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MEATLESS ADVENTURES
memórias de um vegano aprendendo a voar

≈ PRELÚDIO ≈

Em Agosto de 2010 eu comecei a viajar pelo mundo, buscando algo que tinha se perdido dentre de mim. Ou que eu
nunca tive e só então eu tivesse notado a sua ausência.
Mas essa não é uma busca triste ou uma busca desenfreada,
é apenas aquela insaciável vontade de saber mais, de ver
mais, de sair da estagnação e pôr-se em movimento para
alcançar o êxtase de viver, buscando aquilo que nos faz humanos. Como o ser aventureiro que nossa natureza mais íntima nos incita a ser.
Durante esse processo de apreender o local onde eu estava
naquele momento, descobri na fotografia uma forma de capturar um instante, expressando o exato momento que eu estava vivendo, em uma linguagem que conversava ao mesmo
tempo com meu racional e meu irracional.
As fotos que eu tirei não são para ilustrar o local, para dizer o
que eu fiz ou o que eu não fiz, mas para dizer “como eu me
senti”. Por isso, este não é um livro de fotos turísticas das cidades, mas um tour pela minha mente, nos flashes que ainda
hoje estão registrados dentro de mim.
Em Berlim, uma amiga fez um desenho e me deu uma
cópia. Nele tinha uma máquina fotográfica e estava escrito: “Você não consegue fotografar se não estiver amando”.
Descobri, então, que eu estava apaixonado pela vida.

A BUSCA POR PERGUNTAS

A Busca por Perguntas
Parece ser uma condição humana, esses conflitos
para encerrar aquilo que chamamos de juventude
e construir uma vida adulta com o qual nos sintamos confiantes sobre o nosso futuro. Como de
casulo a borboleta, em rumo à liberdade. E eu
queria ser livre.

apenas alguns dias juntos, tivemos um conflito
e foi assim, uma aventura de verão. Voltei à São
Paulo de coração partido e decidido a me mudar,
aquela cidade não me apetecia mais.

No meu aniversário de 18 anos ainda em São Paulo, com meus estudos já finalizados e em busca de
Uma cadeia de reações e decepções deram clare- um trabalho, festejei com meus amigos, retornei à
za àquilo que já estava há tempos em fase de de- minha casa, peguei as malas e parti novamente a
sconstrução, o meu eu desapareceu, não sei mais Curitiba, para visitar outros amigos, e com a espequem sou ou o que estou fazendo aqui, e precis- rança latente daquela paixão passada.
ava descobrir.
Um amigo me hospedou por algum tempo, danMorei em bastantes lugares desde minha infância do o suporte necessário para aquele adolescente
e juventude, devido ao trabalho de minha mãe, que queria descobrir um mundo novo. Lidando
separação dos meus pais e para um recomeço de com um coração cheio de indagações sobre a
minha vida. Da capital paulista até Bauru, voltan- vida, trabalho e amores.
do para a região de São Paulo e fui parar em Curitiba após me apaixonar, aos 16 anos, por um ga- Conforme a dia de voltar para São Paulo se
roto que também há pouco morava lá.
aproximava, mais meu coração apertava, e meu
amigo me perguntou: “Anderson, o que você vai
Então, aos 16 anos eu vivia em São Caetano do fazer em São Paulo”?. “Continuar procurando um
Sul, região de São Paulo. Estudava e morava com emprego”, respondi. “Por que você não procura
meus pais. Conheci um garoto pela internet, paix- aqui”, finalizou ele. Tive então minha epifania, e
ão virtual, mas que para mim, bastava querer para com apoio da minha família decidi ficar. Procurei
tornar-se real. E fui viajar para lá, primeiro a pas- emprego e moradia, e em uma semana já estava
seio. Primeira vez que viajava sozinho fora do Es- tudo acertado, consegui um trabalho como protado de São Paulo.
gramador de computador e um quarto numa casa
de família, vida nova e independência.
Era minha primeira grande paixão adolescente,
ao lembrar do seu sorriso, eu já era dominado por Comecei a morar com um professor de ensino
sentimentos ultra-românticos de minhas leituras médio e sua mãe, ambos vieram de Recife. Me
de Álvares de Azevedo e Lord Byron. Passamos acolheram com carinho e eu tinha um lar naquela
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cidade estranha. Depois de novas tentativas de
reaproximação com a minha antiga paixão, comecei a vivenciar a vida noturna da cidade, sair para
festas e balada, para tentar continuar minha vida.

star para Artes Visuais na USP. Desde pequeno
fui estimulado pela minha família sobre as habilidades artísticas, mas nunca tinha conseguido me
dedicar a elas.

Porém, ao voltar das festas, o sentimento era Pelo nervosismo e pressão, não passei no vestibusempre o mesmo: perda de tempo nas festas, e lar e o antigo relacionamento ainda estava inacafrustração ao voltar sozinho pra casa.
bado. Decidimos tentar mais uma vez e reatamos
o namoro. E eu estudaria artes em Curitiba pois
Comecei minha rotina de tomar conta de mim poderia estudar numa universidade particular e
mesmo. Na primeira vez que fui ao supermercado poderia trabalhar para me sustentar. Retornei à
fazer compras, fui comprar carne e tive uma im- antiga casa, ao antigo relacionamento, ao antigo
pressão ruim, já tinha ouvido falar de vegetarian- trabalho, mas tudo parecia fora do lugar.
ismo antes, só que o conceito estava escondido
em algum lugar mais profundo da memória. Mas Terminamos o namoro, mudei de emprego e
desde pequeno minha mãe ensinou eu e minhas comecei a morar sozinho.
irmãs a proteger os animais, acolhemos alguns
animais de rua, que meu pai de um jeito ou de Para satisfazer minha vontade de lidar com anioutro conseguia se livrar, e tivemos inclusive an- mais, comecei a voluntariar em um abrigo de aniimais como tartarugas, hamsters e uma lagosta. mais. Acabei por adotar um cão com sequelas de
Era a ingenuidade de ter animais de estimação cinomose, que morava numa jaula no abrigo pois
para aprender a amá-los. Não que eles tenham não poderia ficar com os outros. Toda vez que eu
tido uma vida muito feliz conosco, mas na nossa ia ao abrigo, ele ficava extremamente contente
percepção, fizemos o melhor que pudemos.
com minha presença e eu não resisti. Dei o nome
de Nino e trouxe ele para casa.
E com esse conflito interno de amar uns e comer
outros, decidi não comer mais carne. Minha pri- Só que eu morava em um apartamento, o que era
meira decisão como “adulto”.
muito difícil para um cão debilitado. Ele precisava
de uma casa com jardim, e em algumas semanas,
Nos anos que se passaram, vivi conflitos profis- encontrei. Casa de madeira, quintal com árvores
sionais, românticos e em algum nível espiritual.
frutíferas, perto do centro da cidade. Um sonho.
Tive alguns relacionamentos relâmpagos, um relacionamento de dois anos, que me afetou profundamente a forma de pensar e lidar com o outro numa relação.

O Nino conseguiu um pouco mais conforto, mas
ainda não era uma situação fácil. Logo adotei outros cães da rua, até que moravam 4 comigo, meu
limite. Desde o início sentia o conflito sobre comprar carne para eles, e por isso passei a comprar
Em meio a uma crise de namoro e profissional, re- ração vegetariana. Porém, ela começou a encartornei à São Paulo por um ano. O namoro estava ecer e tive que descobrir uma forma alternativa
me deixando sem rumo, estava insatisfeito com de alimentá-los, comprei um livro de dieta vegeminha vida em tantos níveis que não conseguia tariana para cães em inglês, e assim passei a alisaber por onde começar. Apesar de estar feliz e mentá-los com arroz integral, lentilhas, legumes e
sentir que eu tinha tudo o que eu precisava, havia suplementos vitamínicos. Bastante trabalho, mas
algo faltando, e eu não sabia como procurar, não que para mim, valia a pena.
tinha idéia do que podia ser. O mundo estava
pequeno, me sentia sufocado. Minha crise dos 20 Em 2006 conheci um vegano australiano pela inanos.
ternet e decidi visitá-lo. Alguns meses depois a
antiga paixão de Curitiba acabou voltando. AqueRetornei à São Paulo, vivi com minha família por la que anos atrás me fez ir à Curitiba pela primeira
quase um ano e comecei a me preparar para pre- vez. Depois de anos sem contato, começamos a ir
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juntos ao mesmo centro zen budista, e o interesse
reacendeu.

ra de coco, creme de castanhas de caju, leite de
amêndoas, farinha de espelta, e todas as novidades veganas e “mais saudáveis” que estavam
Porém, já havia feito os planos para minha primei- sendo utilizadas no estrangeiro.
ra viagem ao exterior. Austrália e Nova Zelândia
por 40 dias, passando também por Santiago do Neste meio tempo, eu tive que sair da casa onde
Chile. Fui mas logo retornei ao Brasil, com a cer- eu morava pois ela seria vendida, e tive que me
teza de que aquele primeiro roubou meu coração, mudar para longe do centro da cidade.
era a pessoa que eu queria comigo.
Os conflitos internos não cessavam, e eu me senti
E a primeira experiência fora do Brasil foi funda- empacado, sem futuro. Essa minha insegurança
mental para eu ter uma percepção mais real do começou a refletir também no namoro. Eu queria
mundo e pude voltar ao Brasil com as perspecti- cada vez mais forçar uma estabilidade, para sentir
vas renovadas.
que aquilo que estava acontecendo era o correto.
Não queria mais ter dúvidas sobre o futuro.
E pelos quase 4 anos seguintes tentei construir
uma vida que eu pensava que eu queria ter. Tra- Porém as diferenças e as pressões colocadas prinbalho estável, relacionamento, minha casa e meus cipalmente por minha culpa, começaram a virar
cães.
inimigos do relacionamento. Sem saber como
continuar, apesar do sentimento forte, terminaA faculdade de artes abandonei antes do térmi- mos.
no, não conseguia conciliar a vida profissional,
pessoal e os estudos. Comecei a me envolver Começou então aquele sentimento forte de remais com um grupo ativista local, e como busca jeição que senti na primeira vez que nos conhecespiritual, percorri algumas outras linhas do bud- emos. Eu estava perdido.
ismo apesar de sentir o Zen como a que melhor
se relacionava com minhas crenças da época.
Como vegano, muitos poucos amigos compartilham dessa visão, apesar de sempre entenderem
Traduzi o livro Cães Vegetarianos e criei um site, meu ponto de vista, e por causa disso eu me senti
o que trouxe alguma atenção dos jornais locais várias vezes isolado. Com o término do namoro,
sobre a dieta sem carne para Pet, e vira e mexe eu queria desenvolver esse lado ativista que não
eu era chamado para uma entrevista. Estava com estava recebendo a devida atenção. Iria aos EUA
uma vida deveras feliz, mesmo que se eu pen- para um estágio com uma ONG de proteção anisasse no futuro, não estava exatamente satisfeito. mal em Chicago, e assim realizaria dois sonhos ao
Algo me faltava. Um futuro ainda me faltava.
mesmo tempo, explorar o mundo e trabalhar integralmente com direitos animais. Também pude
O constante vazio que existia em minha vida, adicionar à minha viagem uma conferência com
apesar da felicidade plena ao conviver com meus a tecnologia que uso para fazer websites, e que
amigos e meu romance, e a estabilidade profis- aconteceria convenientemente em Portland, a
sional que eu gozava, precisava ser preenchido.
“Meca vegan” dos EUA. Comida vegan, direitos
animais e nerdice. Meu trajeto estava completo.
Como uma tentativa de ter uma outra experiência profissional comecei a cozinhar para vender, E lá fui eu em busca de mais respostas, ou das
mas não fui muito bem sucedido, ainda tinha um perguntas que me faltavam fazer a mim mesmo.
longo caminho pela frente, precisava aprender, e
muito. Mas por um tempo vi a culinária como uma
profissão alternativa.
Estudar em escola de culinária tradicional não me
apetecia. Queria aprender a cozinhar com gordu13
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Os Conquistadores do Norte

Os Conquistadores do Norte
Antes dessa viagem, eu tinha um pensamento
esquerdista latino-americano contra os EUA, por
suas políticas neo-colonizadoras, seu apoio às
revoluções militares na América do Sul e outras
ações mais. Entretanto, ao lado de uma política
arrogante, descobri uma contra-cultura deveras
militante, um ativismo conciso e muitas opções
gastronômicas para veganos.

bia, onde conheci o amigo do meu couchsurfer.
Tive uma boa impressão do país, comida vegana
na capital, e um encontro inesperado nas ruas de
Bogotá com uma Mexicana que conheci ainda lá
no Brasil. O mundo é realmente pequeno.
De volta ao Aeroporto, segui viagem para os Estados Unidos.

Durante minha fase de fomentação para a viagem,
descobri Portland com sua fama de cidade hippie
e sua população alternativa. Vários locais veganos como padarias, mercados e restaurantes. E
assim foi traçada minha rota vegana pelos EUA:
San Francisco, Portland, Chicago e Nova Iorque.

Mas antes de continuar esta história, uma pequena
retrospectiva.
Lá estava Anderson Santos, 27 anos, nascido
em São Paulo, capital, mas morava em Curitiba,
Paraná, Brasil.

Cerca de um ano antes dessa viagem, ainda no
Brasil, hospedei uma americana da Califórnia.
Mas como ela ainda estava viajando e portanto
não poderia me hospedar, me indicou uma amiga
de lá para me receber. Também através do Couchsurfing hospedei um Colombiano, e decidi parar
em Bogotá no caminho, já que existia a opção
de fazer escala. Ele não poderia me receber, mas
novamente, um amigo dele o faria.

Já havia 9 anos que eu deixei a casa da minha
família em São Caetano do Sul, São Paulo, no
meu aniversário de 18 anos, para morar sozinho
na capital paranaense. A viagem entre as duas
cidades não era tão longa, cerca de 6 horas de
ônibus, mas não visitava minha família e amigos
em São Paulo com a frequência que eu gostaria.
Em Curitiba eu tinha meus 4 cachorros, a casa alugada com um bom quintal, mas a casa atual era
De ativismo a turismo gastronômico, eu tinha uma longe do centro da cidade. Meu relacionamenânsia por descobrir aquilo que havia mundo afora, to tinha recém terminado e eu tinha um trabalho
para satisfazer as minhas inquietudes. E em meio que pareceria que não me levaria a lugar algum,
às turbulências do trabalho e do coração partido, exceto à estagnação.
segui viagem rumo ao Norte das Américas.
Apesar de tudo, eu tinha o mais importante,
Fiz então uma parada de poucas horas na Colôm- amigos extremamente bem quistos e minha
16

família.

pais e minha família. E como precisava estar no
aeroporto às 6:30 da manhã, dormi na casa dos
A cultura vegetariana na cidade onde eu mora- meus tios, pois ficava mais perto do Aeroporto, e
va, apesar de não ser grande, era promissora. Em eles me levariam para lá.
uma ONG que eu fazia parte, participei do desenvolvimento de alguns acontecimentos pioneiros Peguei o vôo para Santiago e que seguiria para
no país com relação ao vegetarianismo, como a Miami. Ao sobrevoar a Amazônia pensei “esse foi
feira vegetariana e o festival de cinema de direit- o mais próximo que eu cheguei daqui, e eu quero
os animais.
voltar em breve”. Algumas horas depois paramos
em Bogotá.
A cidade tinha o básico necessário, alguns restaurantes vegetarianos e opções veganas. A única Tinha 9 horas para passear na cidade. O meu ancoisa que faltava para mim eram doces e bolos fitrião estava me esperando, e com meu “Portunveganos disponíveis em cafés e restaurantes. Eu hol” afiado, sobrevivi a uma volta na cidade, além
tinha uma vida deveras feliz.
de encontrar por coincidência a outra viajante internacional, Mexicana que eu conheci no Brasil.
Mas ainda era uma vida de conflitos, o relacionamento terminou pouco antes de completar 4 A coincidência de encontrar alguém de outra paranos, mas o sentimento vinha de 10 anos atrás, te do mundo, a comida vegana, e o sentimento
quando nos conhecemos pela internet, eu tinha de familiaridade com a cultura, me deixaram com
16 e ele 15 anos, e vim a Curitiba para visitá-lo.
boas impressões sobre Bogotá, como se eu pudesse morar lá um dia. Segui viagem.
Com o término da relação, fiquei completamente
sem rumo. Sem ele, não parecia haver razão para Para tirar o visto americano no Brasil foi um pouco
eu continuar na cidade, eu queria descobrir out- chato, enfrentei horas de fila, e vários documenras coisas, ver o que está além de onde meus ol- tos e comprovantes. E agora eu precisava só ser
hos conseguiam enxergar. E por outro lado, eu aceito dentro do país. Estava com tudo comigo,
queria de todo jeito que aquele sonho de relacio- comprovante de inscrição no evento, telefones
namento perfeito se concretizasse. E se concret- de contatos americano, e meu trajeto feito com
izasse com ele.
as passagens compradas.
Assim que descobri que podia ir aos Estados Unidos fazer um estágio numa ONG em Chicago,
com direito a hospedagem, pensei que seria a
situação ideal para mim. Nas minhas condições
financeiras, que nunca foram muito boas por falta
de organização própria, aquela seria a única oportunidade para eu conseguir ter essa experiência
no exterior. E assim me inscrevi e fui aceito para
o estágio,

O passaporte foi carimbado sem nenhum questionamento, mas tive que passar por um segundo segurança no corredor. Ele olhou para mim e
me perguntou o que eu ia fazer no país. Gaguejei
para explicar, sem conseguir dizer nada, e ele só
fez sinal para eu ficar calado e depois me pediu
para continuar. Finalmente estava nos EUA.

Depois desse intervalo, estranhei que absolutamente todos que estavam trabalhando de madruAcertei no trabalho para tirar 40 dias de férias, gada no aeroporto eram latinos americanos e
apesar do descontentamento por ser tão longo falando espanhol. Tive a sensação que ainda estempo, não me foi negada a oportunidade. O tava em algum país latino, exceto pelas placas em
plano era parar em Bogotá por algumas horas, inglês. Meu avião para San Francisco partiria em
depois San Francisco por 4 dias, Portland por 4 algumas horas, e eu precisava encontrar algum ludias, Chicago por 30 dias e Nova Iorque por 4 gar para dormir um pouco.
dias.
Antes da viagem, fui à São Paulo, para ver meus
17

San Francisco

E esta então foi minha primeira foto com a câmera,
sentado na privada e admirando a galinha.

Segui viagem e ao chegar em San Francisco fiquei
com aquela sensação de que finalmente iria descobrir um mundo novo e diferente. Do aeroporto de San Francisco precisava ir a Berkley onde
eu seria hospedado. Havia encomendado uma
câmera profissional para fotografar minhas aventuras, que já estava lá na casa me esperando.
Ao sair do metrô em Berkley estava faminto, e
logo na saída, dei de cara com um restaurante
mexicano vegano. “Bem-vindo ao paraíso”, pensei. Comprei algo para comer e fui tentar achar
meu caminho até a casa. Me perdi, como sempre,
mas uma mulher me ajudou a me encontrar, com
o mapa e seu smartphone. Fiquei com uma boa
Mas fui descobrir que na verdade existiam outras
impressão da cidade..
lá fora também e que ela estava ali por motivos
Cheguei na casa e ainda não havia ninguém, fiquei especiais (dos quais eu não me recordo).
com aquele medo e ansiedade. Encontrei minha
câmera e estava pronto para fotografar, precisava
ir ao banheiro antes, abri as portas até encontrar,
sentei na privada e olhei para o lado. Uma galinha
no chuveiro. Que diabos era aquilo?
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Em poucas horas a minha anfitriã chegaria,
aguardei e fui descobrindo aquela casa cheia de
peculiaridades. Ela chegou, conversamos, tracei uma rota para descobrir a cidade, e saí novamente, tirando foto de tudo, tentando capturar e compreender o que eu estava vendo. Fui a
restaurantes, encontrei a igreja universal do reino

de deus, vi limosines e moradores de rua. De alguma forma, a cidade não era tão surpreendente
como eu esperava. Fui até a área gay da cidade.
Vários quarteirões. Muita coisa, e ao mesmo tempo, não sabia o que pensar, nada era exatamente
para mim. Nos dias que se passaram, fui descobrindo mais coisas que eu gostava e desgostava.

19

Voltei para Berkley e conversei com minha anfitriã
e os outros moradores. Numa noite fomos a um
show de uma “banda”, que ao chegar lá descobri que era Stereo Total, eu gostava e era relativamente famosa entre os meus amigos, mas me
surpreendi que tinha menos de 100 pessoas no
show.
San Francisco se resumiu a comida e passeios
sem rumo, foi uma curta estadia e segui viagem
para Portland. Coloquei San Francisco na minha
lista mental de cidades que preciso voltar. Mas
parti sem ressentimentos.

Portland
Chegando em Portland, estava bem nervoso.
Não conseguia fazer contato com o meu anfitrião
e descobri que era feriado nacional. Fui procurar
algum lugar barato para ficar, mas não encontrava. Estavam todos lotados.
Tive que ficar em um hotel mais afastado, e lá se
foi meu orçamento dos 4 dias na cidade em uma
única diária de hotel. No dia seguinte havia vaga
em um hostel.
Havia um cara em Portland de quem eu acompanhava o twitter há algum tempo. O nick era “veganqueer”. Trocamos algumas poucas mensagens
no início e depois eu só lia o que ele postava.
Decidi escrever para ele e contar minha situação.
Ele me respondeu prontamente e fiquei na sua
casa. Tive boas experiências, conheci a cidade,
fui na convenção para desenvolvimento Web, encontrei um conhecido brasileiro lá, entrei em contato com alguns ativistas, descobri por que Portland era chamada da Mecca vegan, comi delícias.
Em Portland existe o concurso Vegan Iron Chef, o
Try Vegan, a conferência Live and Let Live, e fiquei
maravilhado com o movimento grassroots da cidade, mesmo que já tenham me explicado que
os ativistas sentem falta de mais engajamento das
pessoas de lá. Mas ainda assim, saí apaixonado
pela cidade. E como toda paixão dura pouco, era
hora de seguir caminho para Chicago.
20
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Chicago

perava, apesar de todos estarem sempre ocupados. Os projetos levam tempo para se formarem,
A ansiedade quase me sufocava, eu queria logo desenvolverem, a rotina é de escritório, mas era
chegar em Chicago, pois lá faria parte de algo um ambiente onde eu me sentia confiante. Estava
que há muito idealizava. Minutos depois de che- lá para ajudar os animais.
gar ao Aeroporto de Chicago, me encontrei com
o coordenador dos ativistas, e sofri em meio à Diferente de outros grupos ativistas que tive conadaptação da língua e à assimiliação de que aq- tato anteriormente, eles tinham um foco exclusivuilo que há meses estava planejando finalmente amente nos animais de fazenda, por serem eles
a mais numerosa vítima de abusos dos seres huestava sendo concretizado.
manos. Assim, não havia divisão para tratar de
Ele dirigiu o carro no trânsito quase “Paulista”: assuntos como animais de companhia e animais
demorado, barulhento, e longo. Até chegar à utilizados no entretenimento, como circo e rodecasa onde eu dividiria com o coordenador geral ios.
da ONG.
Quando saia às ruas panfletar, era inevitável senRecebi o cartão de transporte para o mês e o en- tir um certo incômodo. Comparava minha atitude
dereço onde eu deveria comparecer no dia se- com os religiosos que distribuem mensagens soguinte, tendo o resto do dia livre para conhecer a bre Jesus. Me explicaram que outros movimentos
região. Fui explorar um pouco mas estava ansioso sociais como o feminismo e o de igualdade racial,
também tiveram ações de panfletagem.
demais para aproveitar.
Além disso, também era reconfortante escutar
pessoas que diziam que se tornaram veganas por
ter recebido aqueles panfletos e davam suporte
às nossas iniciativas.

No dia seguinte fui ao escritório, toquei a campainha, meu inglês ainda limitado foi compreendido. Subi as escadas e vi a porta com a logo que
já namorava há algum tempo. Finalmente chegou
o dia.

Comecei a ver o ativismo de uma perspectiva
quase profissional. A ONG fazia investigações
nas fazendas, levantava ações judiciais, promovia
edução em escolas e universidades, e recebiam
apoio de jornalistas e celebridades de uma maneira sóbria e concisa.

O trabalho foi simples, divulgação em mídias sociais, envio de cartas de agradecimentos por doações e remessa de produtos comprados pela loja
virtual. Nos dias que se suscederam, houveram
pesquisas de locais para divulgação de uma festa
vegana, encontrar estabelecimentos que poderiam receber visitas para sugerir inclusão de opções Estavam levando a questão animal para o ” mainveganas no seu cardápio, panfletagem nas saídas stream”, com uma abordagem que ressoava uma
justiça social. Abordagem que está sendo amaddas universidades, e outras tarefas menores.
urecida por anos e anos pelos mais diversos gruApós Portland e suas opções veganas, fiquei leve- pos de ativistas em várias partes do mundo, seja
mente desapontado com as opções gastronômi- na questão animal quanto na social.
cas em Chicago. Por ser uma cidade maior, achei
que teriam mais e melhores lugares. Claro, haviam Mas nem tudo eram rosas para mim. Ainda tentanalguns restaurantes de qualidade impecável, mas do superar o coração partido, descobri que havepelo seu tamanho, era sempre difícil de se loco- ria apresentação de cerimônia do chá em uma
mover. Me fez lembrar porque decidi sair de São cidade vizinha, Champaign-Urbana. A cultura japonesa foi o primeiro item que me uniu ao meu
Paulo, não fui feito para cidades daquele porte.
ex, e eu precisava ir, para ter uma razão para viaAdorava chegar no escritório e entender como as jar, para trabalhar aqueles sentimentos amargos,
coisas funcionavam, bem diferente do que eu es- e para ter algo para mostrar para ele.
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E em um final de semana fui para a cidade vizinha,
encontrei um anfitrião simpático para me hospedar pelo CouchSurfing e tive alguns dias memoráveis, fiz contato com pessoas que me receberam
de braços abertos.

Minha cabeça estava mais e mais no Brasil, na minha vida, e o que fazer do meu futuro. Sentia que
precisava começar a organizar meu coração.
Havia decidido que quando voltasse ao Brasil,
não queria voltar para a mesma vida de antes,
algo precisava mudar. Procurei uma nova casa
na internet, acabei encontrando uma próxima ao
centro. Pedi aos meus pais para alugarem, e assim quando voltasse poderia ir direto para a nova
casa. Isso me deu um conforto para voltar para
casa.

A cerimônia do chá foi tranquila, em uma casa
estilo japonesa tão linda que eu gostaria de ter
uma para mim, e dei uma volta por conta própria.
Também tive uma pequena experiência universitária, com um tour pelo Campus me passando de
pretenso aluno.
Meus novos amigos me levaram para conhecer
uma fazenda de abóbora. Foi uma viagem de encher os olhos. De noite fomos assistir a uma peça
cuja história era sobre um elefante de circo que
fugiu, atacou algumas pessoas e foi morto pelos
donos do circo.

Nos últimos dias em Chicago, decidi sair de balada e conheci alguém. Ele me mostrou a cidade,
e foi este o único tempo que eu pude relaxar um
pouco mais, e não ser mais um ativista, nem um
perdido com o futuro, mas somente um turista.

A despedida da ONG foi gratificante. Eu e uma
Fiz novos amigos, refleti sobre minha vida, e era outra garota estávamos terminando o estágio.
hora de voltar para Chicago.
Jantamos todos juntos e recebi da garota uma
das coisas mais lindas, um desenho do “Super
Foi um tempo bom mas difícil. Sem dinheiro e Anderson”. Também recebi um cartão de agradesem tempo, trabalhava bastante, voltava para cimentos de todos os membros da ONG.
casa, não sabia o que fazer, conheci pouca gente,
e o coração partido doía como nunca. Queria vol- E chegou o dia de partir: Próxima parada, Nova
tar para o meu conforto, mas não sabia mais onde Iorque.
era esse lugar. Não como eu o conhecia.
Por sorte conheci um americano que falava português. Ele me levou para tomar um drink. Tivemos
uma boa conexão mas não infelizmente não tivemos muito tempo juntos.
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Nova Iorque

camarão, que me foi recomendado pelo pessoal
da ONG de Chicago.

Não tinha grandes expectativas para Nova Iorque. Não sabia o que fazer, o que ver, o que eu No caminho para o restaurante, uma supresa.
queria conhecer. Haviam apenas dois lugares que Cruzei com uma pessoa famosa na rua. Mas não
qualquer pessoa, mas a única pessoa famosa que
eu queria ir: Babycakes e Candle79.
também tem o mesmo primeiro nome que o meu.
Meu anfitrião foi extremamente simpático e me Anderson Cooper. Ri por dentro, queria ter falado
levou para conhecer a cidade, fomos em um res- com ele só que não queria parecer um fã chato,
taurante Raw mas que ficou bem a desejar. A ci- mesmo porque, nem sou fã dele.
dade me pareceu uma São Paulo, só que mais
Foram 4 dias intensos. Vi tudo e não vi nada, saí
bonita.
em uma balada com meu anfitrião e um amigo de
Não estava encantado por NYC, mas ainda assim um amigo, brasileiro, que também morava lá.
estava empolgado. E no momento minha vida esMuitos lugares para ver, restaurantes, conhecer o
tava dedicada somente à comida.
escritório regional da ONG ali em NYC, encontrar
Comi o sushi mais delicioso da minha vida, com uma blogueira vegana brasileira. A última noite
direito a atum falso e maionese, salmão vegetal, e passei com pessoas divertidíssimas, amigos da
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garota da califórnia, pra variar. E estava com o co- Meus pais estavam me esperando, eu estava
ração dividido. Não queria sair de lá nunca mais, pronto para a nova vida. Eu conseguia ter novae ao mesmo tempo queria voltar para a casa cor- mente esperanças de um futuro.
rendo, para o Brasil, para meus amigos.
Voltei ao Brasil, encontrei por acaso uma amiga
de Curitiba no Aeroporto de São Paulo, as coincidências e a pequenez do mundo. Porém descobri que havia comprado a passagem pra um mês
adiante e tive que esperar o próximo vôo e gastar
mais dinheiro até chegar em casa.
27

Novos céus brasileiros

Novos céus brasileiros
A nova casa era grande, com jardim, dividida pela
metade. E minha mãe já tinha me alertado: Anderson, a nova vizinha também gosta de ioga,
vegetarianismo e tem cachorros, acho que vocês
vão se dar muito bem.

Juntos planejamos o nosso futuro, ela estava indo
para Auckland, era professora de inglês e precisava de uma experiência nativa com a língua. Eu
estava acertado para ir para a Austrália, ver que
rumos minha vida iria tomar, com aquele caso antigo que não teria frutos, mas permitiria uma nova
Voltei para casa e em poucas semanas descobri experiência.
que a nova vizinha estava em uma situação muito
parecida com a minha. Tinha terminado um rel- Nesse tempo havia um amigo alemão que ficou
acionamento longo, estava insegura quanto ao na minha casa por três meses. E que participou
futuro, e ao invés de Austrália, país que eu tinha desse processo e me ajudou a ver a Alemanha de
planos de ir novamente, ela tinha sonhos na Nova um ponto de vista diferente, colocando-a na lista
Zelândia.
de lugares que quero ir.
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Acertei no trabalho, na Austrália, com minha não visível. Tentei compreender o que se passava mas já estava anoitecendo. Chegamos à cháfamília e amigos. Iria pegar a estrada, ou o céu.
cara da minha amiga, que ficava em uma cidade
Antes de sair, tive um processo de despedida vizinha à Brasília. Conheci a família, os cachorros,
especial. Não somente em visitar meus amigos, as galinhas, e aquele cheiro de campo que não
como também visitar cidades que eu queria ter sentia desde criança, quando ia passear na cháido e ainda não conhecia. A minha vizinha era nat- cara de uma tia, até que ela faleceu. Uma vida
ural de Brasília. O vôo mais barato para a Austrália saudosista e tranquila, que as capitais em que vivi
partia de Porto Alegre, onde tinha alguns conhe- já perderam quase por completo.
cidos. Então decidi passar pelas duas cidades anNa manhã seguinte acordei cedo, e fui ao jardim.
tes de embarcar em minha jornada.
O céu estava de um rosa brilhante que enchia os
Primeiro foi Brasília, a e minha impressão foi de olhos. Voltei correndo pra dentro, tentei fazer o
uma cidade grande e vazia. Foi bom encontrar menor barulho possível, mesmo com toda a emminha vizinha e meu amigo alemão que já estava polgação, para não acordar os outros que dormiam. Peguei minha câmera e voltei ao jardim. Tirei
por lá.
fotos que não conseguiram capturar a beleza do
Depois de ver com meus próprios olhos todos que eu estava vendo. Depois do café da manhã
aqueles prédios icônicos do governo, que até de roça, saboroso e fresco, fomos à cidade para
então eu só tinha visto na TV, eu fiquei de cer- conhecer melhor a região. Tive que ir aos correita forma, mais Brasileiro. É ali, no meio do país, os, não me lembro porque, e fui surpreendido
naqueles prédios, que todas aqueles políticos es- com um prédio que a primeira vista era uma caixa
tão escondidos. E vi também a guarda hasteando quadrada, mas tinha algo que o tornava charmoa bandeira, com todo um ritual, e percebi que em so, uma arquitetura única. Uma arquitetura de
algum lugar no Brasil, ainda existe aquela formal- Brasília.
idade herdada dos colonizadores.
Comecei a gostar da cidade, e ver que no fundo,
Havia algo estranho na cidade, algo bonito mas ela tem um charme próprio.
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Ao voltar para casa, mais deleite com as cores do a câmera, preparado para tirar fotos, mas minhas
céu.
habilidades fotográficas ainda ficaram a desejar.
Passeamos mais um pouco, tivemos um dia tranquilo, e ao conversar com minha amiga ela me
contou a frase cliché da cidade: “Brasília não tem
mar, mas tem o céu”. E entendi que havia sido
hipnotizado por aquilo que todos já conheciam,
o céu de Brasília.

No dia seguinte passeamos na mata ao redor da
chácara da minha amiga. Conheci a chácara ao
lado e vi aquele fogão a lenha, com um caldeirão
com doce de caju. Aquelas lembranças boas que
acertam direto no coração.

Caminhamos até um riacho, ouvi histórias e senti
a natureza, vi um matadouro que ficava do outro E assim segui de volta a São Paulo, me despedi de
lado do morro, vi o gato do vizinho que acompan- minha família e amigos, e segui viagem para Porhou a gente na caminhada igual a um cachorro.
to Alegre. Lá encontrei amigos que já conhecia,
outros que eu só conhecia online, amigos que viNa manhã seguinte acordei cedo para ver abri- eram juntos e conheci alguém muito especial que
rem as porteiras para as vacas da família irem para remexeu com meus sentimentos profundamente.
o pasto, vi o céu bonito e desta vez estava com Foi uma curta estadia, mas me senti completa-
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mente integrado, com risos, boas lembranças e
sentimentos bons. Vi a cidade, fui à Universidade
Federal, fui nos lugares veganos, na feira livre
orgânica que é tão conhecida. A cidade não tem
muito de beleza, mas é uma cidade viva e dinâmica, como São Paulo, mas menos densa.

cos dias, tive que me despedir. Dois amigos me
levaram ao Aeroporto. Estava com medo, muito
medo. Mas eles estavam ali comigo.
Me despedi, o coração apertou, peguei o avião.
E sabia que aqueles seriam os únicos abraços que
eu teria por um bom tempo.

Encontrar os amigos virtuais, tomar chimarrão, ir
em balada onde eu realmente tinha me divertido,
com pessoas que me fizeram sentir tão bem.

Abraço de quem abraça sem medo.
Abraço de amigos

Minha cabeça estava confusa, meu coração estava confuso, eu não queria sair dali, e em pou-
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, amigos brasileiros.

Cangurus e Ornitorrincos

Cangurus e Ornitorrincos
South Australia

Já havia estado na Austrália uma vez 5 anos antes.

Meu destino era Adelaide, pois tinha uma amizade, ex-paixão, e conhecia também uma garota
que encontrei no Brasil pelo CouchSurfing.

Tinha também passado pelo Chile e Nova Zelândia e tinha muitas boas lembranças dessa minha
primeira viagem ao exterior. Já conhecia algumas
pessoas por quem eu tinha um carinho especial
e sabia que não estava indo para uma terra estranha.

Ao chegar lá, meu amigo me buscou no aeroporto. Ele morava com seu ex-namorado. Foi uma
situação desconfortável desde o ínicio, era um
conflito cultural, um conflito de expectativas, um
receio generalizado e calado. Ambos tínhamos
medo de se abrir, cada um por sua razão própria.

Mas a situação era outra, eu estava indo sem ter
exatamente um porquê. Só queria estar em algum lugar bem longe. Só queria ver coisas novas,
vivenciar coisas novas, falar outras línguas, e esquecer do passado. Uma amiga ia ficar cuidando
dos cachorros e da casa no Brasil. Eu não tinha
mais preocupações, exceto o trabalho que iria
fazer de onde eu estivesse.

A convivência com os moradores da casa foi ficando cada vez mais estranha, sentia um descontentamento mas não conseguia ter clareza
de pensamentos sobre como agir. Havia uma
pressão calada, e eu ainda estava processando
tudo aquilo que eu havia deixado para trás e tentar entender o que eu estava fazendo ali. Foi um
tempo intenso e doloroso. Para relaxar, pegava a
bicicleta e ia passear pela cidade, por sorte conheci um outro Brasileiro que estava com a família,
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e pudemos fazer companhia um para o outro, descobrindo aquela cultura.

E lembrei que meu sonho era ver um ornitorrinco, mas o único ornitorrinco que eu acabei vendo era empalhado em um museu. E dentre todas
as boas novas experiências, estava ainda aquela
dor constante no peito. Voltamos de uma grande
viagem pelo sul da Austrália, mas com uma clara
barreira entre nós. Apesar de ele fazer de tudo
para que eu me integrasse, ele mantinha um distanciamento que me magoava.

Com meu amigo Australiano, fizemos algumas
viagens juntos, mas ele fazia tudo esperando um
agradecimento verbalizado, e eu me sentia como
se ele estivesse fazendo por obrigação, que eu
não entendia, e não conseguia me expressar. Não
havia muita confiança de ambos os lados.
Viajamos, vi as águas mais azuis da minha vida, e
vi também cangurus, muitos cangurus.

Tentei achar uma rotina para mim, ainda estava
trabalhando para uma empresa no Brasil e o plano era continuar trabalhando para eles por um
tempo. Também iria tentar trabalhar em um café
em Adelaide para ver se finalmente conseguiria
tomar algum rumo culinário.

Enquanto acampava ao lado dos cangurus e pensava como era bom não ter predadores ali, lembrei que quando eu era pequeno vi um vídeo sobre o último Tigre da Tasmânia do mundo. E me
entristecia por saber que estávamos matando a
nossa diversidade.

39

O trabalho no café foi um fracasso. Com a minha
limitação da língua não entendi quando me ofereci, que eles queriam um cozinheiro preparado. E
eu ainda tinha muito pra aprender, além disso
a pressão de toda a situação havia me deixado
completamente inseguro.

para eu morar. Ela morava com a irmã e o marido,
também Brasileiro.
Fui acolhido e bem recebido, elas tinham um
cachorro e dois gatos e pude confortar meu
coração. Aos poucos fui me reconstruindo e eles
me deram todo o apoio que eu precisava. Na
verdade, eles eram todo o apoio que eu tinha
naquele momento.

Eu era um fracasso.
Também nessa época recebi uma mensagem do
meu ex-namorado. “Tenho certeza que vi a Rita
na rua, voltei pra tentar pegá-la e não consegui”.

Cada vez mais que meu visto chegava ao fim, eu
pensava no que faria sobre o meu futuro, para
onde iria. Queria ir ao Japão, mas não podia tirar
meu visto da Austrália, somente do Brasil. Estava completamente sem dinheiro, mas não queria
voltar, havia perdido tudo aquilo que fazia minha
vida ter sentido.

Uma de minhas cachorras estava na rua. Liguei
para um dos meus amigos que ajudava a cuidar
deles. “Cadê os cachorros?”. Silêncio no outro lado da linha. “Cadê os meus cachorros?”.
“Fugiram” - foi a resposta. “Todos?” - respondi
quase sem saber se iria ter uma crise de choro
ou de acesso de raiva do mundo. “Todos”. Já
havia acontecido antes e normalmente retornavam dentro de algumas horas. Mas fui saber que
eles já estavam desaparecidos há mais de uma
semana.

Minha vizinha de Curitiba estava na Nova Zelândia, então decidir ligar para ela e ver se ela podia me receber. Ela disse que tinha um lugar para
mim. E assim fui para a aquele país do senhor
dos anéis, de apenas 4 milhões de habitantes. E
pensava comigo mesmo. A Austrália tem 20 milhões e eu já acho pouco, será que sobrevivo a 4
milhões?

A sensação que tive foi: Eu perdi tudo o que eu
tinha, perdi meu amor, perdi meus filhos.

Devido à companhia do meu amigo Alemão no
Brasil, eu sempre considerei a Alemanha como
segunda opção, e por causa disso instalei algumas apps no meu celular para treinar um pouco
de vocabulário de alemão e ocupar minha cabeça
entre uma crise e outra.

Ainda nesse clima tive que trabalhar mais alguns
dias no café. Não havia mais alegria. Não havia
mais auto-estima. Não conseguia fazer nada direito, senti que perdi tudo o que tornava minha
vida feliz, senti que nada mais fazia sentido. Minha
vida em Curitiba teve um fim. E de certo modo,
após aquela notícia, minha vida teve um fim.
Chorei como nunca, por incontáveis noites. Minha
culpa. Não coloquei chip neles como deveria. A
casa que eles estavam não era segura o suficiente. Eu não deveria nunca ter saído do Brasil.
Olhava sites de cães perdidos na cidade por vários dias seguidos procurando por eles. Nenhuma
pista.
Eu nunca mais vou ver meus filhos. Nunca mais.
Com aquela crescente pressão calada dos moradores da casa, conversei com a outra amiga australiana em Adelaide, e ela ofereceu um quarto
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Mas a Nova Zelândia parecia ser meu próximo
destino. Ou melhor, a minha única opção naquele momento.

bém planejada, onde tem um lago enorme que
foi feito pelo Homem, e vários prédios e espaços
vazios.

Um pequeno tour australiano

Como queria ver mais do país, decidi ir de ônibus
de Canberra a Melbourne, minha cidade favorita
na Austrália.

Antes de viajar, precisava renovar meu passaporte pois ele estava para vencer. E o mais seguro
era ir a Canberra, na embaixada brasileira. Aproveitaria para conhecer aquela parte do país.

A Austrália é parecida com o Brasil no quesito
distância. De Canberra a Melbourne levaram algumas boas horas sentado, vendo aquela paisagem semi-árida australiana.

Tive um curto mas bom tempo na cidade. Conheci mais pessoas pelo Couchsurfing e percebi
que com eles eu não tinha problema algum em
compreender a língua. Descobri então que parte da minha dificuldade com o inglês não tratava
somente da língua em si, mas que as pessoas em
Adelaide tem um sotaque específico e mais difícil
de entender.

Em Melbourne eu já tinha amigos que fiz na minha visita anterior à Austrália, e o único lugar que
de certa forma me sentia seguro. Me alegrou
imensamente estar de volta na cidade e me perguntava por que diabos eu não decidi morar em
Melbourne antes? Mas agora já era tarde, e em
breve eu estaria partindo para uma nova aventura, ainda mais longe.

Canberra foi meio para mim uma Brasília no sentido de arquitetura e urbanismo. Uma cidade tam41

Vulcões Adormecidos

Vulcões Adormecidos
No aeroporto, alguns minutos antes de embarcar, recebi uma mensagem do trabalho no Brasil.
O site estava fora do ar e eles não conseguiam
fazer ele voltar. Tentei usar a internet até que tive
que embarcar. Ao chegar na Nova Zelândia, recebi meu visto, 6 meses. Estava mais tranquilo,
mas ainda tinha o trabalho pra resolver. Demorava mais de uma hora para eu chegar em casa,
então tive que usar roaming internacional, mas
sem muito sucesso. Estava quase A$20 mais pobre e o site ainda não tinha voltado. Comecei a
perceber que o trabalho e as viagens não iam dar
muito certo.

Na manhã seguinte percebi que dava para ver o
mar da janela de casa, e era uma vista linda. Fui
até a cidade passear, já conhecia Auckland pois
havia estado ali 5 anos atrás, mas agora tinha outros olhos. Já não era um turista vislumbrado, eu
era apenas um novo morador.
Primeiro fui fazer o que eu sempre faço, encontrar onde se compra o que eu preciso pra comer. Mercado asiático, frutas e verduras a preços
acessíveis, restaurantes e assim por diante. Tudo
em Auckland ficava meio inacessível, meio longe,
e eu sempre precisava de algum transporte ou
caminhar bastante, mas ainda assim estava satisfeito. Havia porém algo que eu não gostava muito na cidade, não era Devonport, não era meus
amigos, não era a beleza da cidade. Alguma coisa não fazia sentido para mim.

Cheguei na nova casa, ficava em Devonport, do
outro lado da cidade, e era necessário uma balsa
para chegar, o que tornava a viagem charmosa
e cara. Encontrei minha vizinha, foi muito bom
ver um rosto amigo, e ela fez de tudo para que
eu pudesse me sentir bem. Os outros moradores
também eram extremamente amigáveis. Me senti
de novo em um lugar seguro.

Pouco antes de anoitecer, depois de voltar para
casa, fui ao morro que ficava nas redondezas,
subi e não sabia que tinha um lugar tão bonito ali.
Minha amiga havia me explicado que ali haviam
muitos vulcões que estavam inativos. E fui subindo percebendo que logo ali, na rua atrás de casa,
estava um desses vulcões, e cada vez que eu subia mais, percebia que ao redor existiam outros,
vários vulcões. E eu me imaginei em um Jurassic
Park, com todos aqueles morros que são conectador diretamente com o “centro” da terra.

Fomos ao supermercado e fui ver o que havia disponível para mim. Na Austrália era relativamente
fácil encontrar comida vegan. Tanto nos mercados tradicionais, como produtos vegetarianos
dos países asiáticos. Encontrei alguns produtos
australianos lá, como as salsichas que eu adorava,
mas bem mais caros.
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E a paisagem era excessivamente deslumbrante.
Vi uma senhora com seu cachorro sentada, admirando aquela vista. Percebi que eu estava em
uma pontinha do paraíso.

Mas queria saber o que havia no resto do país,
e planejei uma viagem para a ilha sul. Comprei
um pacote com 10 paradas para qualquer lugar
do país de ônibus. Escolhi meus pontos e poucos
dias depois, parti com espírito aventureiro.

A beleza da cidade, a viagem quase diária de balsa até o centro e os amigos, me trouxeram uma
paz inexplicável.
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O primeiro tour pela ilha

Chegando em Christchurch a primeira coisa que
eu notei foi o céu e as cores brilhantes do pôr
do sol. Lembrei do céu de Brasília, e como que
o Brasil realmente tem um pouco de toda beleza
do mundo em si mesmo. É só saber ver.

A cada nova parada, mais me vislumbrava com
o país. Em Wellington, capital da Nova Zelândia,
fui recebido por um amigo que conheci em Auckland. Eu estava faminto e fomos a um restaurante,
era quase meia noite, e eles tinham lasanha vegana, bolo vegano, e muito mais, apesar de não
ser um local exclusivamente vegetariano. Senti
que aquela cidade tinha algo de especial. Mas na
manhã seguinte já ia partir.

Em Christchurch eu fui hospedado por uma garota extremamente querida e super-ativa. E conheci
pessoas amigas, inclusive uma que prometi visitar
no futuro, na Espanha, quando ela retornasse.
A minha anfitriã e outro amigo ia apresentar uma
peça de teatro em uma cidade próxima. Na casa
de campo de um ilustrador. Uma casa linda, com
um ateliê e uma pequena ponte particular. Voltei para Christchurch me sentido em casa. Mas lá
também tive a primeira experiência com desastre
natural.

Cruzar de balsa a ilha norte para a ilha sul foi uma
das melhores experiências que já tive, e assim alcancei Picton, segui viagem de carro com um australiano que conheci alguns dias antes também
em Auckland e que havia me oferecido carona
até Christchurch.
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A cidade ainda estava se reconstruindo depois
do último terremoto que destruiu quase todo o
centro da cidade. E lá também, no meu último
dia, um outro fato importante. Vi neve pela primeira vez na vida.

passaria a noite em um hostel.
Queria ver a geleira, perguntei no hostel como
poderia chegar lá, me disseram, ou de ônibus ou
por uma longa caminhada. Resolvi caminhar e
cheguei quase ao anoitecer. Haviam três caminhos para seguir. Peguei o primeiro caminho e não
fiquei muito impressionado. Tirei uma foto sem
muito cuidado e decidi pegar o caminho que levava diretamente à geleira. Fiquei encantado mas
percebi que estava anoitecendo e tinha um longo
caminho de volta.

Apesar de todas as dificuldades na cidade, o clima era super pacato, passei um tempo especial e
prometi a mim mesmo que iria voltar.
Segui viagem por Queenstown até Milford
Sounds, um dos pontos mais famosos da Nova
Zelândia. Agora, no ponto mais ao Sul que eu
chegaria, comecei a minha viagem de volta ao
norte, passando pela geleira de Franz Josef onde

Quando me virei para voltar, já cansado de ver a
geleira, vi uma das vistas que mais me marcaram.
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O por do sol entre as rochas e montanhas.

outra anfitriã, que acabou se tornando meu outro
grande apoio na viagem. Ela morava sozinha e
tinha um quarto extra que acabei alugando por
alguns meses. Lá perto tinha uma biblioteca com
uma linda vista para o mar azul e internet rápida de verdade. E assim foi minha rotina por dois
meses, ir para a casa, trabalhar na biblioteca, e
conhecer novas pessoas.

Caminhei solitário na escuridão completa por
mais de uma hora de volta ao hostel, estava com
medo, sabia que não havia ninguém a quilômetros de distância e se eu me perdesse não teria
como perdir ajuda. O celular também não tinha
sinal. Mas voltei com segurança para o hostel e
me senti realizado, uma verdadeira aventura para
mim.

Mas ainda tinha algo que me faltava, e sempre
me diziam que Wellington era a cidade para mim
, mas eu duvidava. Uma cidade com 300 mil habitantes não podia ser tão especial assim.

Agora só precisava voltar para Auckland.
No dia seguinte continuei a viagem, atravessando o West Coast, onde tem uma florestra tropical que muito me lembrou o Brasil. Paramos no
restaurante mais cruel que eu já tinha visto, com
piadas de mau gosto como o Hambúrguer de
Bambi e um adesivo: “Gato, a nova carne branca”, se referindo ao Possum.

Precisava extender meu visto, e tive que ir a
Wellington pois a agência de imigração de Christchurch estava fechada devido ao terremoto.
Em Wellington fui hospedado por alguns vegans
e fiquei curioso para saber o que a cidade podia oferecer. Procurei emprego e quase consegui,
mas precisava resolver a questão do visto. Extendi meu visto de turista mas precisava de um visto
de trabalho. Decidi ver o que a capital da Nova
Zelândia reservava para mim.

Voltei ao ônibus e comi a marmita que eu trouxe,
afinal, eu já sabia que não teria nada para mim no
caminho.
Ao voltar para Auckland, percebi que ali não era
meu lugar, e como a cidade que eu mais me senti
bem até então era Christchurch, decidi tentar ir
para lá. Consegui um lugar para ficar e fiz minhas
malas, com dor no coração por deixar os amigos
que tinham me apoiado.

Wellington
Quando voltei, fiquei hospedado em um outro
apartamento vegan e queer, e que logo teria
um quarto vago pois uma das garotas iria para
a Austrália. Decidi morar lá. Voltei para Christchurch para me despedir e pegar minhas coisas,
e ao chegar em Wellington senti que aquele era
o meu lugar.

Christchurch
Em Christchurch eu não consegui mais fazer contato com a minha antiga anfitriã e encontrei uma
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A paisagem era linda, conheci muitas pessoas
marcantes, participei de um start up para montar
uma empresa (e fracassei em apoiar o projeto), e
me senti integrado. Passei o natal e o ano novo
com um casal de brasileiros que me deram apoio
em diversos momentos.

paralelo em meio às minhas viagens. A idéia era
que o destino final fosse Wall Street em NYC.

Tive minha paixão doída por um alemão que estava estudando por lá, e passei por todos os sentimentos possíveis. A cidade era uma pequena
metrópole. Havia de tudo um pouco. E consolidou-se como a primeira cidade fora do Brasil que
eu podia chamar de lar.

Combinas as datas, outras pessoas se juntaram e
logo tínhamos um grupo para viajar juntos. Alugamos um carro e foi minha primeira longa experiência na estrada, acampando, e explorando por
duas semanas.

Minha amiga americana da Califórnia, estava morando até então na China e decidiu vir fazer uma
visita para viajarmos juntos pela Nova Zelândia.

Mas, mesmo durante a viagem, minha cabeça
estava no trabalho, no coração partido com o
ex-namorado e o novo alemão que eu havia conhecido, na insegurança com o futuro. Toda essa
minha insegurança causou certo estresse entre o
grupo.

Lá também conheci sobre os Maori, os “nativos”
da ilha. E fui visitar um local sagrado Maori com
uma amiga. Lá, uma senhora me explicou mais
sobre a cultura deles até que eu me dei conta
que no fim eu sabia mais sobre a cultura Maori
do que a cultura indígena Brasileira. Não valorizamos a riqueza da nossa cultura passada.

Mas tivemos uma viagem fantástica, e o ápice foi
ter andado de Kaiak em um fjord na ilha sul.

Ainda em Wellington, conheci um grupo de
“Craftvism”, que em época do Occupy Wall Street, fizeram um Occupy Blanket. Um cobertor de
patches que deveria carregar as mensagens do
que as pessoas queriam mudar na sociedade.

O meu visto no país estava para expirar, estava
com esperança de conseguir um Working Holiday
mas não tive sorte. O Japão não era uma opção,
Thailândia e outros não me apeteciam.
Iria para a Europa, com destino final, Alemanha.
Comprei a passagem de saída da Europa para a
Rússia. Meus próximos meses estavam traçados.

Como eu já sabia que iria continuar viagem pelo
mundo afora, me ofereci para levar o cobertor e
tirar foto dele durante a viagem em diversos lugares que passasse. E assim, tinha um objetivo
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O Velho Mundo
trabalhando. Meu anfitrião foi ótimo, mas não me
senti confortável na cidade. Um mar de coisas
para explorar e o único porto seguro era na casa
dele. E ainda tinha que lidar com meu futuro e
meu coração, que ainda doía de amores.

Minha primeira parada era Paris. A minha amiga
americana, que já tinha feito muito por mim, havia
me colocado em contato com um anfitrião que a
hospedou quando ela estava lá, e ele poderia me
receber. Depois eu iria para Chambery para encontrar com duas grandes amigas brasileiras.

Quando fui ao Louvre, passeei até quase a hora
de fechar. E antes de sair precisava encontrar a
Mona Lisa, afinal, é a obra mais famosa de lá.
Enquanto procurava, uma garota me perguntou
em inglês onde era a Mona Lisa, respondi que
não sabia mas também estava procurando, fomos
procurar juntos, e descobrimos que os dois eram
Brasileiros. Rimos daquela coincidência. Voltei
para casa e meu anfitrião, fotógrafo, me deu dicas de técnicas fotográficas.

Paris foi uma experiência interessante. Apesar de
ter estudado francês por um ano no Brasil, descobri que não sabia nada. Consigo ler em francês
sem grandes problemas, mas a fala é completamente diferente e só pude me comunicar em inglês.
Achei a cidade charmosa e bonita, mas exceto
com o meu anfitrião, tive problemas para me socializar em Paris. Pensei se era um problema só
com Paris ou se era com a Europa toda. Afinal, na
Nova Zelândia, eu conheci tantas pessoas bacanas, que era difícil competir.

Logo a viagem por Paris chegou ao fim e fui a
Chambery encontrar com uma das minhas amigas. Ao revê-las, meu espírito se sentiu num conforto inexplicável, após o abraço, me segurei para
não chorar. Abraço de brasileiro. Finalmente um
abraço de um amigo brasileiro.

Conheci Paris mas tive um grande projeto no trabalho e não pude aproveitar tanto quanto eu gostaria. Fiquei trancado grande parte do tempo,
52

família bem simpática e quase veganos. Também
tive problemas com a cultura e a língua, pois eles
não falavam bem inglês e eu conversei com meu
francês limitado. Segui de ônibus rumo a Barcelona.

Estava em casa.
Conversamos e passeamos, tive uns dias que conseguiram me reconstruir depois de tanto tempo
na estrada, sofrendo todo tipo de desafio. Foi a
pausa para me sentir vivo novamente, para sentir
que o mundo ainda é seguro e tenho amigos.

Ao chegar em Barcelona, precisava seguir viagem
até uma cidade vizinha onde minha amiga, que
eu havia conhecido em Christchurch, morava.

Viajamos juntos por alguns dias, comemos, vi
neve e áreas de esqui, infelizmente não esquiamos. Depois chegou hora de seguir viagem,
Lyon e depois Barcelona.

Quando fui passear pela cidade vi que haviam
muitas bandeiras gays ao redor. Voltei para casa
e perguntei a ela do que se tratava. Descobri que
estava em Sitges, uma das capitais gays da Europa.

Havia feito contato com um conhecido em Viena
por uma rede social de vegetarianos e também
planejei ir visitá-lo.

E também descobri que alguns dias antes tinha
acontecido o Carnaval lá, e foi então que tive
conhecimento do carnaval fora do Brasil, um em
Sitges e outro em Colônia.

Em Lyon tive uma difícil experiência de turista
vegan, quase impossível achar qualquer coisa
vegan, apesar de ter sido hospedado por uma
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Espanha

E ainda em Barcelona, conheci um rapaz que
também era interessado em cerimônia do chá,
mas não apenas a japonesa, mas também a chinesa e coreana, e me contou que havia uma casa
de chá chinesa na cidade. Fui conhecer e tive o
prazer de abrir meus horizontes para a cultura do
chá também na china.

Lá na Espanha, depois de muito tempo, finalmente tive o prazer de comer frutas e verduras
frescas a um preço acessível, e percebi que isso
era uma das coisas que mais me fizeram falta na
Oceania.

Um amigo da Nova Zelândia havia me colocado
em contato com um outro amigo que estava em
Barcelona, ele trabalhava no Cirque du Soleil, o
que me encantou prontamente. Fui tomar um
café com ele e ele me convidou para a abertura
do show na cidade. Fui com uma nova amiga que
morava na segunda casa que eu fiquei. Meus dias
em Barcelona não podiam ter sido mais felizes.

Também um garoto que conheci em Barcelona
me contou sobre uma comida tradicional que estava na época. O Calçot. Mas ele me falou que
provavelmente eu não podia comer porque não
era vegan. Perguntei o que não era vegan. Ele
pensou um pouco e falou em voz alta os ingredientes enquanto refletia sobre o que dizia: nozes,
tomate, azeite, especiarias. Ei, é vegan! E decidimos que precisávemos achar algum lugar para eu
experimentá-los.
Foi a primeira vez que vi uma comida típica e totalmente vegana.
Também minha amiga que havia me hospedado
comentou sobre o monastério de Monserrat, dizendo que valia muito a pena visitar. E assim o
fiz. Uma linda construção de pedras em cima de
um morro, com uma ampla vista. E lá encontrei
vários produtos vegans também. Em especial o
chocolate deles, feito à moda antiga com prensa
de pedra.

54

Viena

junto com o grupo.

Segui viagem para Viena. O primeiro lugar onde
estava indo e que eu não tinha nenhuma noção
da língua. Tinha algum vocabulário básico de alemão, mas mal conseguia fazer um pedido em um
restaurante.

Estranhamente, em Viena tirei algumas das minhas fotos preferidas da Europa.
E fui então para o próximo país, que em alguns
níveis, era meu destino final. A Alemanha. Não
sabia o que esperar e estava extremamente nervoso. Sabia que estava indo com a intenção de
querer ficar por mais tempo, pois estava cansado de viajar, estava cansado de pular de galho
em galho, mas ao mesmo tempo, tinha planos de
continuar a viagem, passando pela Rússia, Londres, Estados Unidos, América Latina e de volta
ao Brasil.

Lá fiquei hospedado com um vegan e seus amigos, todos músicos. Me senti extremamente confortável e tive uma estadia curta porém divertida.
Caminhei pela cidade, tirei fotos, encontrei um
homem vestido de girafa, e vi o show do meu
amigo músico, que apesar de não entender as letras, me diverti apenas em ver as pessoas rindo
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Em Busca do Novo Lar
Comecei por Munique, fui hospedado por uma
vegana, conversamos muito. Comi em alguns
dos melhores restaurantes que tinha visitado na
Europa até então. Um deles, uma casa de chá
vegana japonesa, não podia ter sido mais conveniente para mim, com minha paixão pela culinária nipônica. O outro um restaurante de comida alemã. E no final de semana que eu estava lá,
tinha um festival vegano na cidade.

veio me pegar para me levar para a casa de seus
pais. Tivemos uma boa conversa até a casa deles,
meu coração apertado por causa de tantas inseguranças mas em boa companhia. Ele me mostrou
mais lugares do que eu poderia imaginar para a
região, incluindo castelos e estátuas, histórias sobre a vida cotidiana e alguns fatos históricos.
Foi bom mas muito cansativo, afinal, conviver
com alguém por tantos dias seguidos, com tantos
sentimentos mistos de carinho e de medo, não
era fácil.

Mas Munique foi uma cidade que passei como
turista, apesar de ter conhecido pessoas que ainda mantenho contato.

Estava ansioso para continuar viagem e pôr um
fim àquela expectativa de não saber para onde
a vida iria me levar. Nesse meio tempo descobri
que uma amiga Brasileira estava em Berlin, ela
me escreveu pelo Facebook e fiquei contente por
finalmente ter algum contato por lá, já que até
então não conhecia ninguém na cidade. Meu trajeto para o oeste estava traçado.

De lá iria seguir viagem a Hamm, para encontrar
aquele que tinha marcado profundamente minha
estadia na Nova Zelândia, e que já estava de volta
para sua cidade natal. Ele iria me hospedar pela
próxima semana.
Parei antes em Colônia, fiquei hospedado por um
vegan que morava com sua filha e foi uma estadia
tranquila. Mas por alguma razão não tive um bom
primeiro contato com a cidade, apesar de meu
anfitrião ter sido excelente companhia.

De Hamm eu iria para Dortmund por alguns
dias, e seguiria viagem até a casa do meu amigo
alemão na Bavária, seguindo viagem em grupo
até Leipzig. Neste meio tempo, havia entrado em
contato com uma empresa em Frankfurt para trabalhar remotamente em alguns projetos.

Parecia que faltava algo em Colônia. Parte do
centro da cidade estava em reconstrução, e tive
muita dificuldade de conhecer pessoas pela internet para um café ou para uma conversa, reforçandoa minha impressão ruim de lá.

A vida na Alemanha estava começando a tomar
um rumo.

Alguns dias se passaram e meu amigo de Hamm

Dortmund de certa maneira, eu via como a Port60

land da Alemanha. Uma cidade pequena, mas
aparentemente com uma cena alternativa que se
destacava, além de um café e um supermercado vegano. E lá também eu havia descoberto um
curso de confeitaria vegana, o que havia conquistado minha atenção. Assim, consegui um couch
com uma garota na cidade e compartilhamos interesses, treinamos fotografia e culinária, passando alguns dias descontraídos.

uma ONG de proteção animal que tem sua sede
lá, mas que eu tinha ajudado por um tempo enquanto os ativistas na Austrália, criando um site
contra a Exportação de Animais Vivos. E fui também ver o possível trabalho com informática.
Cheguei lá no início da primavera e fui recebido
com muitas flores. Frankfurt foi a única cidade da
Alemanha que tinha visto com prédios e arquitetura contemporânea, paredes de vidros, lembrando uma cidade grande ocidental qualquer.

Fui a Frankfurt para conhecer a cidade, visitar
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Também vi o maior número de pessoas de terno e
gravata por metro quadrado. Tive uma experiência com um misto de charme e distanciamento.
Ali definitivamente não era o meu local, mas não
tive nenhum desgosto pela cidade.
Fiquei em um Hostel pois não havia conseguido
nenhum Couch por lá, a entrevista de emprego
foi boa, o contato com a ONG foi tranquilo,
apesar de eu ter percebido que o foco deles é
bem maior na questão de bem-estar animal, do
que de vegetarianismo, o que não é minha abordagem preferida.
E finalmente segui viagem para o norte da Bavária,
encontrar o meu amigo com quem convivi por 3
meses enquanto dividíamos o mesmo quarto em
Curitiba. Foi um bom reencontro, ele morava em
uma pequena vila, com natureza típica alemã, e
minhas primeiras tentativas de falar somente em
alemão com a mãe dele. O que me deixou contente pois consegui explicar sobre minha família,
minha sobrinha e minha viagem. Um grande feito
para alguém que só aprendeu a língua por aplicativos de celular.
Depois de alguns dias, seguimos viagem a
Leipzig, cidade que ele morava e falou muitas
coisas boas sobre. Faríamos uma parada em Weimar para pegar uma amiga dele. Ela estava fazendo aniversário naquele dia, 18 anos. Então, antes
da viagem, fizemos um bolo para comemorar na
estrada o seu primeiro ano de liberdade.
Ao procurar onde ela estava, o nome da cidade
me soou familiar, mas eu não conseguia lembrar
o por quê. Não era Hamburg, ou Colônia, que
você escuta diversas vezes na vida. Era um nome
em um ponto específico, muito familiar para mim.
Até que ele me passou o endereço onde ela estava, olhei no mapa, ficava a algumas quadras de
onde nós estávamos, exatamente ao lado da...
Bauhaus Universität. Ahá! Sabia que já conhecia.
Aprendi nos livros de história da arte.
Antes de seguir viagem, fui dar uma olhada nos
prédios da universidade, mas me explicaram que
os prédios mais famosos ficam em Dessau. Mesmo assim, me senti como houvesse descoberto
um tesouro escondido.
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Leipzig foi a primeira cidade na Alemanha que
eu senti como eu pudesse morar, fiquei na casa
de um garoto vegano, com gatos veganos, o que
é raro até mesmo na comunidade vegetariana, e
me senti extremamente confortável. Tinha um clima descontraído na cidade e restaurantes com
boas opções para vegans.
Fomos dar uma volta ao redor da casa onde estávamos hospedados, acabamos em um parque
meio zoológico não muito longe dali, e entre idas
e vindas, me senti bem confortável na cidade
com meus novos amigos.
Mas em breve eu iria para a famosa Berlim. Em
um certo ponto, era tudo o que eu conseguia
pensar. Depois de ter nascido em São Paulo, cidades grandes não me apetecem mais, gosto das
cidades de porte médio, onde é possível conciliar natureza e alguma vida social intensa, por
isso que eu raramente tiro fotos dessas cidades
grandes.
Mas Berlim prometia algo especial, e eu ainda
precisava descobrir o que seria.
Porém, ao conversar com meu amigo em Leipzig,
perguntei sobre Praga, pois sabia que não era
muito longe dali. Ele falou que era mais perto de
lá do que de Berlim. Eu conhecia um garoto raw
vegan que morava em Pragua e talvez pudesse
me receber, conversei com ele e decidi fazer uma
parada lá antes de seguir para Berlim. Seriam
apenas alguns Euros a mais se eu usasse o site
de carona, que aqui na Alemanha funciona muito
bem. E assim, teria que aguardar um pouco mais
antes de chegar em Berlim, mas iria conhecer
mais um país, e mais uma língua pra lidar.

dade e sem dinheiro. Por sorte havia algum resto
de dinheiro no meu cartão de crédito, fui sacar
no caixa automático, e vi as opções de saque:
10.000, 30.000, 50.000, 100.000. Eu ia ficar lá só
um final de semana, quanto é muito e quanto é
pouco dinheiro? Fui na sorte e pequei o terceiro
valor, que chutei ser em torno de 30€.
Fui ao ponto de ônibus e não havia mapa nenhum. Não sabia nem pra qual direção seguir.
Perguntei para algumas pessoas se elas falavam
inglês, todos responderam que não. Vi do outro lado da rua a máquina para comprar o ticket
de ônibus, e ao lado dela, três homens extremamente bêbados e agressivos gritando e a polícia
chegando para acalmá-los. Caminhei com medo
enquanto eles gritavam, desta vez na minha direção. A máquina só aceitava moedas e eu tinha
uma nota. Não era a melhor recepção que eu podia ter na cidade.

Praga
Chegando em Praga, o casal que dirigia o carro
não tinha GPS e haviam se perdido. Chegamos
na cidade mas não sabiam me levar até o local
onde eu iria encontrar meu anfitrião. Me deixaram em algum bairro mais afastado, perto de
um ponto de ônibus. Foi quando em uma conversa com eles eu me dei conta. Na República
Tcheca eles não usam Euro! Estava perdido na ci-

Entrei na loja que havia em frente ao ponto de
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ônibus para ver se eu podia comprar alguma
coisa e trocar o dinheiro. Por sorte era uma loja
de orgânicos e comprei algumas coisas para levar para a janta, mas não muito, pois sabia que
meu anfitrião era crudívoro, ou melhor, frugívoro,
e eu havia prometido comer somente o que ele
comesse.
Perguntei se a vendedora falava inglês, ela fez
que não com a cabeça e retrucou várias coisas em
tcheco, peguei o troco e agradeci. A polícia estava ainda em atrito com os três bêbados ao lado
da máquina de tickets. Olhei para o outro lado e
vi um garoto de aproximadamente 20 anos, perguntei se ele falava inglês, “Of course I do”. Finalmente! Expliquei onde eu queria ir e ele me
explicou, pega aqui o ônibus X e pára no lugar Y,
depois pega o metrô até Z.
Ok, todos os nomes eram em Tcheco, fiquei
repetindo o nome da próxima parada para não
esquecer. Ele entrou no ônibus e disse “seu ônibus deve ser o próximo!”. Eu tenho que correr e
comprar o ticket antes do ônibus chegar, pensei.
Fui para a máquina, mais gritaria para cima de
mim em Tcheco e mais a polícia discutindo com
os bêbados. Comprei o primeiro ticket que eu
encontrei, vi depois que tinha alguma descrição
em inglês, mas eu não li, eu só queria sair dali.
Atravessei a rua e corri enquanto o ônibus abria
as portas. Repetia o nome da parada na minha
cabeça, mas o nome já começava a me confundir
e a cada nova parada mais o nome parecia errado
para mim. Após uns 15 minutos de confusão, um
nome que eu pensei ser o correto. Desci. Olhei
para a direita, uma escada para o metrô. Finalmente.
Segui para o centro da cidade, encontrei meu
anfitrião, e tive alguns dias de muita chuva e
caminhada por Praga, comendo apenas frutas,
uma refeição Raw em um restaurante com ele, e
somente no último dia não resisti e fui ao Loving
Hut comer comida vegana cozida.
Saí de Praga sem grandes emoções, contente
por voltar para a Alemanha, onde pelo menos eu
conseguia entender as palavras básicas.
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Berlim. “Qual delas? Aqui existem muitas”, respondeu ela. Rathaus Neukölln, mostrei no celular pois não conseguia pronunciar. Pega a linha 8
e depois a linha 7. Mas para em Hermannplatz e
não em Hermannstraße, ouviu? E ela correu para
pegar o metrô dela.

Depois de quase 2 meses na Europa e quase 1
ano e meio no total, estava começando a ficar
cansado da estrada e queria urgentemente um
lugar para chamar de lar.

Berlim

Tantos nomes novos. Vi meu trem chegando, entrei, olhei no mapa e entendi o que ela quis dizer
com os dois nomes. Sentei e olhei as pessoas ao
redor. Jovens e adultos de todos os tipos, estilos
e nacionalidades. Italianos, espanhóis, alemães,
latino-americanos, ingleses e países do oriente
que eu não sabia identificar. Era uma sexta-feira à noite, todos indo para a festa. Me ajeitei no
banco, ninguém me via, cada qual com seu estilo
de vestir, ninguém ficava olhando pra ninguém.
“Acho que eu vou gostar daqui”, pensei. Enquanto apreciava ser um turista invisível.

Comecei a revisar meus planos. Ficar um pouco
em Berlim, ir para a Rússia pois já tinha as passagens compradas, de lá iria para Londres ver
uma amiga, e seguiria para os Estados Unidos,
iria para a Colômbia, aprenderia um pouco de
espanhol uqueria descer de ônibus até voltar ao
Brasil. O plano ideal. Ao mesmo tempo que, eu
não sabia de onde eu tiraria forças para tal jornada. Meu corpo pedia paz. Meu cérebro pedia
sanidade.
Cheguei quase de madrugada em Berlim, em um
lugar estranho no centro da cidade. Muito concreto e placas de construções. Parece que a Alemanha estavs toda sendo reconstruída. Em toda a
cidade que eu passei, haviam vários pontos com
tránsito parado para reforma.

Cheguei na nova casa, o bairro era meio confuso,
muitos imigrantes do oriente médio nas lojas de
conveniência abertas. Toquei a campainha e revi
minha amiga, quase todos lá falavam português.
Vi meu quarto temporário, um quarto pequeno
e sem janelas, cheio de coisas dentro. Mas com
uma cama quentinha e pessoas por quem tive extrema simpatia. Me sentia seguro lá.

Peguei o metrô para seguir caminho para a casa
da minha amiga brasileira. “Fica perto da Rathaus,
sabe onde fica?”, perguntei à uma norte americana que conheci durante a carona de Praga a

Nos dias que se passaram fui descobrindo as
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que eu não falava a língua. “Ich spreche nicht
Englisch”, retrucou ela em tom sádico. Respirei
fundo e disse “Langsam bitte”. Conforme ela
perguntava eu respondia “Ja” a tudo, algumas
coisas eu conseguia entender, como data de nascimento e outros dados pessoais. Mas estava
com medo dela, só queria pegar meu visto e sair
dali. Logo começou a ficar mais difícil de entender
e eu dizia “Entschuldigung, nochmal bitte”, várias
vezes. Ela se convenceu de que eu realmente não
entendia alemão (afinal, estava lá para aprender
a língua), e começou a falar comigo em um inglês com sotaque forte, mas bem compreensível,
e sorriu pra mim. Já havia me torturado o suficiente. Os alemães sabem como fazer você se sentir mal para falar a língua deles. A obrigação é
grande. Não é mais o jeitinho brasileiro.

pessoas, a cidade, os trens, os lugares vegans, as
festas queer, os bares e clubes de fetiche gay, o
falafel por 3,50€.
Logo minha amiga me explicou que ela estava
lá com visto de estudante, aprendendo alemão,
e que eu deveria fazer o mesmo. Eu expliquei
que queria voltar ao Brasil e depois voltar com
visto de estudante. Ela falou que não adiantaria, pois eu preciso tirar o visto ali da Alemanha
de qualquer forma, e teria que esperar 3 meses
para voltar e daí aplicar o visto. Depois de pensar
bastante e com a passagem pra Rússia cada vez
mais próxima. Decidi arriscar, falei com meus pais
e eles me ajudaram com o visto. Em duas semanas havia me registrado na escola e recebi os
documentos do Brasil. Só faltava ir na Agência de
estrangeiros. Fui super nervoso, apesar de todos
terem me aconselhado ir com alguém que falasse
alemão, eu estava naquela fase de não querer incomodar. Fui com a cara e a coragem.

Que saudades daquele abraço Brasileiro...
Cheguei em casa e disse a todos que eu consegui
o visto. Muitos abraços apertados...

Na entrevista a funcionária falou comigo em
alemão. Sem entender o que ela dizia falei, “Ich
spreche nicht Deutsch”, em alemão, explicando

Sorri por dentro. Eu finalmente estava em casa.
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INSTANTES VISUAIS

Pessoas
Nesses quase 3 anos de estrada eu
conheci muitas pessoas. Devo ter jantado, almoçado e conversado sobre a
vida e sonhos com mais de 150 pessoas diferentes, de diversas partes do
mundo. Assim, as fotos aqui abaixo
são uma seleção bem restrita, e que
não significa que as pessoas que aparecem que aqui são de alguma maneira mais importantes que outras. Muitas
das minhas fotos preferidas eu tive que,
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com dor, deixar de fora desta seleção,
por questões de privacidade ou por
serem muito pessoais, indo além da intenção deste livro. Por isso, se algum
de vocês não quiser a foto aqui, basta
me falar que eu retiro, e outros que não
apareceram, não foi porque vocês não
são importantes, mas simplesmente por
falta de espaço ou por que a foto podia
não ser ideal para ser publicada aqui.
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Antes que alguém fale “mas o que ele foi fazer em uma corrida de cavalos e num
rodeio?”, não se apavore. Eu fui apenas para tirar fotos para uma ONG de proteção
animal sobre maus-tratos nesses eventos. Mas esse retrato da amazonas me fez
lembrar do ideal que existe ali, que impede os visitantes de ver o lado do animal
que está sendo explorado.
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Ao caminhar pelas ruas de Barcelona, ouvi um barulho de fanfarra e fui procurar de onde via.
De repente vi várias carroças e pessoas passando
na rua, jogando balas e doces. Era algum festival
local. E munidos de guarda-chuva, pais e crianças
procuravam coletar o maior número de balas possível.
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No Brasil tive algumas aulas de cerimônia do chá japonesa e peguei certo gosto pela coisa. Em Barcelona descobri com um novo
colega, sobre o chá na China e Coréia, enquanto tinha uma breve
cerimônia do chá chinesa acontecendo para a gente.
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Ok, ela aparece duas vezes aqui no livro. Mas também, quem
mandou eu conhecer a Pip na Nova Zelândia, e depois encontrá-la na Espanha?
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Em Barcelona, tem uma tradição de comer um vegetal que parece
cebolinha, mas maior, que é assado na churrasqueira e acompanhado de um molho. Um colega havia comentado, “pena que o
molho não é vegan”. Perguntei porque, ele ao pensar um pouco
ele respondeu “ei, é vegan!” e pude finalmente experimentar
uma comida tradicional de algum lugar, sem adaptações.
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Vegan Schnitzel em Viena.
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Brasil
Curitiba, PR
Brasília, DF
São Paulo, SP
Mongaguá, SP
Porto Alegre, RS
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Estados Unidos da América
San Francisco, CA
Portland, OR
Chicago, IL
Nova Iorque, NY
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Em uma cidade vizinha a Chicago, Champaign-Urbana, tive
a oportunidade de ver uma apresentação de música tradicional japonesa, igual ao que eu assistia no Brasil com meu
ex-namorado.

Em São Francisco, acabei conhecendo um rapaz que trabalhou um tempo no Brasil ajudando o MST e ele tinha a
bandeira deles em casa.
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Austrália
Adelaide, SA
Victor Harbor, SA
Murray Bridge, SA
Canberra, CT
Melbourne, VIC
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Nova Zelândia
Auckland
Christchurch
Wellington
Picton
Milford Sounds
e muitos outras cidades...
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Quando eu era pequeno eu tinha
um porco-espinho de pelúcia que eu
adorava. Em Wellington eu vi um ao
vivo.

Na casa em Christchurch a minha amiga tem um sofá numa árvore. :)
Algumas vezes, New Zealand é animal “un”friendly...
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França, Espanha, Áustria
Paris
Chambéry
Lyon
Barcelona
Sitges
Viena
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Alemanha
Munique
Colônia
Hamm
Frankfurt
Lichtenfels
Leipzig
Berlim
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O bolo da primeira fileira, à esquerda, fui eu que fiz :)
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Berlim, com sua história recente de divisão política, guerras e agora com hipsters e modernosos. Uma cidade tão fragmentada como a história da Alemanha. Comigo, há uma relação de amor e ódio com a cidade. Mas ainda assim, uma cidade
que eu sempre sinto como se fosse meu lar. Abaixo, vestígios do muro de Berlim.
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E assim foi minha vida de Agosto de 2010 até
Junho de 2012.
Após conseguir o visto de estudante na Alemanha eu ainda viajei e me mudei muitas vezes.
Fui à Rússia, Holanda, Dinamarca, Islândia e tive
algumas experiências que mudaram minha forma
de ver o mundo.
Mas essa história, eu conto no próximo livro. E
quem sabe a gente não viaja junto antes disso?

To be continued...
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