

-Você trabalhou na Alemanha?

-Não. - repliquei.

Ela pensou mais um pouco, devolveu o passaporte e 
se despediu.

Estava com medo de chegar em Moscou. Vários 
amigos me disseram para não ir para a Rússia, seja 
pra fazer política contra as novas leis criminalizando o 
diálogo sobre a homossexualidade, seja o receio de 
ser vítima de alguma violência, já que normalmente 
falo que sou vegan e gay nos primeiros cinco minu-
tos de conversa, e parte de gay poderia me trazer 
problemas. 

A língua também seria uma barreira. Um amigo me 
aconselhou a pelo menos eu aprender a ler o alfabe-
to. Uma amiga Russa em Munique tentou me ensinar 
mas algumas letras eram impronunciáveis. Sentei no 

banco para esperar o embarque. Peguei meu tele-
fone e abri o aplicativo para treinar o alfabeto Russo.

O Р com som de R
O Н com som de N
O Я ou “erre invertido” com som de ya
O И ou “quase ene” com som de i
O B com som de V
E o impronunciável Ы
O X ao invés de H
O Y é o U
E assim foram Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ф Ы В А П Р 
О Л Д Ж Э Я Ч С М И Т Ь Б Ю.

Hora de partir, e minha cabeça se esforçava para 
aprender palavras importantes...
молоко, вареники, Щ... З... Х... Ф.. Ы...

Москва

Ao chegar ao Aeroporto e ir para a imigração deu 
aquele calafrio. E se fizerem perguntas difíceis? E se 
por alguma razão o visto não for mais válido? Estava 
preocupado com o que encontraria.

A fila não era muito grande, logo fui chamado. 
O agente da imigração nem olhou no meu rosto, 
pegou o meu passaporte, carimbou e devolveu, e ao 
contrário da França, nem sequer um sorriso recebi. 
Mas estava no país.

Fui em direção à estação de trem para ir até o centro 
da cidade. Vi a máquina de compras de bilhetes, em 
países estranhos não tenho muita coragem de intera-
gir com as pessoas, gosto só de observar para me 
sentir alheio e seguro, então faço como as pessoas 
dali fazem.

Escolhi inglês na máquina para comprar o ticket, 
paguei com o dinheiro que havia trocado na Ale-
manha e segui caminho. Foi até fácil, vi o mundo lá 
fora e era difícil de acreditar que estava na Rússia. 
Pela janela, via uma paisagem diferente mas ainda 
sem conseguir apontar uma identidade. 

Chegando na estação de trem, vi escrito “ММММММ” 
bem grande em Russo, tirei fotos de mim com o 
fundo, mas estava tímido, receoso de parecer turista 
demais. Vi um casal tirando fotos sem vergonha, 
e em inglês pedi para que tirassem fotos de mim 
também.

Ao sair, estava perdido. Não sabia como chegar no 
Hostel onde eu ficaria. Não sabia onde ir, onde com-
prar bilhete, onde perguntar. Sai da estação, tinham 
policiais na porta. Na rua, me senti completamente 
perdido. Olhava pra fora, vi um Starbucks com um 
letreiro em russo também. Vi um taxi e perguntei 
o preço, não tinha noção se era muito ou pouco, 
mas fiquei receoso, o taxista não parecia confiável. 
Não sabia qual direção seguir, voltei para a estação, 
tinha que passar pelos policiais que vasculhavam 
as malas, como em um Aeroporto, e eu com minha 
mochila de viagem grande, por sorte não me para-
ram. Fui para uma cabine e perguntei como chegava 
a estação que eu queria. Explicaram-me. Comprei 
o bilhete e fui seguindo o que me tinha sido dito, 
trocando o trem, até chegar ao local. Por sorte 
estava com o alfabeto fresco na memória para ler as 
placas. Chegando na estação, olhei no mapa que eu 
tinha salvo no meu celular e fui tentando seguir as 
ruas, ruas gigantes, várias faixas, ainda bem que não 
precisaria cruzá-las. 

Achei a rua do Hostel, mas não o número. Sempre 
pulava o número que eu queria, então eu voltava, 
olhava do outro lado, nada. Dei a volta no quar-
teirão e começava a anoitecer. Estava com medo. 
Até que vi alguém entrando num prédio, fui até lá, 
vi a placa do Hostel lá em cima, escondida. Final-
mente. Fiz o check in e vi que a maioria das pes-
soas ali eram russos e aparentemente moravam no 
hostel. Vi um grupo de estrangeiros saindo e uma 

família esperando para fazer o check out. Os quartos 
ficavam no andar de cima. O meu teria outros sete 
homens que não estavam ali, e fedia a um chulé 
terrível. Alguém havia sapatos molhados ali dentro. 
Pensei aliviado, no dia seguinte iria me encontrar 
com minha anfitriã do Couchsurfing e ficaria tudo 
bem.

Deixei minhas coisas no quarto e fui ver a cozinha 
que, para minha surpresa, só tinha um microondas. 
Nenhum forno ou fogão. Saí e fui procurar algum 
supermercado, na recepção só havia uma mulher 
que não falava inglês, o marido não estava ali, 
então fui me arriscar sozinho. Achei uma mercearia, 
fui olhar os pacotes, tudo em russo. Peguei minha 
anotação com as palavras em russo para “leite”, 
“ovo”, “frango”, “carne”, para assim não comprar 
nada errado. Fui nas bolachas, não achei nenhuma 
sem молоко (leite. Não tinha pão naquela mercearia 
mas tinha um pequeno balcão de carnes, estranho. 
Fui até a parte das verduras, comprei algumas frutas 
e um pacote de arroz com ervilhas que bastava coz-
inhar em água. Devia ser suficiente para uma noite. 

De volta ao Hostel, vi os russos assistindo à TV no 
meu andar, um homem grande e sujo dormindo, e 
um grupo de adolescentes também russos conver-
sando. Fui fazer minha janta, sem querer interagir 
com ninguém. Só pensava em como conseguiria 
dormir naquele quarto. Fiz minha comida e fiquei 
olhando para a TV sem prestar muita atenção, minha 
cabeça estava imersa em pensamentos sobre o que 
eu estava fazendo ali, por que eu não me planejava 
melhor, por que eu me colocava nessas situações de 
desconforto. 

Por sorte a pessoa fedida do quarto havia saído, 
abri a janela, voltei para ver se minha comida estava 
pronta. Um arroz com ervilhas desidratadas e sem 

Rússia
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tempero, uma maçã e água. Pior do que comida de 
hospital.Não tinha internet no hostel e nada que 
eu quisesse fazer no meu computador. Fiquei ali, 
tentando preencher meu tempo até cair no sono, 
na manhã seguinte iria encontrar com minha anfitriã 
logo cedo. Peguei as malas e saí em direção ao 
metrô. Ela já tinha me passado o trajeto até a esta-
ção. As escadas rolantes das estações russas eram 
gigantes e profundas, eles haviam feito as estações 
de forma que pudessem servir de “bunkers” para 
proteger a população nas épocas de guerra. Vi um 
casal se beijando sem vergonha alguma, ninguém 
dava bola, achava que a Rússia era um país super 
conservador, mas pelo visto, estava enganado. 
Várias pessoas no trem tinham iPad e outros tablets, 
mais um preconceito havia sido vencido para mim, 
lá não era exatamente pobre como de alguma forma 
eu esperava, eu me sentia mais seguro que no Brasil 
ali. E eu me dava conta de quão pouco eu sabia so-
bre esse país, e de alguma maneira, ele me intrigava 
mais e mais. 

Ao chegar na estação, fui procurar a saída onde 
minha anfitriã me esperaria. Pelo menos meu celular 
funcionava para enviar mensagens, apesar de que, 
se acabassem meus créditos, eu não saberia como 
proceder com meu chip alemão. Eu estava muito 
limitado na língua para conseguir fazer a recarga 
pela internet, e meu russo era inexistente para com-
prar um chip por lá. Por isso, estava sendo cauteloso 
com os créditos. Ela chegou com um garoto, eu 
estava profundamente aliviado por finalmente ter 
alguém com quem eu consiga me comunicar sem 
medo. Fomos até sua casa, conversamos bastante, 
conheci sua mãe que não falava nada de inglês. De-
pois, saímos para dar uma volta na cidade. Comprei 
vários bilhetes de metrô para não ter problemas 
depois, e aos poucos aprendi a me locomover. De-
pois de passear um pouco fomos ao supermercado, 
e desta vez eu tinha uma tradutora. No caminho 
de volta para casa perguntei o que era um prato 
tipicamente russo que talvez pudesse ser vegano, 
me disseram sobre um tipo de pastel de cogume-
los. Paramos em um restaurante especializado mas 
infelizmente continha ovos na massa. 

Depois de uma noite cheia de conversas e desco-
bertas sobre a nova cultura, no dia seguinte eu iria 
me aventurar sozinho. Havia alguém que conversei 
enquanto ele estava de visita a Berlim, e também 
fiz contato com dois outros rapazes pela internet 
nesses dias de Rússia. 

Encontraria o garoto de Berlim no “Red Square” 
no fim da tarde, e minha anfitriã se juntaria a nós.
Caminhei pela cidade sem rumo, tirando fotos 
daquilo que me chamava atenção, mas como toda 
cidade grande, eu tinha uma dificuldade em apre-
ender o que via, em conseguir achar coisas que me 
dessem vontade de apertar o botão da máquina. 
Tudo era grande, tudo era demais. 

Quando estava quase na hora de encontrar com 
meus amigos, me pus a caminho em direção à Red 
Square,  seguindo a orientação que minha amiga me 
deu. Peguei o metrô e depois de uma caminhada 
nos encontramos os três, e fomos dar uma volta en-
quanto ele me contava um pouco de si e um pouco 
dos prédios históricos ao nosso redor. Depois fomos 
até um restaurante, uma amiga dele se juntaria a 
nós. Estávamos com fome e perguntei o que havia 
sem produtos de origem animal. Havia apenas um 
prato, feito de batatas e cogumelos. Para mim seria 
o suficiente. 

Conversamos sobre diversas coisas, ele mencionou 
que assistiu Brokeback Mountain nos cinemas e me 
surpreendi, pensando que, afinal de contas, a Rússia 
não era tão ruim quanto parecia para ser gay. Pouco 
depois, ele mencionou que gays ali eram cidadãos 
de segunda classe, o que me deu um aperto no 
coração, principalmente por vir de alguém tão 
inteligente como ele. Meu ímpeto ativista queria 
falar para lutarem e conquistarem seus direitos, mas 
fiquei só escutando e tentando assimilar as diferen-
ças culturais.

Depois de beber, comer e conversar, seguimos em 
direção ao metrô. A garota que estava acompan-
hando o meu colega contava o quanto ela gos-
tava de Moscou, a melhor cidade na Rússia para 
se morar, dizia ela, e estava planejando sair para 
alguma balada de noite. O grupo se dividiu e voltei 

com minha anfitriã para casa. Eu contava sobre o 
meu veganismo e minha homossexualidade, ela era 
vegetariana mas queria também seguir um estilo 
de vida vegano, estávamos aprendendo sobre dois 
mundos diferentes.

No dia seguinte ela precisava trabalhar e eu iria me 
encontrar um dos rapazes que conheci na internet.
Iríamos a um restaurante tradicional, mas eu não 
tinha muita esperança de encontrar algo para comer 
algo por lá, mas não estava com fome. Folheei o 
cardápio descrente, mas vi que eles tinham batatas 
e cogumelos.Pelo menos parecia que, enquanto 
houvessem batatas e cogumelos, eu não morreria 
de fome na Rússia. Pedi para fazerem com azeite ao 
invés de manteiga e conversei com o rapaz, sobre 
vida trabalhando em uma multinacional, e sobre 
sua situação de morar com o ex-namorado e sua 
vontade de mudar de país. Ele e outras pessoas 
que conheci comentaram sobre a França. Apar-
entemente é mais fácil para conseguir visto para lá. 
Nos despedimos e passei mais um dia de turista, 
explorando as ruas e os becos, até a hora de voltar 
para casa. 

No meu penúltimo dia em Moscou, encontrei com 
um outro garoto da internet. Ele havia morado na 
China e era tradutor de Russo e Chinês, o que achei 
muito interessante pelo vínculo histórico dos dois 
países que de alguma forma parecia ainda existir. 
Conversamos bastante até que chegou o assunto 
de veganismo, e de uma conversa amigável se 
tornou um conflito de ideais. Ele começou com as 
perguntas básicas, sobre o porquê eu era vegano e 
minha preocupação com os animais. Porém, logo foi 
um ataque à minha “preferência” pelos animais aos 
humanos, e pelo fato de eu ter um iPhone, pro-
duzido com mão de obra injusta chinesa, e toda a 
incoerência minha em “defender uma causa e não a 
outra”. Até que a discussão tomou proporções que 
já nenhum dos dois queria mais a companhia um do 
outro, porém não sabíamos como terminar. Fomos 
até um restaurante onde eu encontraria minha 
anfitriã, eu estava com fome e ele me ajudou a pedir 
um sanduíche vegano, apesar de toda a animosi-
dade entre a gente, e quando ela chegou ele se 
despediu rapidamente e saiu. 

Senti-me aliviado, mas também com um peso na 
consciência. Apesar de ser vegano há tantos anos, 
sempre machuca esses ataques à nossa integridade, 
o questionamento sobre nossos valores e nossos 

ideais. E por essa razão eu procuro hoje em dia ser 
bem cuidadoso ao conversar com não-vegetaria-
nos, sem transformar um encontro em um ataque 
àqueles que discordam de nossos princípios. Mas 
agora eu já estava ao lado de alguém que tem o 
mesmo ponto de vista, minha anfitriã. Ela estava 
com outros dois amigos, e me disse que iria me 
levar em um lugar especial.

Pegamos o metrô e fomos em direção a um parque 
em um ponto bem alto da cidade. A vista era ampla 
e eu tentava entender sua estrutura. Vi uma con-
strução engraçada, uma caixa gigante descendo 
o morro. Era uma pista de eski sobre as árvores. 
Caminhamos um pouco mais e chegamos ao local 
esperado. Vi então uma construção que parecia ter 
saído dos quadrinhos da Liga da Justiça. Um prédio 
enorme com uma estrela gigante no topo. Era a 
Universidade de Moscou. 

Ficamos lá por um tempo, eu tirei fotos e fiquei 
impressionado com aquela arquitetura bonita e de 
certa forma, assustadora. Caminhamos então para 
o metrô e iríamos para casa. No dia seguinte eu 
pegaria o trem até São Petersburgo.

Санкт-Петербург

Eu estava um pouco frustrado por não ter podido 
passar muito tempo na capital Russa, e sabia que 
ainda tinha muito para aprender sobre aquele país, 
mas o trem já estava me esperando e minha anfitriã 
me acompanhou na partida. No caminho, eu queria 
comprar algo para comer durante a viagem e ela me 
levou em um restaurante vegetariano com influên-
cias indianas. Eles não tinham muitas coisas veganas 
mas consegui comprar alguns salgados que ma-
tariam minha fome no caminho. 

Chegamos ao trem e eu pensei aliviado que nada 
mais podia dar errado. Até que ela disse: “espero 
que a pessoa que viaje do seu lado seja decente”. 
Eu achei uma afirmação estranha. Ao entrar no trem, 
vi várias pessoas comuns, e um senhor de idade, 
sem camisa, e suando bicas e pelo vista com cheiro 
forte. 

Só faltava aquele ser o meu lugar, ao lado dele, pen-
sei comigo. Quando fui olhando o número, bingo. 
Este era o meu prêmio para as próximas horas de 
viagem. Minha anfitriã se despediu olhando com 
pena de mim por ter tido a sorte de cair no pior 
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assento do vagão, e o calor estava incômodo. Então 
num trem, sem saber uma palavra para me comuni-
car com as pessoas que estavam ao meu lado, em 
direção a São Petersburgo.

O homem tinha um cheiro peculiar e desagradável, 
e seu suor evaporando aos poucos no mormaço do 
trem gerava um completo desconforto, mas nada 
que fosse impossível de se lidar. Quando vi que ele 
tinha uma bengala, imaginei a complicação de dar 
passagem pra ele sair se precisar.

No trem, vi uma mãe e sua filha. A menina tinha 
cabelos lisos compridos que estavam trançados e 
presos à base do cabelo, formando desenhos quase 
daqueles livros de histórias infantis da minha infân-
cia. Nunca tinha visto tanto cuidado assim para uma 
viagem de trem.

Vi uma outra garota lendo um livro em francês e 
pensei, pelo menos eu poderia me comunicar com 
ela se algo desse errado.

Em um dado momento, o homem ao meu lado, 
depois de terminar de comer a refeição que trouxe 
para a viagem, virou para mim e disse algo em 
russo. Sem entender, eu disse em inglês que eu 
não sabia o que ele estava dizendo, mesmo tendo 
a certeza que ele também não me entenderia. Era 
impossível pensar em qualquer outra forma de 
comunicação.

Ele olhou atentamente para mim, pegou um copo 
de chá que estava na mesa dele, colocou em minha 
mão e apontou para a direção da porta aos fundos. 
Entretanto, o fez sem parecer rude. Levantei e fui 
obedientemente na direção apontada. Vi que havia 
dois galões, um de água quente e um de café. Peg-

uei o para água e retornei. Ele agradeceu e eu me 
senti conectado com ele e mais confortável. Ele não 
era mais o homem fedorento ao meu lado, agora 
ele era o homem do chá. Depois de algum tempo, 
o cheiro não me incomodava mais, e eu estava per-
dido em pensamentos sobre os outras pessoas que 
estavam ao meu redor.

Olhava pela janela e via aquelas casas de madeira, 
aquela paisagem tão comum e tão diferente. Eu 
ainda sentia que podia estar em qualquer lugar do 
mundo, que não saberia diferenciar. Se me disses-
sem que eu estava no sul do Brasil, ou na Noruega, 
eu acreditaria.

Chegando na estação de trem, meus dois anfitriões 
estavam aguardando por mim. Um falava inglês, um 
pouco limitado mas conseguia se expressar perfeita-
mente, seu namorado não conseguia falar nenhuma 
palavra em inglês.

Iríamos pegar o ônibus para a casa deles, fui os se-
guindo e olhando para todas as direções, tentando 
bater a pouca expectativa que eu tinha em mente 
com a realidade que era estar ali nas ruas da Rússia. 

Pensei no que escutei sobre preconceito contra 
negros e comecei a procurar pessoas negras no 
caminho, encontrei uma mulher, baixa e de roupas 
leves e coloridas. Sorri, e de repente notei que ela 
estava falando em português com sua amiga. Sorri 
mais ainda da coincidência e me senti um pouco 
em casa. Levantei a mão para saudá-la e disse “Boa 
tarde!”. Ela parou, sorriu e respondeu “Boa tarde!”. 
Segui mais confiante e escutei ela comentando 
sobre mim para a sua amiga.

Entramos no ônibus, separei o dinheiro em notas e eles 
me disseram que não precisava, era apenas “30 rubras” 
em moedas. O quê? - disse surpreso. Só isso? 

Sim, responderam.

Era o equivalente a 65 centavos de euro ou algo as-
sim, valor quase simbólico a meu ver, comparado aos 
2,70€ que eu pagaria por passagem na Alemanha, e era 
ainda mais barato do que no Brasil. Claro que não teria 
conexão para outras linhas, mas o ônibus me levaria do 
centro da cidade para a casa deles.

Chegamos ao local onde eu seria hospedado pelos 
próximos dias. Um prédio enorme e cinza. Aliás, tudo 
era cinza na cidade ao meu ver. E frio, mas não um frio 
de inverno, e sim um frio incômodo, com garoa, deix-
ando aquele ar de melancolia na cidade que na minha 
memória só era conhecida como a cidade que havia 
banido a “Propaganda Gay”. Mas lá estava eu, na casa 
de um casal gay.

Conversei com o rapaz que falava inglês e pedi algumas 
dicas para comer e conhecer na cidade. Conversamos 
sobre a vida e fui para o meu quarto me organizar.

O trabalho estava acumulando e meu estresse também, 
queria chegar logo em Londres, onde teria mais con-
forto, sem ter que me adaptar a língua ou à uma cultura. 

O quarto tinha vista para o lago, ou para o mar, eu não 
sabia exatamente para onde eu estava olhando. Tinha 
visto no mapa mas já havia esquecido, sou péssimo para 
me localizar. A água do lago tinha uma cor desbotada, 
monótona, e havia uma grande faixa de areia onde 
estava preparando uma construção, provavelmente de 
mais apartamentos.

Fui ao mercado ao lado de casa deles e na porta havia 
um camelô vendendo souvenirs para turistas. Ele era 
bem simpático, e quando me viu com olhar curioso para 
seus produtos, perguntou-me em inglês de onde eu era. 
Logo após minha resposta, soltou prontamente algumas 
frases em português como “Tudo bem” e “gostou?”.

Eu queria comprar algumas bonecas russas, mas não 
sabia se o preço estava bom. Peguei uma na mão, virei 
a base para mim para ver onde ela tinha sido produ-
zida. Não na Rússia, estava escrito “Made in China”. E 
coincidentemente um turista chinês veio ao meu lado 
quando notou meu interesse e pegou a boneca ao lado 
da que eu tinha pego. Ele com dólares americanos 
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tentou pagar a boneca, algo como 50 dólares se 
não me engano. Mas o vendedor, em inglês, dizia 
“mas é muito dinheiro! são 20 dólares apenas! E eu 
não tenho troco.”. O turista, tentou mais uma vez e 
o vendedor recusou repetindo a sentença. Nervoso 
e sem compreender uma palavra, o turista colocou 
o dinheiro na mão do vendedor e colocou a boneca 
na sua bolsa, saindo de lá com a testa franzida. Pen-
sei comigo mesmo, “comprou na Rússia um produto 
feito em seu país e ainda pagou o dobro por isso”. 
Sacudi a cabeça e entrei no mercado.

Estava com certa ansiedade em saber se encon-
traria algum produto que eu pudesse comer e que 
não desse muito trabalho para preparar. Vi aquelas 
sementes de girassol com casca que eu não sabia 
como comer. Tirava a casca com as mãos, mordia, 
ou comia com casca e tudo que nem semente de 
abóbora? Comprei pois era o snack mais barato que 
tinha lá, comprei pão e alguns legumes e frutas. 
O café da manhã era feito por eles, e o almoço e 
a janta, eu me viraria. Já tinha alguns restaurantes 
para ir, então não precisava de muito para comer em 
casa. Não queria pensar em comida, e também não 
queria mais me sentir tão perdido.

Ao sair, o vendedor me viu e começou a me fazer 
perguntas sobre o que eu estava fazendo ali, de 
qual cidade eu era, e outras perguntas mais. Olhei 
para ele com mais atenção enquanto respondia. Ele 
era mais jovem do que eu esperava, nos seus 30 
anos. E mais bonito do que eu pensava também. 
Aliás, ele era um rapaz muito bonito, e fui notando 
suas roupas simples e percebendo que com um 
pouquinho mais de cuidados, ele seria muito co-
biçado.

Voltando para casa entrei na internet para tentar 
encontrar alguém com quem eu pudesse me comu-
nicar. Surpreendi-me ao ver que quase todos estava 
com seus rostos expostos. Senti que o país era mais 
seguro do que eu pensava para os gays.

Puxei assunto com alguns, mas não tive muito suces-
so. No dia seguinte saí sozinho para fotografar a 
cidade e encontrar um restaurante vegetariano que 
tinha na lista. Depois de me perder algumas vezes, 
consegui chegar lá. Perguntei em inglês o que era 
vegano e todos foram extremamente atenciosos 
para me explicar o que eu poderia comer. Senti-
me extremamente contente pela simpatia, fiz meu 
prato e agradeci. Arranjei uma mesa ao canto do 

salão e fiquei olhando de longe as pessoas que ali 
estavam. Bem miscigenado. Adultos, jovens, famí-
lias, como todo restaurante vegetariano, trazendo 
todas aquelas pessoas diferentes que tem algo em 
comum, não comer carne, seja qual razão for.

Voltei para casa e procurei conhecer alguém pela 
internet. Acabei por falar com outro brasileiro e 
combinamos de nos encontrar no dia seguinte. Fui 
trabalhar até dar a hora de dormir. 

Acordei e o café da manhã estava pronto, tudo 
vegano e delicioso, feito pelo meu anfitrião que 
não falava inglês, mas eu percebia que ele queria 
se comunicar. Fiz algumas perguntas simples, ele 
compreendia parcialmente e tentava responder, mas 
lhe faltavam palavras. Falei que iria em seguida para 
o centro, ele falou que podíamos ir juntos. Ligou 
para o namorado para me explicar por telefone. 
Antes ele precisava parar no médico e perguntou se 
eu queria ir junto, aceitei prontamente, desligamos 
e saímos. 

No ônibus trocamos palavras durante todo o camin-
ho. Eu me limitei a perguntas com respostas de sim 
ou não, e tivemos uma conversa de poucas palavras, 
mas com muita curiosidade de ambos lados.

Depois encontrei com o brasileiro para almoçar, con-
versamos e fizemos um pequeno tour juntos pelas 
redondezas até que ele teve que se encontrar com 
um amigo e eu fui seguir meu caminho.

Estava chovendo a maior parte do tempo, as ruas 
meio vazias, com alguns turistas espalhados e os 
moradores locais apressados.

Tentei apreender a arquitetura, prédios, alguns 
decorados, alguns mais quadrados. Caminhei pelos 
rios e canais, nada de glamour, via um pouco de São 
Paulo por todo lugar que eu andava.

Voltei pro meu quarto, última noite antes de viajar 
para Londres.

Na manhã seguinte fui tentar chegar ao Aeroporto, 
acabei indo para o Aeroporto errado e não tinha 
conexão entre eles. Eu teria que voltar para o centro 
da cidade e de lá tomar outro ônibus, desesperado 
cheguei minutos antes de encerrar o check-in. Den-
tro de algumas horas, chegaria à capital inglesa. 



As Olimpíadas que não vi
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Assim como em Nova Iorque, Londres pouco me 
excitava até horas antes de minha chegada. Mas 
quando eu pensei que eu poderia conhecer o Pogo 
cafe, entrar de graça aos museus, e... então me dei 
conta que terminava aí. Simplesmente não sabia 
mais nada o que havia em Londres para ser desco-
berto.

A famosa torre do relógio parecia ser interessante, 
mas ainda assim havia algo em cidades grandes que 
me faziam perder o interesse. Às vezes pensava que 
era o fato de tudo parecer já estar sendo ocupado 
por alguém. A cidade é de muitos, e eu gosto do 
sentimento de solitude da natureza selvagem.

Ao chegar no Aeroporto entreguei meu passaporte 
brasileiro e a atendente olhou com um certo desin-
teresse, em seguida coloquei meu titulo de residên-
cia alemã sobre ele. Ela abriu um sorriso, olhou para 
mim e fez algumas perguntas padrão como para 
onde eu estava indo, onde eu ficaria em Londres, o 
que fazia na Alemanha, quais eram minhas expec-
tativas lá, mas sempre sendo simpática. Logo tive 
meu visto aprovado. Podia ficar seis meses no Reino 
Unido, mesmo que eu fosse ficar apenas dez dias. 
Essa perspectiva me dava uma inspiração para um 
futuro alternativo, será que eu gostaria tanto de 
Londres que eu não iria querer sair de lá?

Eu iria encontrar minha amiga em Hackney, olhando 
o mapa, percebi como me sentia bem ao estar nova-
mente em um país onde eu tinha completo domínio 
da língua.

Quando entrei no “Tube”, comecei a ler o nome 
das estações, e alguns nomes começaram a co-
nectar em minha mente. Percebi o quanto eu perdi 
não revisando o que havia aprendido nas aulas de 
história. Na verdade, a cada país que visitava, mais 
eu percebia que nada sabia sobre o mundo.

Meus amigos do Brasil faziam falta naquelas horas. 
Quantas vezes, na minha adolescência convivida 
com punks e pessoas de esquerda, eu ficava admi-
rado escutando eles discutirem sobre geografia e 
a política no mundo, citando nomes de cidades e 
acontecimentos importantes.

Iria me encontrar uma das minhas melhores amigas 
no Brasil, aquela que sem querer querendo, com-
partilhava as mesmas ideologias que a minha. Era 
vegana, não usava drogas e era apaixonada por 
comida. 

Ela havia me enviado o trajeto para chegar até um 
bar onde ela estaria me esperando, e eu seguia 
o mapa o melhor que eu conseguia, pois sou 
campeão em me perder. As conexões de trem foram 
tranquilas, saí, caminhei e lá estava o bar que ela me 
encontraria, mas ainda não havia chegado. Precisava 
contatá-la, e como meu celular ainda não funcionava 
na Inglaterra, precisava de internet. Tentei pegar 
conexão de wifi do bar, e quando olhei o Pub por 
dentro, com todas os seus detalhes característicos, 
percebi que descobrira um outro elemento da ima-
gética londrina. Os famosos Pubs ingleses.

Logo a vi atravessando a rua, iríamos para a casa de 
um amigo dela e eu não sabia o que me esperava. 
Os moradores estavam viajando e eu poderia ficar lá 
até voltarem. Minha amiga também estava tempo-
rariamente ali, ela já era quase de casa, já eu me 
sentia um intruso.

Subimos de elevador, entramos no apartamento que 
tinha um corredor central repleto de livros. Ela me 
explicou que ele tinha uma editora de livros anar-
quistas. Pela quantidade de livros ali, não duvidei. 
Ela me mostrou o quarto onde eu ficaria, um lindo 
quarto cheio de plantas, uma sacada e uma janela 
que ocupava quase toda a parede. Também tinha 
uma cama alta. Já estava anoitecendo e contava as 
horas para me enrolar nas cobertas. Estava cansado 
da viagem da Rússia, e ansioso sobre o que me 
aguardava em Londres. 

Outro plano ali era de encontrar com amigos 
brasileiros que há muitos anos não via. Eles haviam 
tirado cidadania européia e moravam em Londres já 
por alguns anos.

Quando chegamos na cozinham, ela me mostrou 
vários produtos veganos que lá tinha, e por último 
trouxe um chocolate chamado Bajadera, o melhor 
chocolate que eu já havia comido.

Depois da janta, conectei meu computador à inter-
net, liguei para minha família para dizer que eu havia 
chegado bem, atualizei meu Facebook e precisava 
dormir. Fui para a cama e adormeci com aquele 
espírito aventureiro, de estar em um novo país para 
explorar. 

Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando 
pela janela, e vi uma das mais belas vistas da minha 
vida. Eu tive o privilégio de ver a cidade inteira lá no 
horizonte. Os raios de sol e as cores brilhantes dos 
parques, dos prédios com vidros refletindo luz, e as 
plantas na varanda do quarto que faziam uma selva 
privada com janela para o mundo. Senti-me quase 
que abençoado, se a minha descrença no sobre-
natural me permitir usar essa palavra.

O café da manhã foi cheio de guloseimas veganas, 
foi como se sentir num hotel 5 estrelas punk. Tudo 
era perfeito com as suas imperfeições, era uma jóia 
rara.

Iríamos ao Pogo Café mais tarde, um café vegano 
anarquista, onde todos que trabalham lá eram 
voluntários. Ah sim, era essa a principal razão pela 
qual eu estava em Londres. Eu queria ir lá, eu queria 
aprender, queria participar.

O café tinha internet, e por isso eu poderia também 
trabalhar ali. Os voluntários de lá naturalmente 
poderiam comer de graça durante o expediente, 
quase como o “pagamento” pelo auxílio recebido. 
E voluntários fixos teriam 50% de desconto em tudo, 
mesmo fora do horário de trabalho dele. 
Era um local sem fins lucrativos, onde o seu prin-
cipal objetivo era exatamente trazer à vida essa 
revolução.

As olimpíadas que não vi
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O café tinha aquele ar anarquista de “entre e sinta-
se em casa”. Atendentes simpáticos, cachorros e 
seus donos no sofá e frases políticas nas paredes. 
Livros para emprestar, computador com internet 
para quem não tinha computador, e as mesas. Era 
um lugar em que não faltava nada. Sentei e fui 
organizar meu dia de trabalho remoto no Brasil, 
enquanto minha amiga se preparava para o trabalho 
na cozinha.

Enquanto tentava organizar o que tinha para ser 
feito, minha cabeça estava ainda naquele clima de 
cidade nova que precisava ser explorada.
 
Planejei a semana de forma a trabalhar pela manhã 
até o fim da tarde, deixando o restante do dia para 
experimentar os restaurantes e visitar os museus 
gratuitos.

Era verão, e a idéia de ficar trancado trabalhando no 
meu primeiro dia em Londres, sem aproveitar o sol, 
me incomodava. Por isso, depois de atualizar minha 
vida online fui procurar como alugar uma bicicleta e 
ver um pouco mais da cidade. Quando pensava que 
tudo era para ser pago em “Pounds”, que custava 
mais que Euro, eu me assustava. Por isso sabia que 
teria que ser cauteloso. 

Fui de bicicleta em rumo ao centro da cidade, e ao 
cruzar uma das ponte, ao olhar para a esquerda, 
vi os círculos olímpicos na ponte vizinha. Tinha até 
esquecido que as Olimpíadas iriam acontecer ali 
dentro de alguns dias, e ao mesmo tempo, isso fazia 
pouca diferença para mim, já que nunca fui interes-
sado nesse tipo de evento. 

Durante minha estadia em Londres, combinei de 
encontrar com os outros dois amigos de São Paulo 
que haviam se mudado para lá. Era sempre um 
alívio ver mais rostos de pessoas que conhecemos 
e confiamos, e Londres podia ser mais uma cidade 
para me confortar.

Quando os donos do apartamento estavam para 
chegar, graças a um outro voluntário do Pogo, tive 
um teto para os dias restantes. Apesar de ser um 
micro estúdio, coube com algum malabarismo, três 
colchões de solteiros, um para mim, outro para o 
dono da casa e para minha amiga brasileira que 
também se juntou a nós. O cachorro dele dormia 
nos espaços entre os três corpos. 

A questão financeira ficava mais e mais apertada, 
graças à minha mãe pude ter um pouco mais de 
alívio até o meu próximo salário, mas apesar de toda 
a empolgação de estar em Londres com tantas novi-
dades, eu queria Berlim, onde era possível sobre-
viver com o que eu recebia em Reais. A conversão 
importava e muito, o Euro já era caro o suficiente, 
não queria mais me preocupar com as Liras Esterli-
nas.

E assim passei meus dias na capital inglesa: sol, 
trabalho, bicicleta, encontros pela internet, parques, 
minha amiga brasileira, novos amigos e, claro, comi-
da vegana. Mas sem dinheiro e com saudades de 
minha privacidade, já era hora de voltar à Alemanha 
e a nova casa que me aguardava.



Seis meses de inverno
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De volta a Berlim, sem dinheiro, sem estrutura e 
ainda sem saber a língua, precisava me focar no 
trabalho e na minha sobrevivência.

Sabia que a Alemanha seria minha casa pelos 
próximo um ano e meio pelo menos, e tinha que 
saber o que fazer nesse período.

Tão logo quanto eu chegara na cidade eu me mudei 
para a nova casa, longe dos meus amigos. Mas 
isso doía só de pensar. Eu moraria do outro lado 
da cidade, mas sabia que era uma mudança para o 
melhor.

Encontrei uma escola de alemão próximo à minha 
casa, começando a rotina de estudo de manhã e 
trabalho até de noite.

Um grande amigo meu de São Paulo estava vindo 
para Berlim para estudar, e ele ficaria por uns dias 
comigo em casa. A amiga que encontrei em Londres 
viria em seguida. E a idéia de ter tantos amigos ao 
redor me dava mais e mais a sensação de que não 
tinha lugar melhor no mundo para eu estar.

Depois de algum tempo, como tinha um aparta-
mento só para mim e havia começado a ter aquela 
vontade de cair na estrada mas não podia, alterei o 
meu status do Couchsurfing para hospedar algumas 
pessoas. Tive dezenas de pedidos em poucos dias, 
então selecione um espanhol e em seguida uma 
norte americana e depois alterei de novo meu status 
pois eram muitas pessoas. 

Os estudos de alemão e o trabalho eram puxados, 
mas era a única forma que eu poderia fazer para 
morar ali.  Meu amigo chegou e ficou alguns dias 
comigo me fazendo companhia, mas logo foi para 
seu novo quarto não muito longe dali. 

Algumas semanas depois, alguém de Curitiba 
entrou em contato comigo, tínhamos amigos em co-
mum. Uma garota e seu amigo estavam vindo para 
Berlim e ficaram na minha casa, depois minha amiga 
que estava em Londres chegou e ficou em casa até 
se mudar para seu novo quarto. Era impossível sentir 
que eu estava tão longe do Brasil.

Mais um módulo de alemão havia terminado. Meu 
período do aluguel acabaria e eu voltaria para o 
apartamento das minhas amigas. Estava feliz com 
o retorno, a mas a minha estrutura estava de novo 
desestabilizada e a cada dia que passava, menos 
queria manter meu emprego remoto.

O frio ainda se mantinha firme o que me criava uma 
insatisfação enorme e meu “wanderlust” estava se 
fortalecendo cada vez mais. Sentia que eu precisava 
de novas experiências, então pensei: “Se fosse para 
passar frio, que valesse a pena”. Decidi então ir para 
a Islândia.

Dois amigos estavam dispostos a viajar também, e 
pelos primeiros dias alugaríamos uma casa para nós 
três. 

Seis meses de inverno
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A Islândia estava há anos em meus planos, desde 
a primeira vez que assisti a um video do Sigur Rós, 
com seus estranhos e quase etéreos sons e sua 
imagética onírica. Eu tinha uns 16 anos de idade 
quando os escutei pela primeira vez. Mais tarde, um 
professor da faculdade me contou que fez intercâm-
bio na Islândia e copiou para mim um CD com um 
curso de islandês. Eu estava certo de que um dia iria 
para o “país do gelo”.

Ainda adolescente, havia procurado como viajar 
para lá, e na época era necessário ir para Londres, 
Paris ou Nova Iorque e depois pegar um vôo para 
Reykjavik. Desanimado, pensava que dificilmente 
algum dia teria dinheiro para ir a Londres, quanto 
mais ir além. E agora, anos depois, eu estava ali em 
Berlim, com vôos diretos e baratos de baixa tempo-
rada, no início da primavera.

Comprei a passagem e dois amigos decidiram que 
iriam também. Alugamos um apartamento por duas 
semanas, e aluguei também um quarto por um mês 
em outro local, para depois que eles voltassem para 
Berlim. Nesse tempo de preparativos descobri que 
haveria um tour gay pela Islândia. Como não sei 
dirigir, essa seria uma boa oportunidade para fazer 
amigos e me locomover num país tão disperso.

Até o dia da viagem, eu só pensava no frio que 
estava em Berlim e no meu futuro profissional pois o 
trabalho me consumia.Chegando o dia da viagem, 
com as malas prontas, eu e meus dois amigos fomos 
ao aeroporto, empolgados pelas terras inexplora-
das.

Na primeira noite, como chegaríamos muito tarde, 
ficaríamos em um hostel no centro da cidade. O vôo 
foi relativamente curto, menos de duas horas. Era 
de noite. Aterrizamos e um ônibus nos levaria para o 
hostel. Pela janela não se via nada além do breu no 
horizonte e, à frente do ônibus, via-se um pequeno 
pedaço de estrada onde a luz do farol alcançava. E 
assim foi por quase uma hora, quando chegamos na 

região urbana. 

Depois de uma troca de ônibus chegamos ao hostel. 
Nos ajeitamos no dormitório quase vazio, com um 
ou outro viajante adormecido. Fomos até a cozinha 
e encontramos alguns hóspedes conversando e 
ficamos com eles até o sono chegar. 

Acordamos quase dez horas da manhã, mas pela 
escuridão dava uma impressão de que ainda era 
noite lá fora. Aos poucos o sol começou a surgir 
e fomos até o supermercado. O céu era então de 
um degradê do rosa claro para o azul brilhante. 
Fomos vendo os prédios coloridos com sua arquite-
tura peculiar, e quando passamos pelo primeiro 
cruzamento, tivemos um daqueles momentos de 
epifania. No horizonte, a algumas quadras daquela 
rua, podemos ver o mar com águas prateadas e 
mansa. Além do mar, uma montanha com seu pico 
branco de neve se impunha sobre o horizonte, e o 
céu rosa brilhante começava logo atrás. Sem pensar 
duas vezes, nós corremos em direção àquela vista, 
admirando a paisagem de cartão postal. “Estamos 
na Islândia!” - pensávamos. Vinha aquele prazer de 
objetivo alcançado.

Depois do desvio, chegamos até o supermercado. 
Compramos o essencial para alguns dias, e na hora 
de pagar em Kronas, não tínhamos idéia de quanto 
tinha sido. Na volta ao hostel fizemos a conversão, 
quase 50€, dinheiro que pensaríamos que gastaría-
mos em uma semana e foi tudo na primeira compra. 
Ficamos preocupados se sobreviveríamos até o final 
da viagem.

Voltamos ao hostel, tomamos aquele café da manhã 
que doía no bolso e procuramos no mapa o trajeto 
para chegar até o apartamento. Caminhamos até 
o terminal de ônibus e fomos nos aventurar. O dia 
já estava claro e o nosso locador estaria nos esper-
ando.

O apartamento era bem equipado, uma cozinha que 

eu queria para mim de tão bonita, e quando fui ver 
meu quarto, uma vista para as montanhas brancas 
de neve. Era a casa dos sonhos. 

Liguei o computador para começar a trabalhar, 
meus amigos estavam olhando os guias de viagem 
e planejando o que fariam. Fui ao banheiro e ao 
usar a água quente da torneira senti um cheiro forte 
de enxofre, além de ser extremamente quente. Por 
sorte não coloquei a mão. Depois vi um papel na 
parede que dizia, “A água quente é de origem vul-
cânica e sua alta temperatura pode queimar”. 

No fim da tarde começaria o meu tour, primeira 
parada Blue Lagoon, um parque aquático com 
águas vulcânicas, e em seguida um jantar.

O ponto de encontro era em um dos hotéis do 
outro lado da cidade. Sem internet para ver como 
chegar, quase me perdi. Enquanto aguardávamos o 
ônibus que nos levaria para o parque, vi um grupo 
de quatro participantes conversando em inglês e fa-
zendo piadas. Me aproximei, logo puxaram assunto. 
Três eram norte-americanos e um era islandês, o 
fotógrafo da viagem. Os quatro já se conheciam do 
mesmo tour no ano anterior. Senti uma boa conexão 
com eles. Éramos em torno de 20 pessoas quando 
entramos no ônibus para iniciar nossa jornada do 
dia.

Fiquei grudado na janela, admirando a paisagem 
rochosa, que me fazia sentir como se eu estivesse na 
lua. Como estávamos indo nadar, não levei minha 
máquina fotográfica e tive que tirar fotos de baixa 
qualidade com meu celular.

Chegamos ao parque, trocamos de roupa e fomos 
até o lago. Por ser de águas vulcânicas, também 
tinha um cheiro forte de enxofre, mas que não 
incomodava como eu esperava. Ainda era fim de 
inverno com um pouco de neve, e caminhar de 
sunga no frio até chegar à água quente requereu um 
pouco de coragem. Fiquei conversando com outros 
participantes, vendo o vapor das águas quentes dar 
um ar onírico ao ambiente e sentindo a argila branca 
deslizando nos pés. 

Na hora da janta fomos todos ao restaurante do 
parque onde seria servido a refeição, meu prato 
especial vegano já estava me esperando. 

Naquela mesma noite também estava planejado 

“caçar” a aurora boreal, mas devido às condições 
impróprias, ela não estaria visível. No dia seguinte 
começaria a aventura e faríamos o Golden Circle, 
um tour de um dia em alguns dos mais famosos 
pontos turísticos na região de Reykjavik. 

Após o tour eu estava maravilhado, porém ainda 
procurava conciliar o estresse do trabalho que eu já 
não via muito futuro com meus anseios de explorar 
o país. Sem mais um grupo de turismo, e sem saber 
dirigir um carro, eu e meus amigos estávamos 
procurando uma alternativa para nos locomover. 
Por sorte encontramos um estados-unidense que 
estava vindo para a Islândia. Ele iria alugar um carro 
e procurava um lugar para ficar. Negociamos de ele 
pernoitar conosco enquanto ficaria responsável pelo 
carro durante o trajeto, dividiríamos a gasolina. Ele 
aceitou.

Fizemos o Golden Circle no primeiro dia, no outro 
fomos até os Fiordes do Oeste, na região do Parque 
Nacional de Snaefellsjoekull. Foi impressionante 
como a temperatura muda completamente em tão 
pequena área. De tempestades de neve a sol e 
clima árido, havia um pouco de tudo ali naqueles 
fiordes. No último dia fomos até o sul da Islândia, 
em busca de um avião abandonado e mais natureza. 

Em tão pouco tempo, vimos tantas coisas impres-
sionantes, e mesmo assim ainda havia tanto na Islân-
dia para ser explorado. Eu estava apaixonado pelo 
país, havia superado todas as minhas expectativas.

O americano teve que voltar para casa, bem como 
meus outros amigos, enquanto eu permaneceria 
em Reykjavik por mais um mês. Mudei para meu 
novo quarto, onde moraria com um homem, seu 

Flying to Iiiiceland
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filho e seu cachorro. Fiz novas amizades na cidade 
e comecei a ter uma vida rotina, trabalhar, explorar 
a cidade e as montanhas próximas de onde eu 
morava, vislumbrando a possibilidade de me mudar 
para lá. Descobri que a universidade de artes de 
lá tinha uma política flexível e de preço acessível, 
por isso considerei a possibilidade de preparar um 
portfólio e aplicar para estudar lá.

Enquanto estava em Reykjavik vi tempestades de 
neve e a aurora boreal, ia para as piscinas de águas 
vulcânicas e o ritmo de vida era completamente 
diferente do que eu estava acostumado. Também 
tinha me dado conta que um ano antes eu estava 
na Nova Zelândia, extremo sul do globo, e agora 
estava na Islândia, lá no norte.

Queria ainda ter dado a volta completa na ilha, mas 
sem carro era difícil. Acabei conhecendo uma garota 
alemã no CouchSurfing que queria viajar para o 
norte do país. Combinamos de alugar um carro e 
dividir as despesas.

Preparei-me para mais uma viagem. Vários amigos 
islandeses me avisaram “você está indo para o 
norte? dê uma olhada nas estradas”. Pensávamos 
que não deveria ser tão complicado assim, afinal 
estaríamos a maior parte do tempo nas estradas 
principais.

Entretanto verificamos a situação das estradas 
pelas quais passaríamos, todas possíveis de pas-
sar sem problema, e fomos em direção à Ísafjörður. 
No caminho havia uma piscina natural que me fora 
extrememante recomendada e pensamos em passar 

a primeira noite por lá.

A estrada era até certo ponto tranquila, porém, che-
gamos a um ponto onde era extremamente íngrime, 
subindo e descendo montanhas com medo do carro 
não segurar. Pensamos: “ainda bem que não está 
nevando”. Ali parecia ser um local perfeito para um 
desastre.

Quando estávamos quase chegando na piscina 
começou uma tempestade de neve. Precisávamos 
achar um local para passar a noite, pois a estrada 
não tinha nenhuma parada já que estávamos 
próximos de uma colina. Cautelosamente dirigimos 
até perto de um hotel que estava fechado pela 
baixa temporada. Atrás dele era por sorte o nosso 
destino. 

Dirigimos até as proximidades da piscina, fizemos 
um sanduíche para comer e fomos dormir. Lá fora 
estava muito frio, e mesmo dentro do carro, e ape-
sar de eu estar com várias camadas de roupa. Eu me 
sentia desconfortavelmente gelado. Pelo menos a 
tempestade de neve tinha passado.

De madrugada acordei com uma estranha dor perto 
das nádegas e muito frio. Pensei que talvez fosse 
melhor dormir perto da água quente, desci até a 
piscina e percebi que o vestiário era quente devido 
aos canos de água aquecida que passavam. Ajeitei-
me no chão e adormeci ali. Algumas horas depois, 
ainda escuro, escutei alguém nadando do lado de 
fora. Levantei-me e a minha companheira de viagem 
estava lá, pus a sunga e me juntei à ela. Ficamos 
conversando e aproveitando a água quente, en-

quanto do lado de fora estava muito frio. Aos pou-
cos o sol começou a nascer e fomos surpreendidos 
com uma das vistas mais bonitas de toda a viagem. 
Como chegamos em meio a uma tempestade de 
neve, e a noite não permitiu ver onde estávamos, 
não tínhamos idéia de quão belo era o local. Tinha 
valido a pena cada momento de medo que tívemos 
até chegar ali.

Quando voltei para o vestiário para me trocar, fui 
ao banheiro e senti novamente uma dor estranha. 
Achei que tinha me cortado ao me limpar ou algo 
assim, então não dei muita atenção.

Continuamos a viagem passando por mais lugares 
indescritivelmente bonitos, era como se fosse um 
sonho. Pernoitamos em um hotel e voltamos para 
Reykjavik, cansados mas felizes. A dor que eu sentia 
começava a ficar cada vez mais forte e decidi procu-
rar um médico. Falei com meus amigos que mora-
vam lá e fui ao hospital que me recomendaram.

O médico me examinou e disse que era uma hemor-
róida e não tinha que me preocupar, me receitando 
um analgésico. A dor aumentava e eu procurava 
planejar um portfólio para a universidade enquanto 
eu tomava analgésicos e tinha pavor de ir ao ban-
heiro, com medo da dor que sentiria. Para tentar 
sobreviver, ficava na banheira com água aquecida 
aliviando a dor de que meu ânus estava sendo ras-
gado a cada evacuação.

Não vendo melhoras, voltei ao hospital outras três 
vezes, e cada vez saia de lá com um analgésico mais 

forte, mas nenhum dos outros médicos pensou em 
reavaliar o meu diagnóstico. Já sem suportar a dor 
,eu pediapara eles fazerem uma cirurgia para a hem-
orróida, que respondiam que esse procedimento es-
tava ultrapassado. Já estava há quase duas semanas 
sofrendo, na última visita o enfermeiro tocou naquilo 
que achava ser hemorróida e me disse: “Estranho, 
nunca tinha visto hemorróida doer tanto assim”. 
Percebendo que não teria ajuda ali, comprei uma 
passagem para o dia seguinte de volta a Berlim. Eu 
precisava de um médico que realmente soubesse o 
que eu tinha.

Sem poder sentar, tomei dois analgésicos fortes 
para sobreviver a viagem de volta. Chegando em 
Berlim fui direto ao meu médico que, apenas de 
olhar para o meu bumbum, exclamou. “Mas você 
não tem hemorróida coisa nenhuma! Você tem um 
abscesso e uma fístula, tem que fazer uma cirurgia 
urgente”.

Aliviado, fui encaminhado ao hospital. Finalmente 
receberia o tratamente correto.

Depois da cirurgia, ainda sobrevivia a base de 
analgésicos e a ida ao banheiro era uma experiência 
que eu preferia nunca ter passado. Estava triste por 
ter voltado antes do esperado da Islândia, e sem 
a oportunidade de ter feito meu portfólio para a 
universidade. Mas, ali, com meus amigos e todas as 
pessoas em que eu confio, pensei que talvez fosse o 
lugar ideal.
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Depois de alguns meses, apesar de me sentir em 
casa em Berlim, algumas coisas ainda sentia que po-
diam melhorar. Eu falava muito pouco alemão, não 
havia muitas perspectivas profissionais para mim, 
faltava-me um pouco de ativismo pelos direitos ani-
mais e sentia falta de uma natureza mais exuberante. 

Conversando com uma ONG de direitos animais 
em Estugarda que eu admirava muito, decidi mudar 
para lá e voluntariar com eles. Morei com alguns 
ativistas e auxiliei como pude no escritório, nas pou-
cas horas vagas com meu trabalho no Brasil. Porém, 
a dificuldade em assimilar uma nova língua mais os 
dois “empregos”, estavam me sobrecarregando. 

Já na questão pessoal, me sentia integrado e con-
tente com os meus novos amigos. Estava lutando 
por uma causa em que acredito e tínhamos um 
stand quase todas as semanas no centro da ci-
dade para divulgar o trabalho da ONG e explicar a 
injustiça que acontece todos os dias contra os ani-
mais, o que me fazia sentir ativo e aperfeiçoar a lín-
gua escutando e conversando com os transeuntes.

Pude participar também de um protesto contra 
vivissecção em Tübingen, uma cidade vizinha. Foi 
quase um turismo político, pude ver pela primeira 
vez a cidade tão bonita, e estava acompanhado de 
centenas de pessoas que soltavam gritos de pro-
testo contra o abuso e os maus-tratos de animais em 
testes de laboratório. Senti-me completo.

Porém, profissionalmente não estava satisfeito e 
decidira procurar algo novo. A busca por um novo 
emprego não dava mostras de sucesso em Estu-
garda. Pensei então procurar em Berlim e, com so-
mente alguns dias de busca, tinha conseguido uma 
entrevista de emprego para a semana seguinte.

Decidi passar meu último final de semana lá em uma 
viagem pelo estado de Baden Württenberg, con-
hecendo o Lago de Constança e vendo a Floresta 
Negra. Comprei a passagem de trem para o final 
de semana todo, o que me permitiria parar quantas 
vezes eu quiser.

Fui ao castelo de Hohenzollern, visitei um colega 
perto de Ulm, vi o Lago de Constança, atravessei a 
Floresta Negra e dei uma paradinha na cidade de 
Friburgo. Fiquei apaixonado pela natureza, a ar-
quitetura, e tive uma experiência renovadora sobre a 
Alemanha, estava feliz por estar ali.

Ansioso para a oportunidade em Berlim, despedi-
me dos meus novos amigos e parti para tentar en-
contrar alguma estrutura, pois estava cansado desse 
ir e vir sem saber onde encontraria estabilidade. No 
dia seguinte teria a entrevista de emprego.

Estava extremamente ansioso pela primeira real 
oportunidade de trabalho fora do país. Já tinha tido 
outras experiências, mas todas foram temporárias, 
voluntárias ou de aprendizagem. Ali seria profis-
sional. 

O trabalho era interessante, trabalharia desenvol-
vendo um pequeno website de arte. Pela quanti-
dade de estrangeiros na empresa, falava-se muito 
em inglês. A entrevista foi bem sucedida e me ofe-
receram para ficar por alguns dias como experiên-
cia para depois negociar o que fosse necessário. 
Gostei do trabalho e das pessoas, porém, no dia da 
negociação, eles queriam que eu trabalhasse como 
freelancer, mas meu visto não me permitia. Além 
disso meu visto em breve acabaria e para renová-
lo, ou eu precisaria entrar numa universidade, ou 
conseguir um emprego que me desse suporte para 
um visto de trabalho.

A hora estava passando e eu precisava decidir se eu 
seguiria viagem para outro país ou continuaria na 
Alemanha. Já não aguentava mais trabalhar remota-
mente, sentia falta de uma rotina, um escritório e 
um time. Perguntava-me, afinal de contas,  por que 
eu estava lutando tanto para permanecer por lá? 
Por que não voltar ao Brasil, com minha família e 
amigos?

Eu não tinha uma resposta, ao pensar no Brasil 
lembrava que São Paulo, na minha opinião, não é 
exatamente habitável. Curitiba ainda tinha um gosto 
amargo do meu último relacionamento. O Rio de 
Janeiro era muito caro e as outras cidades brasileiras 
não me interessavam tanto. Sentia uma ponta de 
saudades da Nova Zelândia mas não tinha certeza 
de que lá seria meu lugar. Então meu coração aper-
tava e eu só queria estabilizar o mais rápido pos-
sível, e como já estava na Alemanha e tinha amigos 
aqui, faria de tudo para ficar.

Depois de enviar dúzias de outros currículos em Ber-
lim sem sucesso, decidi tentar em outras cidades, 
mas quais cidades da Alemanha eu moraria? Pensei 
e por ordem de preferência: Hamburgo (pois ficava 
perto de Berlim), Estugarda, Munique, Colônia e 
Dusseldórfia.

Enviei currículo para empresas que procuravam 
programadores Django, e algumas semanas sem 
obter resposta. Vi anúncios tentadores na Bélgica e 
Holanda, mas infelizmente não tinha como trabal-
har lá por causa de visto. Finalmente encontrei um 
anúncio de uma empresa em Colônia. Enviei o cur-
rículo e duas horas depois me ligaram para marcar 
uma entrevista. Já na semana seguinte iria para lá. 
Encontrei um host pelo couchsurfing e comecei os 

preparativos para a entrevista do outro lado do país.

O coração apertava, pois bem no fundo, eu não 
queria deixar Berlim, lá era meu lar. Mas na situa-
ção que me encontrava, já há tanto tempo sem 
nenhuma estabilidade, eu tinha a certeza que essa 
mudança era o melhor que eu poderia fazer a mim 
mesmo. Dentro de alguns dias, eu iria para a cidade 
de Colônia, na Reinânia-Vestfálica do Norte.

A Floresta Negra (que é verde)
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Chegara a hora de viajar para a cidade que poderia 
se tornar meu novo lar. 

Apesar de já ter visitado Colônia por duas vezes, 
não tinha tido tão boas experiências. Na verdade, 
ela não representava nada de especial para mim até 
então. Porém, por ter um dos maiores carnavais da 
Europa e com sua fama de capital gay da Alemanha, 
a cidade me soava promissora. Estava ansioso para 
ver o que esperava por mim lá, afinal.

Cheguei na casa do meu anfitrião, um teatro de 
bonecos no centro da cidade. Ele era um titereiro e 
morava em cima do teatro, enquanto minha cama 
ficava atrás do seu ateliê. Havia um sentimento 
mágico por estar ali. 

Como ele tinha outros afazeres, eu saí sozinho para 
dar uma volta pelo bairro. Era verão e a cidade 
estava com um clima mais agradável do que da 
última vez que estive ali. As pessoas sentavam na 
rua e tomavam cerveja apreciando o calor, caminhei 
às margens do rio Reno me sentindo satisfeito. Já 
de volta à casa do meu anfitrião, conversamos até o 
sono bater.

No dia seguinte, separei minha roupa para a entrev-
ista e percebi que tinha um rasgo na minha única 
camisa. De pronto, meu anfitrião se ofereceu para 
consertar. Ele tinha os equipamentos para costurar 
seus bonecos e fez o conserto rapidamente. Senti 
que era meu dia de sorte.

A entrevista foi sem estresse. Haviam três pes-
soas me entrevistando, usei quase que unicamente 
meu alemão limitado e estava orgulhoso de mim 
mesmo. Foram poucas as vezes que eu precisei usar 

meu inglês para me expressar melhor. Ao findar da 
entrevista, me convidaram para ficar duas semanas 
em experiência, e eu poderia ficar no quarto de 
hóspedes deles.

No caminho para a casa do meu anfitrião, já estava 
avisando a todos os meus amigos e familiares. Iria 
me mudar para a Colônia e poderia permanecer na 
Alemanha. Meu coração estava confuso, era uma 
felicidade com um ar de tristeza, Berlim ainda era 
meu lar, mas eu precisava de segurança.

Contei a notícia para o meu anfitrião e ficamos 
conversando na sala de estar. Enquanto conversá-
vamos, vi um livro com uma imagem que me 
chamou a atenção. Quando peguei, memórias de 
infância vieram vívidas à minha mente. O livro era 
do personagem Capitão Azul com seus sobrinhos. 
Quando perguntei por que ele tinha esse livro, ele 
me respondeu: “Por que eu era um dos bonecos”. 
Eu estava estupefato, ali alguém que fizera parte 
de minha infância!  Ele também estava surpreso por 
descobrir que seu programa tinha chegado até a 

América do Sul. 

Voltaria a Berlim para me despedir da minha vida lá. 

Na semana seguinte já estava em Colônia para 
minha nova vida e iniciaria o processo para obter 
meu visto de trabalho. 

Com o novo emprego fluindo de maneira tranquila, 
procurei um quarto para mim, já que estava mo-
rando no quarto de hóspedes da própria empresa, 
mas logo teria que encontrar algum lugar fixo. O 
emprego estava se desenvolvendo bem e eu queria 
um pouco mais de privacidade. Depois de vários e 
vários e-mails sem resposta, encontrei um quarto 
por seis meses, e houve uma boa integração entre 
eu e os meus dois companheiros, um alemão e uma 
búlgara. 

No dia a dia em Colônia a língua alemã começou a 
sair com naturalidade da minha boca, finalmente eu 
havia dominado uma terceira língua. 

O tempo passou e eu me sentia confortável na ci-
dade, mas pelo menos uma ou duas vezes por mês 
eu viajava a Berlim no final de semana. Sentia-me 
mais seguro lá.

Ter um emprego das 9 às 18h mais aulas de alemão 
todos os dias, não deixavam muito tempo para 
aventuras, e eu sentia que com o tempo passando, 
decidi explorar melhor os arredores de Colônia ao 
invés de ir a Berlim. Assim, planejei uma viagem no 
estado da Reinânia-Vestfálica do Norte, onde eu 
morava. Eu gostaria de ver Munster, a cidade que 
é conhecida por ser a capital das bicicletas e em 
outra cidade vizinha, Wuppertal, pois eu queria ver 
o Schwebebahn, o monotrilho da cidade.

O estado onde eu vivia era bem industrializado e 
com várias minas do início do século passado. As 
minas desativadas viraram parques. A cidade de 
Essen tem uma das mais famosas, a mina chamada 
Zollverein. 

Estava aproveitando meu tempo na Alemanha, mas 
a minha maior preocupação ainda era conseguir 
meu visto definitivo. Com a ajuda da empresa que 
trabalhava, fiz a primeira aplicação para o visto de 
trabalho e ele foi negado. Para a segunda tentativa 

A Reinânia-Vestfálica 
do Norte
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precisaríamos de mais documentos. Organizei todas 
as palestras e cursos que ministrei e outras ativi-
dades extracurriculares das quais participei durante 
a minha vida profissional, e enviei novamente uma 
aplicação para o visto de trabalho.

Enquanto isso, acabei conhecendo um rapaz na 
Suíça e decidi visitar o país. Peguei um trem e fui 
passar o final de semana em Bern e na Friburgo 
suíça. Fiquei impressionado com a beleza das 
cidades, a limpeza, arquitetura, a natureza e o estilo 
de vida que até parecia de mentira. Gostei ainda 
mais de Friburg pela sua arquitetura antiga. Passei 
o tempo com três rapazes em Friburgo onde tinha 
duas línguas oficiais, o francês e o alemão. Um dos 
garotos não falava inglês, o outro não falava alemão 

e há tempos já tinha esquecido meu francês. Fomos 
nos comunicamos como podíamos, cada qual na 
sua língua. Voltei à Alemanha um pouco triste pois 
queria aproveitar mais aquele país.

Duas semanas antes do Natal recebi a resposta. 
Meu visto tinha sido aprovado. Escutei a mulher do 
governo dizer “é um bom presente de natal para 
ele, não?”, certamente era. A primeira coisa que eu 
fiz foi procurar um vôo para o Brasil. Agora eu pode-
ria voltar para a casa e visitar minha família, sabendo 
que eu finalmente teria um lugar para morar com 
todos os direitos de permanência.



Não há lugar como o lar
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Quase três anos sem ver minha família e meus 
amigos brasileiros foi uma das situações mais difíceis 
que passei. Desacostumado, o português me pare-
ceia uma língua estranha. A família era quase uma 
memória estagnada no tempo e apesar de falar pelo 
Skype quase toda semana com minha mãe, tecnolo-
gia alguma pode suprir um abraço cheio de carinho. 
Tinha morado por quase dez anos em outro estado 
então, já estava acostumado a não ver minha família 
frequentemente. Mas 34 meses sem vê-los pessoal-
mente era a maior insanidade que já tinha feito.

Durante todo esse tempo longe, eu aprendi a 
superar o sentimento de solidão, o sentimento 
de estar em terras estranhas, com desconhecidos 
falando uma língua não nativa a sua. Por mais que 
o meu inglês seja fluente, nada conforta mais do 
que falar na língua materna com pessoas que você 
confia plenamente.

Eu tinha planejado ir a Recife, passar uns dias com 
um dos meus melhores amigos que morava lá. 
Porém, ele estava em São Paulo para passar o natal 
com a família. E apesar de eu já ter as passagens 
com datas marcadas, eu queria ver minha mãe o 
mais rápido possível. Mudei então a passagem, fi-
caria em Recife por algumas horas e depois seguiria 
a São Paulo.

O coração apertava, eu finalmente voltaria para 

casa, veria meus pais, e tentar repensar o significado 
da palavra Lar.

Recife

Meu vôo chegaria no dia 31 de Dezembro, então 
eu estaria em Recife para a virada do ano. Mas não 
tinha planos para festejar. 

Como era minha primeira vez no nordeste brasileiro, 
eu não sabia o que me aguardava. Tinha receio de 
como iria me locomover e o que iria fazer lá pois 
não conhecia ninguém na cidade. 

Chegando na capital pernambucana, organizei 
minhas malas, mantendo comigo somente o es-
sencial em uma mochila que carregaria e a outra 
mala com o restante, deixaria no guarda-volumes. 
Perguntei no balcão de informações do aeroporto 
como poderia guardar a mala. O atendente me 
respondeu: “Desce as escadas e fala com a pipo-
queira”. Olhei confuso para ele, e ele repetiu como 
se eu não falássemos a mesma língua. “Vira aqui, 
desce as escadas e fala com a pipoqueira”. 

Desci até o andar térreo e procurei algum balcão 
de guarda-volumes ao lado do carrinho de pipo-
cas, mas não encontrei. Vi as placa do carrinho de 
pipoca que dizia “Pipoca R$4”. Nada de guarda-vol-
umes, mas mesmo assim perguntei a ela. “Onde é 

o guarda-volumes?”. “É ali no fim do corredor, você 
já tem ficha? Senão tem que comprar aqui”. Estava 
sem dinheiro e fui ao caixa automático. 

Ao receber o dinheiro, vi aquelas notas estranhas. 
Era o Real, a moeda brasileira. Mas as cores muda-
ram, os desenhos, o cheiro do dinheiro também era 
outro. Eu me sentia como em um país diferente, 
ou que tinha viajado em uma máquina do tempo. 
Eu tinha viajado ao futuro, porém, um futuro onde 
ainda precisava comprar as fichas para o guarda-
volumes com uma pipoqueira. Coisas de Brasil, essa 
informalidade tão legítima e tão simples. Sentia-me 
satisfeito de estar em casa.

Aproveitei para perguntar a ela o que eu poderia 
fazer em apenas algumas horas na cidade. Ela me 
indicou uma praia com uma feirinha de artesanatos. 
Fui para o ponto de ônibus mas ele não chegava, 
decidi tomar um táxi até lá.

Chegando à praia, a água verde escuro do mar, céu 
nublado, um pouco de mormaço, muitos prédios 
cinzas. Não exatamente o paraíso tropical que eu 
queria encontrar, mas pelo menos eu reconhecia 
tudo ali como Brasil. Fui na feirinha e comi um pastel 
de palmito com caldo de cana. Caminhei até me 
cansar pela praia e fui tomar um açaí com granola, 
paçoca e xarope de guaraná, que tanto sentia falta 
enquanto morei fora do país. Também bebi água de 
coco direto do coco verde. Queria matar a saudade 
do Brasil e fazer tudo o que eu não fazia há tempos, 
mesmo que me assustando com os preços altos. 

No mercado, fui ver as frutas da estação. Aquela 
saudade de ver produtos locais, tão reais, não a 
aparência de frutas feitas de cera que se tem na 
Europa. Comprei caju e algumas outras frutas para 
levar para São Paulo. Preocupado em como eu 
voltaria ao aeroporto, falei com um taxista. Queria 
passar mais tempo na praia, mas haveria grandes 
chances de eu não conseguir encontrar um taxi 
depois, já que a maioria dos motoristas estaria 
celebrando com a família. Decidi ir de pronto para o 
aeroporto, só para garantir.

Chegando lá, liguei para os meus pais e à meia 
noite vi os fogos no horizonte, através das janelas 
grandes do aeroporto. Era  novo ano, e eu estava 
quase em casa.
 

São Paulo e baixada santista

Ao sair do aeroporto fui procurar minha mãe, sabia 
que estaria ansiosa me esperando. Eu já tinha a 
máquina fotográfica em mãos para tirar fotos pois 
ela teria um sorriso bem grande ao ver o filho 
chegar de viagem. Abracei gostoso ela e meu pai.

Pegamos o ônibus para casa enquanto conversámos 
sobres minhas irmãs, tios e primos. Olhando pela 
janela enquanto estávamos a caminho de casa, meu 
pai mostrava um prédio onde ele tinha trabalhado, 
minha mãe me atualizando sobre a situação da famí-
lia, e eu lentamente me reconstruindo e montando 
o mapa do que acontecera nos últimos anos. A cada 
nova lembrança que passava pela minha mente, 
mais eu percebia os pedaços do meu coração e 
como eu tinha ignorado vários sentimentos para 
sobreviver à distância.

Depois dos mimos de mamãe e tentando organizar 
a lista de amigos que eu veria nessas duas semanas 
que estaria no Brasil, foi batendo uma tristeza por 
não poder ficar ali mais tempo. Fomos à casa do 
meu pai, que mora em Santo André, uma cidade 
vizinha e decidimos visitar o bairro onde eu havia 
morado dos sete aos treze anos de idade na mesma 
cidade.

Fomos visitar a antiga casa, agora reformada pelos 
novos moradores. Andei pelas ruas que andara 
quando tinha sete anos de idade e tentava fazer 
algum vínculo com o presente. Tudo parecia tão real 
e ao mesmo tempo tão distante. Queria fechar os 
olhos e ver com meus olhos de infância aquilo ali, 
um saudosismo reconfortante. Tanta coisa que eu 
fiz e que passei por aquelas ruas. Lembranças de 
quando me mudara para lá, ainda tão criança, em 
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uma cidade nova. Chegar numa rua e se integrar 
com as crianças que lá moravam, os pais delas, e 
toda essas memórias que ficam tão bem guardadas, 
em um baú secreto, que só abrimos para ver que um 
dia já tivemos toda essa pureza dentro de nós.

Mas o presente ali no bairro era cru e quase sem 
graça. As casas mudaram, não tinha mais o riso 
das crianças jogando bola ou correndo para se 
esconder. Fui até a escola que eu estudei, camin-
hando por partes mais pobres da cidade, pobreza 
que há tempos não via, por não estar mais no Brasil. 
Mas até ali, tudo mudou. Os barracos viraram casas 
de tijolo, sem acabamento. O subir e descer dos 
morros com meu pai e minha mãe, tantas memórias 
vívidas, me teletransportando para lugares insólitos, 
pessoas, e tantos sentimentos. Chegamos à minha 
antiga escola. Olhei pelo portão e imaginei o sino 
batendo, as crianças correndo e eu seguindo para 
minha sala de aula.

Meus pais estavam ali ao meu lado, conversando 
e contando histórias sobre si, sobre mim e minhas 
irmãs daquele tempo no passado. Contavam as 
coisas que só os adultos viam.

Em seguida fomos à casa da minha mãe em São 
Caetano do Sul, também região metropolitana de 
São Paulo. Encontrei com minha irmã mais velha e 
seus gatos, e conversamos. No fim do dia arrumei as 
malas pois iria viajar para a praia. Passaria pela Serra 
do Mar, um dos meus lugares favoritos no Brasil 
até chegar à casa dos meus tios. Minha outra irmã, 
sobrinha e primos já estavam lá. Pegaria o ônibus 
pela manhã.

Até Itanhaém era em torno de uma hora e meia de 
viagem. Meu tio me pegou na parada de ônibus e 
me levou para casa dele para deixar a mala e me 
trocar. Os outros já estavam na praia aproveitando o 

verão.

Vi as crianças, que até então vira somente por fotos 
ou pela internet, e lá estavam bricando comigo. A 
viagem no tempo continuava, eu me sentia quase 
que numa realidade paralela. 

Comemos batata frita na praia e depois, já de volta 
em casa, minha tia tinha preparado arroz e feijão. 
Atrás de casa, havia a mata atlântica, tão selvagem 
que nem tinha trilha para subir até as montanhas. 

Nas ruas do bairro, o material de construção 
espalhado, tão comum nas cidades praianas, que 
estavam sempre se ampliando.

Fomos dar um passeio pelo centro da cidade. Eu, 
minha irmã e sobrinhos. Quando a minha sobrinha 
começou a fazer birra, eu pensei em como essa 
responsabilidade de educar uma criança até então 
era algo tão distante para mim. Sendo gay e tendo 
amigos solteiros ou sem filhos, tive pouco contato 
com crianças. Mas aquela era minha sobrinha, filha 
de minha irmã, e senti uma forte responsabilidade 
sobre ela.

Depois de matar parte da saudade, mas não toda 
dos meus tios e do litoral paulista, voltei para São 
Paulo. Encontrei com outras amigas minhas de 
infância, comemos sushi e foi mais um mergulho em 
memórias que me deixava embriagado.

No dia seguinte iria para Curitiba para ver meus 
outros amigos. E o coração doía de tanta lembrança 
boa. Era uma afirmação de como eu era feliz.

Curitiba

No dia do meu aniversário de dezoito anos, eu peg-

uei um ônibus para visitar um amigo meu em Curi-
tiba.  Essa viagem tinha mudado o rumo da minha 
vida, que com o apoio do meu amigo e meus pais 
eu acabei decidindo por morar ali. E foi assim por 
quase dez anos nessa cidade, que ficava a 480km ao 
sul de São Paulo.

Lá eu tive meus romances, meu trabalho, meus 
estudos e meus amigos. Foi ali que eu me tornei 
adulto. Aprendi a lidar com a vida sem meus pais 
ou pessoas que eu conhecia de verdade, fazendo 
novas amizades e pessoas que se tornaram minha 
outra família. E agora me preparava para reviver 
essa parte da minha história. Ver os amigos que fiz, 
e matar as saudades daquele lugar que já me foi 
muito familiar.

Cheguei na cidade e uma amiga foi me buscar na 
rodoviária, depois caminhamos pelas redondezas e 
atualizamos nossas vidas que tanto mudaram desde 
a última vez que tínhamos nos vistos.

Ali em Curitiba com ela, eu já não me sentia mais 
como numa viagem no tempo. Ali era só as sau-
dades tentando se segurar, eu estava realinhando 
as minhas lembranças com o presente. E isso me fez 
perceber que a diferença entre minhas memórias 
entre São Paulo e Curitiba eram grandes. 

Curitiba era uma lembrança fresca, era como voltar 
para casa e alguém ter mudado os móveis de lugar. 
Tudo era igual, mas diferente, sem saber exata-
mente o que tinha mudado. Entretanto, quando eu 
estava em São Paulo, era como me lançar em um 
turbilhão de lembranças de um passado distante.

Um dos principais motivos por eu estar ali em Curi-
tiba era meu aniversário de trinta anos e eu pre-

cisava planejar a festa. Porém, havia recebido uma 
ligação da Alemanha. Era meu diretor informando 
que eu precisaria entregar um último formulário no 
consulado antes de poder voltar para a Colônia. Era 
necessário urgentemente ir a São Paulo para apre-
sentar o pedido formal do meu visto, que já estava 
pré-aprovado.

Tive que voltar no mesmo dia, mais 6 horas de 
viagem de ônibus, organizar os papéis e ir até o 
consulado alemão no dia seguinte. Depois de algum 
estresse, ligações e e-mails, recebi a confirmação 
e o carimbo final do meu visto de trabalho. Come-
morei com meus pais e voltei no mesmo dia para 
Curitiba, pois teria minha festa de aniversário no 
final de semana, e também para ver amigos que não 
via há muito tempo.

Um dos meus melhores amigos de Curitiba, com 
quem convivi desde quando me mudei para o sul, 
veio me buscar para um passeio de carro. Passamos 
por um bairro onde eu havia morado e pedi para 
ele entrar na rua da minha antiga casa. Paramos em 
frente, saí do carro sem pensar muito sobre o que 
estava fazendo. Olhei para aquela casa de madeira 
que pouco tinha mudado: As paredes verdes, o 
jardim com grama alta e o portão meio quebrado. 
Mas dessa vez o portão estava ali, vazio, sem os 
latidos de felicidade dos meus quatro cachorros. 
Uma dor me atingiu abruptamente direto no peito, 
e chorei. Nunca mais veria meus pequenos. Eles 
tinham fugido dali enquanto eu estava na Austrália, 
uma tinha sido atropelada por um carro e faleceu, os 
outros três nunca tinham sido encontrados. E o sen-
timento de culpa, de incampacidade de ter cuidado 
bem deles, e de todas e todas as vezes que eles me 
fizeram imensamente feliz me pegou de sopetão e 
por alguns instantes me senti incapaz de me mover.

Quando consegui, voltei para o carro e chorei ainda 
mais, continuamos o trajeto em silêncio enquanto 
eu me recompunha, e fui ver onde eu trabalhei 
quando morava lá. Perto da empresa havia um 
dos meus parques favoritos da cidade, ironica-
mente chamado de Parque Alemão. Nele há placas 
contando a história de João e Maria e tem uma 
pequena floresta tropical preservada, onde eu cos-
tumava ir na hora do almoço para meditar, comer a 
marmita com meu ex-namorado ou apenas apreciar 
a natureza.

No dia seguinte, acordei cedo para cozinhar a 
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comida para a minha festa de aniversário. Depois, 
encontrei meus amigos que me ajudaram a orga-
nizar a festa no salão do prédio deles, e logo os con-
vidados começaram a chegar. Celebrei meu passado 
e meu futuro incerto, minhas felicidades e minhas 
saudades. Não estavam todos os que eu gostaria 
que ali estivessem, mas estavam várias das pessoas 
mais importantes que fizeram parte dos meus 30 
anos de vida.

Comovido com tamanha viagem no tempo, e triste 
por ter que partir, voltei para São Paulo para pas-
sar os últimos dias no Brasil com meus pais. Já de 
volta à casa da minha mãe, vi um dos meus amigos 
mais antigos, e revivi minha adolescência enquanto 
contávamos nossas vidas e compartilhávamos 
memórias. 

Enquanto estava com meu amigo passeando por 
São Caetano, eu tinha na memória que precisaria 
viajar no dia seguinte e por isso aproveitei para ficar 
com meu amigo o máximo que podia, voltando 
tarde para casa para fazer as malas. Porém, quando 
cheguei em casa, percebi que havia cometido um 

engano e que meu vôo era na mesma noite e eu 
tinha apenas duas horas para chegar lá.

Desesperado, liguei para o meu amigo que por 
sorte estava de carro e me levou até o aeroporto. 
Na pressa não consegui despedir dos meus pais e 
de outros amigos. Mas havia sido uma aventura até 
o último minuto.

Meu avião passaria pela Etiópia, na África, antes 
de seguir para a Europa. E eu, desta vez, estava 
viajando com a consciência de que não voltaria tão 
cedo para morar no Brasil. Mas não por não gostar 
da minha terra natal, afinal lá tive os momentos mais 
fantásticos de minha vida. Mas simplesmente pela 
minha sede de viver no meu limite, experimentar ao 
máximo o que este planeta tem para oferecer. E por 
ora, tinha a certeza que quero descobrir os segredos 
que se escondem do outro lado do oceano, longe 
daquele lugar que eu conhecia como meu lar. Mas 
nunca longe demais, nunca sem lembrar que meu 
coração é, e sempre será, brasileiro, paulista, Santos 
e Silva.

Apesar de treze anos de diferença, a gente continua igualzinho.
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Enquanto estava na Nova Zelândia, começaram os 
protestos do Occupy Wall Street que tomaram conta 
das principais cidades do mundo. Na Austrália sentia 
o movimento sendo mostrado como protesto contra 
a taxação injusta entre os ricos e os pobres, o que 
simplificava demais, já na Nova Zelândia a conversa 
parecia mais balanceada.

Em Wellington conheci um coletivo de arts and crafts 
que estava com um projeto chamado Occupy Blanket. 
A idéia era fazer workshops e incentivar pessoas a 
enviar patches para um cobertor de “retalhos” sobre o 
que significava para eles o movimento Occupy.

Iniciaram com um workshop no qual eu participei, 
onde diversas pessoas criaram patches para o primeiro 
cobertor. Comentei com uma das organizadores sobre 
meus planos de viagem e disse que poderia levar o 
cobertor junto para tirar fotos e estimular pessoas a 
enviar novos patches, e eles adoraram a idéia. Logo 
tivemos um segundo workshop, com mais patches e o 
primeiro cobertor foi finalizado.

Meu tempo na Nova Zelândia também estava no 
fim. Fiz as malas, peguei o cobertor e me preparei 
para levá-lo a uma viagem ao redor do mundo. Uma 
amiga de lá fez uma ilustração comigo levando o 
cobertor para uma viagem. Fiquei lisonjeado. E é 
em sua homenagem, com o desenho que ela fez, 
que fiz a capa deste livro.

Minha primeira parada foi em Paris, e também foi 
a primeira cidade na Europa que visitei na minha 
vida. Tudo era novidade, e eu precisava achar algum 
lugar para tirar a primeira foto do cobertor. Camin-
hei por algumas horas, tentando fugir do convencio-
nal, mas depois de me perder várias vezes nas ruas 
de Paris, encontrei uma praça com vista para a torre 
Eifel e essa foi a primeira foto oficial do cobertor.

De Paris tentei entrar em contato com pessoas que 
estavam envolvidas no movimento Occupy em 
outras cidades na França, porém me surpreendi 
com o fato de quase não ter mais ocupações na 
Europa, enquanto as da Nova Zelândia continuavam 
firmes. Fui a Lyon e acabei entrando em contato 
com uma garota que me disse que eles estavam 

planejando uma ação para o verão, pois no inverno 
seria complicado organizar algo nas ruas devido ao 
frio. Percebi que, sem o domínio da língua Françasa, 
minha busca por mais informações era ainda mais 
difícil e sem tirar foto do cobertor na cidade, segui 
viagem para Barcelona.

Na Espanha, de certa forma berço do movimento 
Occupy e, com uma língua mais fácil para eu com-
preender, acreditei que fosse possível encontrar 
mais informação sobre o movimento e entrar em 
contato com ativistas. Também queria entrar em 
contato com ativistas veganos para um outro projeto 
que eu tinha me envolvido enquanto morava na 
Nova Zelândia: um aplicativo de celular voltado para 
o público vegano. Mas quando percebi a dificul-
dade em contatar as pessoas, tendo vários e-mails 
sem resposta e mais a minha ocupação profissional 
a qual eu precisava dedicar grande parte do dia, 
acabei me focando em tirar fotos do cobertor e 
sobreviver às viagens aproveitando o tempo como 
turista, pois não ficaria muito tempo na cidade.

Da Espanha fui para Viena, na Áustria, e de lá segui 
para Munique. Já tinha pouca esperança de fazer 
algo maior do que tirar as fotos do cobertor na 
cidade e mandar para os amigos da Nova Zelân-
dia que iriam postar no blog e fazer a divulgação, 
tentando usar a internet para quem sabe alguém se 
interessar pelo projeto e nos ajudar na Europa.

Da Alemanha, segui viagem até chegar a Leipzig 
com um amigo meu, e de lá fui à República Tcheca, 
passando por Praga antes de chegar em Berlim.

Decidi tentar a vida na Alemanha. Os meus novos 
amigos de Berlim adoraram a idéia do cobertor, 
entretanto a falta de tempo com o trabalho e a 
adaptação ao novo país tiveram seu preço, e eu não 
conseguia ter forças para organizar algo mais do 
que minha própria vida.

Com o visto de estudante aprovado, segui para 
a minha curta viagem antes de voltar a ter um 
endereço fixo. As próximas cidades da lista eram 
Hamburgo, Amsterdão, Dusseldórfia e Moscou.

Toda vez que eu tirava o cobertor da mochila e o 
colocava em algum lugar para tirar foto, me dava 
uma sensação de estar fazendo algo errado e ser 
repreendido por alguém. Mesmo que eu soubesse 
que as mensagens que ele continha não eram nada 

Occupy Blanket
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ofensivas. Mas, quando cheguei na Praça Vermel-
ha de Moscou, eu tive tanto medo que por pouco 
não desisti da idéia. Lá foi o único lugar que tive 
realmente pensei que poderia ser preso. Mesmo 
assim, tirei o cobertor da mochila e o posicionei 
em direção à catedral de São Basílio. Além de tirar 
foto ao lado de um ícone da cidade, ali também 
era o ponto mais distante dos policiais que vigia-
vam a praça. Depois fui a São Petersburgo e sai 
da Rússia para a Inglaterra.

A última cidade que visitei era Londres, em plena 
época de Olímpiadas, o que proporcionou uma 
foto do cobertor deveras histórica, com os círculos 
olímpicos de plano de fundo.

Já de volta a Berlim e sem planos para futuras 
viagens, o coletivo queria fazer uma exposição na 
Nova Zelândia com o cobertor.E assim, tive que 
me despedir do meu companheiro por quase um 
ano. 
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Fotos do cobertor, começando pela página do título, cima para baixo, sentido horário. 
Amsterdã, recebendo o cobertor e workshop em Wellington, Hamburgo,  Paris,  Viena, 
Barcelona, Praga, muro histórico de Berlim, eu dizendo adeus ao cobertor em Berlim, 
Munique, Moscou e Londres. 



Pessoas vem...

...e vão



81
80

Pessoas vem e vão
Quando eu estava na escola de alemão em Berlim, 
estávamos fazendo uma festa de conclusão do 
semestre. Na escola haviam pessoas de diversos 
lugares do mundo, incluindo, mas não somente, 
Coréia, Turquia, Israel e Tailândia. 

Adoro conhecer outras formas de escrita que não o 
alfabeto romano, e pedi para minha colega tailand-
esa escrever meu nome em sua língua nativa. Minha 
amiga coreana, vendo isso escreveu meu nome em 
coreano, logo alguns garotos descendentes de ár-
abes também escreveram meu nome na lousa. Logo 
vi meu nome nas mais diversas línguas possíveis. 
Tudo ali, naquela sala de aula, onde nem inglês era 
língua para se comunicar pois algumas pessoas ali 
não sabiam inglês, somente alemão limitado de 
cada um de nós. Uma verdadeira torre de babel.

Foi uma incrível experiência, e percebi o quão 
pouco eu conheço das pessoas que ali estavam. 

Cada qual com uma cultura diferente, uma língua 
diferente, e uma história que se iniciou tão longe 
dali de Berlim.

E minha vida de nômade é cheia de pessoas que 
cruzam o meu caminho, algumas permanecem, 
outras deixam apenas uma lembrança boa, e cada 
uma está em um canto do mundo, no sul da Nova 
Zelândia ou no norte da Islândia, vivendo sua vida e 
sua história em lugares tão diversos.

Algumas dessas pessoas eu fotografei para vocês 
verem, outras estão na minha memória, e fica a 
esperança de um dia encontrá-las. Só que eu não 
paro, as pessoas não param e o mundo não para, 
e isso é bom, é o fato de estarmos sempre nos re-
criando. E isso não faz ninguém menos importante, 
ao contrário, torna a pessoa ainda mais especial e 
única.
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Berlim, Alemanha - 2013
Berlim, Alemanha - 2012
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Estugarda, Alemanha - 2013
Dresden, Alemanha - 2013
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Berlim, Alemanha - 2012 / 2013

Eu participei de alguns casamentos em Berlim, em momentos 
distintos da história. Dois eram casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo, e em um deles as noivas receberam um lindo cartão 
da cidade de Berlim desejando felicidades (à direita, abaixo).

Berlim, Alemanha - 2012
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Moscou, Rússia - 2012

Moscou, Rússia - 2012
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Reykjavik, Islândia - 2013

With one of my friends, we were at the balcony staring the northern lights at night. A great way to have 
sweet dreams afterwards.

 Reykjavik, Islândia - 2013
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Ísafjörður, Islândia - 2013
Reykjanesfólkvangur, Islândia - 2013
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Amsterdã, Países Baixos - 2012

Amsterdã, Países Baixos - 2012
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Moscou, Rússia - 2013

Alemanha - 2012

Eu tenho a impressão que os alemães também gostam 
de levar o outro “animal de estimação” pra passear.
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Aqui temos um cachorro da Islândia

Aqui temos cachorros de Berlim.  
(abaixo: Estacionamento somente para 
clientes e escravos)

Reykjavik, Islândia - 2013
Berlim, Alemanha - 2013
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Uma criança de Baden Würtenberg.

Tübingen, Alemanha - 2013
Uma criança de Berlim.

Berlim, Alemanha - 2013
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Um amigo da Alemanha oriental

Berlim, Alemanha - 2013

E aqui um amigo de Berlim. (ok, sem muita diferença desta 
vez)

Berlim, Alemanha - 2013
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Uma mulher no ponto de ônibus na Rússia

E uma mulher no ônibus, tão maneira que  
podia morar em Berlim

São Petersburgo, Rússia - 2012

São Petersburgo, Rússia - 2012
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Moscou, Rússia - 2012

Londres, Inglaterra - 2012
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Berlim, Alemanha - 2013 Colônia, Alemanha - 2013
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Colônia, Alemanha - 2014

Paris, França - 2013

Noite do hambúrguer com colegas de quarto em Colônia.

E almoço em Paris com uma amiga brasileira



113
112

Londres, Inglaterra - 2012

Também viajando a Londres pra encontrar outra brasileiríssima

São Paulo, Brasil - 2014

E viajando ao Brasil pra encontrar com amigos... brasileiros.  
E amigos famintos, olha o prato de comida dele!
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Itanhaém, Brasil - 2014

Minha tia na casa da praia. E olha, ela está lendo meu primeiro livro!

São Paulo, Brasil - 2014

Minha irmã mais velha e comida na liberdade.
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São Caetano do Sul, Brasil - 2014

Minha mãe empolgada com o duende da caneca.

São Cãetano do Sul, Brasil - 2014

Meu pai orgulhoso do seu “Erzgebirge holzfigur”.
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Itanhaém, Brasil - 2014

Itanhaém, Brasil - 2014
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Curitiba, Brasil - 2014

São Caetano do Sul, Brasil - 2014



123
122

São Paulo, Brasil - 2014

Curitiba, Brasil - 2014



Lugares  
(extra)ordinários
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Alemanha Oriental  
e Copenhage

Berlim, Alemanha - 2012
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Berlim, Alemanha - 2012

Berlim, Alemanha - 2012
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Berlim, Alemanha - 2014

Ir para a Pfaueninsel em Berlim foi realmente uma via-
gem no tempo. A começar pelo ônibus que me levou lá.

Berlim, Alemanha - 2013



133
132

Berlim, Alemanha - 2012

Lugares para nadar em Berlim e seus arredores.

Berlim, Alemanha - 2012

O Reichstag de dentro (esqueci de tirar foto 
do lado de fora).
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Dresden, Alemanha - 2012

Berlim, Alemanha - 2012
Mercado de Natal e Portal de Brandenburgo
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Copenhage, Dinamarca - 2013

Copenhage, Dinamarca - 2013
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Alemanha Ocidental e 
Suíça

Hamburg, Alemanha - 2012

 Brühl, Alemanha - 2012
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Oldenburgo, Alemanha - 2012

Wilhelmshaven, Alemanha - 2012
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Castelo de Hohenzollern, Alemanha - 2013

Sigmaringen and Sigmaringen Castle, Alemanha - 2013
Ulm, Alemanha - 2013
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Constança, Alemanha - 2013

Freiburg, Alemanha - 2013

Tubingen, Alemanha - 2013
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Protesto contra testes em animais em Tubingen, 
perto de Estugarda.

Tubingen, Alemanha - 2013

Wuppertal, Alemanha - 2013

Colônia, Alemanha - 2013

Nürburgring, Alemanha - 2013

Eu conheci esse australiano que queria correr 
numa pista de corrida pública aqui, mas eu não 
tive coragem de correr junto.
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Bern, Suíça - 2013

Bern, Suíça - 2013
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Fribourg, Suíça - 2013

Fribourg, Suíça - 2013
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Países Baixos  
e Londres

Amsterdã, Países Baixos - 2012



155
154

Amsterdã, Países Baixos - 2012

Algo memorável foi ir a esse 
açougue vegetariano em Haia onde 
comi um dos melhores sanduíches. 
(esquerda, abaixo)

Haia (Den Haag), Países Baixos - 2012

Amsterdã, Países Baixos - 2012
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Londres, Inglaterra - 2012
Londres, Inglaterra - 2012



159
158

Londres, Inglaterra - 2012

Londres, Inglaterra - 2012
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Rússia

A Praça Vermelha, Moscou, Rússia - 2012
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Moscou, Rússia - 2012 Moscou, Rússia - 2012
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São Petersburgo, Rússia - 2012

São Petersburgo, Rússia - 2012

Moscou, Rússia - 2012
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Islândia

Reykjavik, Islândia - 2013
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Sentido horário: Praia e cidade de Vík, avião em Sólheimasandur, e 
cachoeiras no sul da Islândia.

A gente derrapou na estrada ficando atolando na neve. 
Por sorte nada de grave aconteceu e um morador nos 
ajudou.

Western Region, Islândia - 2013
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Proximidades do Parque Nacional Þingvellir,  
Islândia - 2013

Proximidades do Parque Nacional Þingvellir,  
Islândia - 2013
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Uma amiga estava trabalhando numa fazenda e 
eu pude visitar. Não era o lugar mais feliz do país.

Borgarnes, Islândia - 2013

Igrejas em Reykjavik (esq.) e em Akureyri (abaixo), Islândia - 2013

Reykjavik, Islândia - 2013

Capital Region, Islândia - 2013
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Westfjords, Islândia - 2013

Westfjords, Islândia - 2013
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Piscina natural em Capital Region, Islândia - 2013 Reykjavik, Islândia - 2013

Westfjords, Islândia - 2013

Las Originales?  
Produto falso na Islândia - 2013

Reykjavik, Islândia - 2013
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Brasil

São Paulo, Brasil - 2014
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São Paulo, Brasil - 2014

Novela da Globo na casa do meu pai, pastel de 
palmito com caldo de cana na feira, metrô. Isto é 
São Paulo.

Serra do Mar, Brasil - 2014
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Itanhaém, Brasil - 2014

Itanhaém, Brasil - 2014
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Itanhaém, Brasil - 2014

Minha irmã é bióloga e sempre quando ela começa a explicar alguma coisa eu vejo 
pessoas ao redor prestando atenção. Abaixo, minha sobrinha achou um animal que não 
conhecia e minha irmã foi explicar pra ela o que era enquanto todos ouviam também.

Itanhaém é a segunda cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1532..

Itanhaém, Brasil - 2014



187
186

Curitiba, Brasil - 2014

Durante minha viagem pelo mundo, conversando pela internet com uma amiga de Curitiba, ela 
me dizia: “Você tem que vir fazer um cupcake para mim quando voltar!” Quase três anos depois 
eu fiz o cupcake, mas pedi para ela tirar fotos da festa. “Deixa um cupcake para mim!” disse in-
dignada, e tirou uma foto enquanto eu oferecia a ela um pedaço. E ofereço à você que está lendo 
este livro, minhas lembranças mais doces desses últimos anos na estrada. Logo vem mais um livro, 
será vocês aguentam esperar?
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