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QUEM SABE
FAZ A HORA...
* Quem de nós não gostaria de viajar, livremente, pelo mundo,
desfrutando de suas belezas, curtindo suas surpresas, encarando
seus desafios e, de quebra, ainda, acumular vivências, trocar
experiências, tocar no antes apenas imaginado...
* Quantos de nós passamos a vida sonhando em fazer AQUELA
viagem, sempre adiada, até que, enfim, já não temos mais condições físicas, materiais, psíquicas para realizá-la...
* Quantas vezes deixamos passar o trem da história por não saber
identificar, no momento certo, a oportunidade única que nos
acenava...
* Quantas vezes não ficamos esperando que outros tomem as
iniciativas por nós, providenciem todos os encaminhamentos e
nos apresentem o prato feito...
* Quantas vezes não deixamos de realizar nossos projetos, de viver
novas experiências, porque julgamos que não temos as condições
ideais...
* Quantos não desistem de seus sonhos porque não acreditam
suficientemente neles, ou porque não têm garra para torná-los
realidade...
* Quantas vezes desanimamos à primeira dificuldade e a usamos
como desculpa para ficar acomodados no nosso canto...
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* Quantas vezes o medo do desconhecido não foi maior do que o
desejo de encará-lo...
Pensando nisso tudo é que aplaudimos o feito do Vicente,
por ter acreditado e conseguido realizar seu projeto, longamente
sonhado e firmemente planejado nos mínimos detalhes. Os obstáculos foram sendo, um a um, removidos. Os medos, corajosamente,
vencidos. E os sonhos, com persistência, perseguidos.
Sabemos que foi uma experiência enriquecedora, mas nem
sempre feita só de alegrias. Para que uma experiência como essa
se realizasse da forma mais completa possível, foi preciso estar de
braços e peito abertos, disposto a encarar todos os desafios, aceitando condições nunca antes pensadas.
O importante foi acreditar sempre, não desistir frente às
dificuldades, envidando todos os esforços possíveis para o pleno
sucesso de seu projeto.
A viagem representou um mergulho, ao mesmo tempo, para
fora e para dentro de si mesmo, inaugurando, como num rito de
passagem, um novo tempo em sua vida.
Não apenas ele aprendeu muito com essa experiência, mas
todos nós aprendemos muito com ele. Para a família foi emocionante acompanhar seu esforço, sua determinação, sua coragem
para realizar esta bem sucedida “aventura”.
Agora ele quer mais. Quer dividir com seus amigos e
todas as pessoas que lhe querem bem um pouco das emoções
e do prazer vivenciados. Viajante solitário, não teve com quem
dialogar sobre suas impressões e emoções. E todos sabemos
que, quando vivenciamos algo muito bom, emocionante, isso
não cabe dentro de um só coração. É preciso emprestar essas
emoções a outros corações e deixar um pouquinho do que senti





















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

mos dentro de cada um deles. Portanto, nesse registro, o jovem
autor faz aquilo que gostaria de ter feito durante a sua viagem:
dividir alegrias, compartilhar emoções e contar, como numa roda
de amigos, as coisas mais interessantes dessa grande aventura,
encorajando outros a também fazer a sua.

Maria Helena Zancan Frantz
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PRIMEIRAS
PALAVRAS
O objetivo da organização deste livro é compartilhar uma
experiência de vida. Se você, leitor, refletir e se divertir com esta
leitura, eu já estarei satisfeito. A expectativa é instigar a criação
de oportunidades semelhantes a todos os interessados por
vivências da mesma espécie, bem como possibilitar que cada leitor
desfrute parte desta grande e emocionante aventura. A intenção
jamais foi a de descrever minuciosamente cada local visitado, uma
vez que tais informações são apropriadamente encontradas em
guias turísticos.
Ensinam que o escritor raramente cria. Geralmente ele capta
informações e as transmite para a sociedade, apresentando tais
ideias de forma diferente, intentando passar mensagens até então
não captadas pelas formas anteriormente propostas. Para tanto,
é preciso a originalidade do autor, que está ligada à sua sensibilidade, observação e reflexão. Isso determina a sua criação que, por
fim, possibilitará (ou não) o seu sucesso. Talvez algo semelhante
se recomende ao leitor. Então, por gentileza, para perfumar estes
simples escritos, dê asas à sua imaginação!
Sempre sonhei em realizar experiências do gênero. Creio que
oportunidades existam para todos, embora com níveis de facilidade
ou dificuldade diferentes pra cada um. Por diferenças culturais,
financeiras, físicas, de grau de instrução, de personalidade etc.,
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todos têm as suas próprias razões e explicações para a adoção
de atitudes diferentes, diante de fatos comuns que nos desafiam
diariamente.
Desde sempre eu sonhei viajar. Imaginava que não poderia
haver maior felicidade e realização do que conhecer o máximo
possível das tantas belezas deste mundão. Algo como o sentimento
de que a vida é curta, o Céu é promessa e, assim, conhecer e saborear os infinitos feitos divinos ao longo deste planeta seria o próprio
Paraíso.
Desta forma esperei a opor tunidade chegar, também
ajudando a criá-la, e me aventurei no momento em que acreditava
ser o certo. Sabemos que o ser humano foi feito pra viver perto
das pessoas que ama. Por isso nunca pretendi viajar completamente sozinho. No entanto, sem achar companhia conhecida para
dividir as emoções de uma grande aventura, tive que partir desacompanhado.
É bem verdade que em Londres encontrei amigos brasileiros
já conhecidos aqui no Brasil. Mas, por itinerários de viagem diferentes, infelizmente nenhum deles foi uma companhia constante. Em
razão disso, logo procurei alternativas pra que a tão temida solidão
não me nocauteasse.
Em primeiríssimo lugar, tive total apoio de minha família.
Reconhecendo a importância de tal vivência, meus pais sempre
providenciaram todo o suporte possível. Da mesma forma, obtive
incentivo dos amigos. Todos contribuíram para que, embora só,
não me sentisse solitário. Um exemplo disso foram os inúmeros
comentários feitos num blog, criado durante a viagem, bem como
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os e-mails constantemente trocados. Claro que, com a longa distância e as inúmeras dificuldades, a saudade apertava o peito. Mas
jamais o terror da solidão chegou a ser insuportável.
O ponto positivo disso foi que, sem ter com quem muito
conversar, acabei escrevendo pensamentos pra ter a impressão de
que me comunicava. E foi assim que estes escritos se originaram.
Pra facilitar as viagens ao território estrangeiro, é essencial
transitar com a maioridade legal. Em relação à vida aqui no Brasil,
nunca tive dúvida de que pertenço a uma minoria privilegiada e que,
tendo condições de viver bem ao lado da família e de amigos, eu
jamais encontraria um lugar melhor para gastar a maioria dos meus
dias. Por isso desde o início a intenção foi a de somente espiar pela
fechadura do Planeta, experimentando o diferente de uma forma
passageira. A volta pra casa deveria ser a mais rápida possível. Na
verdade, imaginei que o tempo da jornada seria o necessário para
atingir objetivos, não importando muito quantas voltas o relógio Big
Ben desse durante esse intervalo dos “deveres” da vida.
O domínio do Idioma Inglês está consolidado como o
método de comunicação mais eficiente, quando se objetiva ir além
da fronteira do próprio país. Por isso antes de viajar frequentei
aulas de Língua Inglesa durante 5 anos, estudando o máximo que a
paciência me permitia. Mesmo assim, logo que cheguei ao exterior
e me deparei com o sotaque de um policial do Reino Unido, menos
gentil do que um cão de guarda, a saudade dos meus professores
daquele idioma aumentou imediatamente!
Quando completei 18 anos e percebi que já conseguia articular frases básicas em Inglês, senti que a hora de me aventurar
estava chegando. Como eu nasci no ano de 1983, atingi a maioridade
em 2001. Neste mesmo ano eu havia entrado na universidade para
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cursar Direito. Concluí que o melhor momento pra viajar (longamente) seria o do meio da graduação, pois eu já estaria familiarizado com a minha futura área profissional, podendo observá-la
também em outros países. Ainda, depois da necessária interrupção
pra viajar, teria um tempo razoável para recuperar o conteúdo
“esquecido”, evitando maiores defasagens até a época da formatura
(oportunidades profissionais que com ela chegam...). E as portas
ficariam abertas a futuras experiências após a faculdade.
O destino inicial da viagem era Londres, capital da Inglaterra. Escolhi essa metrópole considerando especialmente a vasta
cultura que lá encontraria. Sabemos que London é uma cidade
cosmopolita, onde encontramos praticamente todas as nações
deste Planeta. Além disso, o idioma oficial do local é o Inglês (que
eu queria aprender). Como se já não bastasse, a moeda britânica
é a libra esterlina, a mais forte entre as grandes economias, o que
me possibilitaria trabalhar e juntar o dinheiro necessário pra viajar
também a outros lugares. Principalmente pelo continente europeu,
o único que até o momento facilita bastante a vida de quem quer
conhecer os seus vários países. Em suma, a vasta cultura, a prática
do Inglês e a força da moeda determinaram a minha escolha.
E foi assim. Cursei 5 semestres na universidade, requeri o
trancamento do curso e comecei a tão esperada viagem. Depois
de me inscrever numa escola por internet, cheguei a Londres. Eu
estava muito nervoso com a famosa rejeição à entrada de estranhos
à União Europeia em solo britânico. Contudo, caso não obtivesse o
visto pra entrar no referido país, a Austrália ou a Nova Zelândia já
estavam escolhidas como alternativas à ideia inicial.
O estado de espírito que me dominava pode ser entendido
através de um simples poema que escrevi, logo que cheguei a
London:
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Paisagem Literal,
Retratando um Pensamento
Nestes dias
Vivo Sonhos
Os quais requerem
Outros dias.
O mundo que aqui encontro
Lá eu nunca encontraria
Experiências sem palavras
Depressão e euforia.
Muito em vida tem seu tempo
Creio a hora ser agora
Conhecer e descobrir
Seria nunca a “outra hora”.
Sinto, a saudade é imensa
Mas o sonho é ainda maior
Se arrependido for um dia
Não será por ter buscado o melhor.
Diferenças, novas e velhas.
Qualidades e defeitos
Outro planeta, outras ideias
Vão por terra valores e preconceitos.
Está maior meu labirinto da vida
Estranhos caminhos que nunca considerei
É fascinante esta experiência finita
Rumo à saída, aqui passarei.
Nem tudo, sei eu, são flores
Mais amores, menos espinhos
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É a ambição que causa dores
Mas energiza meus caminhos.
Queria tudo poder desfrutar
Ter o mundo em minha mão
Feliz com o que já tenho
Seria exata perfeição.
Quem partiu, jamais voltará
Tendo a mente menos estreita
Bem além de esquerda ou direita
Com novas asas o mundo voará.
Já progresso reconhecido
Há mais sonhos e ambições
Quero nunca me acomodar
Nos desafios, achar soluções.
Que esta seja a primeira
Destas andanças e realizações
Leis quebradas e (re) criadas
São ideais que movem pulmões.
Difícil, mas não impossível
Descobrindo o que nada sei
No jogo da vida, reais tornarei os sonhos
E, cidadão do mundo, avançarei.

No mais, grosso modo, a vontade de viajar fez com que os
medos fossem vencidos, as limitações superadas, os sonhos perseguidos e a coragem aumentada. Naturalmente, com o passar do
tempo, me dei conta de que os medos tinham sido substituídos, as
limitações alteradas, os sonhos parcialmente mudados e a coragem
redirecionada...
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No fim das contas, como o esperado, sinto ter realizado uma
grande aventura, parte da qual só agora estou assimilando. Nada
anormal, pois sabemos que o ser humano demora bastante para
digerir as informações que adquire, não? Além do mais, o tempo
em que fiquei viajando não foi tão curto assim. Embora tenham
sido meros 16 meses de uma vida que pertence à geração cuja
expectativa de vida já é estimada em mais de 130 anos (previsão
otimista, sei. Risos...), o que importa não é o tempo viajado,
mas o aproveitamento da viagem. As realizações emocionantes
e as vivências fascinantes deste 1 ano e 4 meses “vagando” pelo
exterior (diria a oposição!) certamente tornarão especiais outras
décadas de vida, sempre se refletindo, divertindo e aprendendo
com as informações adquiridas nesse período.
No fundo, o número de badaladas de um relógio durante
qualquer aventura é uma das coisas mais relativas, porque depende
de comprometimento e capacidade, fatores muito variáveis. Prova
disso é que tem gente que sempre viveu no mesmo lugar e não o
conhece bem. E há outros que em poucas semanas já entendem
bem uma região inteira. Sem contar que os que ficam fora do país,
aprendem a ter olhos críticos e curiosos, em seguida voltam para a
sua cidade natal e vivem nela como turistas e aprendizes qualificados, pra só então conhecê-la bem.
É óbvio que o sonho de dar voltas pelo mundo ainda não foi
totalmente satisfeito (e desconfio que nunca o será!). Muito pelo
contrário, espero que várias outras oportunidades aventureiras estejam por vir. Por mais que o tempo não pare, as responsabilidades
aumentem e as limitações de idade sejam inevitáveis, acredito que
planejamento, criatividade e improvisação possam superar os
obstáculos variáveis de cada um dos nossos anos.
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Conhecer de perto a cultura oriental, o continente africano
e toda a América Latina são futuros roteiros a serem perseguidos.
Ainda mais difícil, mas não impossível, é o sonho de passear de
barco pelos sete mares, ancorando por uns tempos na Oceania. E
assim vamos nós que para sonhar, no Brasil, até agora não pagamos
imposto!
É sempre divertido aproveitar as atrações turísticas de cada
local, conhecendo as coisas boas que são mostradas aos viajantes.
Mas não devemos nos contentar com tão pouco. Comparar as
peculiaridades de cada povo, de cada mente, de cada ideia, bem
como refletir exaustivamente pra contribuir com a construção de
um mundo melhor é um dever de cada um de nós, cidadãos do
mundo. Embora todos devessem ter o direito de viajar e conhecer,
infelizmente poucos têm a oportunidade de desvendar realidades
que às vezes só os livros nos trazem. E nenhum dos contemplados
com tamanho privilégio tem o direito de se eximir da responsabilidade de compartilhar a respectiva vivência. Também por isso
escrevo este relato.
Quanto à autoria destes escritos, há algo interessante pra ser
esclarecido do ponto de vista psicológico. O meu nome é Vicente,
e o meu apelido é Tião. Obser vando as ocasiões em que um ou
outro era usado, comecei a distingui-los. Logo captei as características próprias de cada um, definindo-os mais ou menos como
duas personalidades pertencentes à mesma pessoa. Não se trata
de um distúrbio bipolar, mas de mera divisão e classificação de
comportamentos do mesmo vivente. Acredito que vocês também
tenham um apelido, igualmente podendo dividir as suas atitudes.
Vale a sugestão para nos conhecermos melhor, sim? Por isso em
fevereiro de 2004, inspirado pelo clima carnavalesco, rabisquei as
seguintes linhas:
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Tião Vicente
Tião Titó de Alambique
Desde logo me apresento
A origem e o próprio nome
Provêm de amigos, sem preconceito.
Tenho própria personalidade
Porém divido com outro o corpo
Comemoro as belezas mundanas
Sorrindo, cantando, vivendo, tonto.
Adolescência, eternamente
Em muito me contraponho ao outro
Nos criticamos, livro e garrafa
Serei sempre jovem, emocional e afoito.
Felizmente, nos completamos
Sendo ele que assume os nossos atos
Embora ao mundo sejamos um só
Temos dois gênios, mais do que raros.
Ele é maduro e racional
Eu serei sempre um adolescente
Sou repentino e impulsivo
Abastecido com água ardente.
Quando ele se cansa
Eu entro em ação
O chamo sempre depois que apronto
E é o seu prestigio a minha salvação.
Ele é a cabeça, eu sou o coração
Um é o refúgio e o escape do outro
Do estresse ele foge, pra não ficar louco
Aventureiro, eu procuro emoção.
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Não ando mal acompanhado
Nem mal acompanho os com quem ando
Churrasco, truco, trago e fandango
De vez em quando, pelada mamado.
Tô sempre Skorado Na Copa
Essencial é a canha, depois as gurias
“Eu só bebo porque é líquido
Uma vez que, sólido, comeria”
Enfim, da Estrada, ele é o caminho
Álcool do vinho, sou a contramão
Ele diz: “Meu nome é Vicente Z. F.”
E eu, “Por aí, me chamam Tião...”
Quanto à estrutura e à organização deste livro, adotei a
ordem cronológica. Inicialmente, QUEM SABE FAZ A HORA...
é uma apresentação coruja e carinhosa feita por minha mãe.
Em seguida, as PRIMEIRAS PALAVRAS devem situar o leitor
em relação às razões tanto das viagens quanto destes escritos.
Na sequência, o relato das impressões dos OITO PRIMEIROS
MESES LONGE DE CASA foi escrito a partir de uns 6 meses após
a minha volta ao Brasil. Nesses primeiros 180 dias do retorno ao
país verde-amarelo tentei seguir vivendo como turista (visitando,
obser vando, curtindo, comparando, registrando), chegando a
considerá-los como uma prorrogação dos 16 meses de viagens ao
exterior. Finalmente, os RABISCOS VIRTUAIS DO BLOG descrevem os meses seguintes e são baseados no referido espaço virtual
escrito enquanto eu ainda estava viajando.
Essas quatro partes do livro foram perfumadas com fotos,
qualificando e complementando as mensagens do texto. Palavraschaves foram destacadas, facilitando a vida do leitor que, além
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da diversão ao longo de todo o relato, quer encontrar dicas, referências a cidades, países, ou sugestões de reflexão. Para tornar
a sua leitura ainda mais rica e divertida, informe-se na internet
sobre os locais, coisas e fatos que aqui forem referidos. Se a sua
pesquisa for boa, você pegará carona comigo nesta viagem!
Por curiosidade, foram tiradas mais de 1500 fotos impressas
e apenas algumas digitais. Como quase sempre eu estava sozinho,
muitas vezes pedi pra estranhos fazerem o favor de tirar as fotos
com a minha câmera. E, engraçado, a quem confiar tal tarefa? A
escolha era simples: ou pedia a alguém com cara de bom fotógrafo,
ou arriscava entregar a câmera para um “gordinho” que pudesse
ser facilmente alcançado em eventual corrida pra recuperar a
máquina... Hehehe...
Não sei com precisão como este material poderia ser nominado. Não seria exatamente um diário. Chamá-lo de “escritos sobre
o dia a dia cuja rotina é a mudança constante” também seria complicado. Trata-se essencialmente de escritos sobre uma busca
de paz, tanto interior quanto exterior. Desse modo, viajando pra
encontrar paz, penso que seria verídica e mensageira a nominação
“escrevendo pensamentos de viagens de paz”. Entretanto, por ser
tão extensa, seria inconveniente. Então, pensando num título mais
simples e atraente, embora não tão rico como a opção mencionada,
criei o atual “Mochileiro Aprendiz Aventureiro”, significando a
forma, o objetivo e o espírito da viagem. Uma síntese do método
que penso ser o mais acessível, divertido e interessante de se
conhecer o mundo. O que acharam? Perceberão que todo o livro é
uma dica pra que se viaje assim.
Pensei acerca do estilo de escrita empregado nesta obra.
Tentando propiciar uma leitura leve, descontraída e informal,
resolvi empregar a vírgula o mínimo possível. O objetivo é fazer
desse relato um agradável bate-papo, bem como destravar a língua
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e facilitar o funcionamento do pulmão do leitor. Estes escritos
foram perfumados com poemas e uma forma artística de enxergar
o mundo, a vida, os outros mochileiros e a mim próprio.
Pois bem. Um sonho ainda maior é o de que outras conclusões, reflexões, divagações e aprendizagens a partir desta grande
jornada sejam oportunamente compartilhadas em livros romanceados. Tudo pra que este relato fique leve e divertido. Então, sem
mais, desejo um bom proveito e uma ótima diversão a cada um dos
leitores companheiros desta aventura fascinante — ao menos para
quem lhes escreve! Risos...























OITO PRIMEIROS MESES
LONGE DE CASA
Chegando a LONDRES, capital da Inglater ra, no dia
23/09/2003, fui morar numa casa de brasileiros. Eram 2 quartos
e uma sala, nos quais morávamos em 17 pessoas. Ficava no sul
londrino (parte “menos rica”, já que o norte da megalópole britânica
era ainda bem melhor estruturado), na rua Garratt Lane, 559-A.
Não havia espaço pra todos sentarem ou dormirem ao mesmo
tempo. Era preciso improvisar. Duas dessas pessoas eu já conhecia:
o Jerônimo B. Pinto e a Bianca Botteselle. Ambos eram brasileiros,
gaúchos, amigos que eu conheci em Ijuí, onde nós três moramos
durante anos, e onde eu “permaneço” morando. O restante do
pessoal era conhecido de um, que conhecia o outro e assim por
diante, todos se ajudando na experiência de viver longe do berço.
No primeiro passeio que fiz com essa boa e saudosa turma, fui
guiado até os principais pontos turísticos. Claro que entre eles
estava o Parlamento inglês:
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Construí outras boas amizades. Essa casa era divertida e será
inesquecível. Mas infelizmente depois que me mudei daquele verdadeiro alojamento não consegui manter contato com todos os amigos
que lá moravam. Eram universitários aqui na terra verde-amarela.
Alguns voltaram ao Brasil para continuar os seus cursos. Outros
viajaram pra locais diferentes, tentando desvendar um pouco mais
os mistérios da vida humana, neste planeta tão enigmático.
E assim é a vida da grande maioria dos estudantes brasileiros
no exterior: trabalhar bastante, morar durante alguns meses como
se estivesse acampando, improvisar, estudar a Língua estrangeira,
sentir saudade, conhecer pessoas e lugares diferentes. É imprescindível ter um espírito aventureiro, a mente toda aberta para novas
ideias, novos pensamentos, novas atitudes e comportamentos,
novas personalidades, novas formas de interpretar a vida, a idade,
a amizade, a família, o trabalho, o governo, a sociedade etc.
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O bom viajante é aquele que aproveita as novas informações
a ele disponibilizadas pra refletir sobre o mundo, os outros, a vida e
si mesmo. Busca constantemente o aperfeiçoamento do nosso viver
para, de uma maneira menos ignorante, alcançar mais felicidade.
Passa a acreditar que, se cada um tivesse a oportunidade de viajar
bastante, o mundo seria melhor para todos. Aprende a ser solidário,
a compartilhar e luta pelo fim de fronteiras. Procura conhecimento
de uma forma descontraída. O bom viajante é também bom
aprendiz. Faz bem mais do que se locomover: passa a ler o mundo.
Inclusive percebe que ler, escrever e viajar são uma coisa só.
Ler é viajar pelo mundo, viajar é ler o Planeta e escrever é
compartilhar tudo isso.
Bem. Nos primeiros dias em que lá cheguei, eu estava
literalmente assustado. Quase tudo era diferente daqui. As coisas
não eram exatamente como eu tinha lido ou ouvido falar. Embora
a força de vontade de dar conta do recado fosse imensa, as dificuldades eram sentidas na própria pele. A desproporção entre as
respectivas moedas impossibilitava sustentar a vida em Londres
com reais. Os trabalhos lá eram duros e difíceis de conseguir. As
tristes diferenças entre Brasil e Reino Unido ficavam cada vez mais
gritantes. Não só porque lá sempre estava garoando, sem sol, mas
principalmente porque o desenvolvimento das áreas econômica e
social contrastava dois mundos muito distintos. O esbanjamento da
riqueza inglesa doía por causa da miséria brasileira e dos demais
países “em eterno desenvolvimento”. A comparação com a pátria
amada era sempre inevitável e extremamente dolorosa. Deus do
Céu: por que um mundo tão desigual, injusto e ignorante?
Naquela casa foram aproximadamente dois meses. Uma
loucura total. Os empregos de latino-americanos, todos sabem,
são aqueles que os ingleses não querem. Assim, éramos garçons,
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faxineiros, babás, distribuidores de panfletos, atendentes em bares,
restaurantes, hotéis etc. Trabalhávamos de “faz-tudo”, “serviçosgerais”. Só não havia pontos de chapa por causa do frio (o humano
e o climático) e da polícia. Todos tentávamos o ofício de pedreiro,
cuja remuneração era maior. Os horários de nossos trabalhos eram
os mais variados. Durante 24h por dia, nos sete dias da semana,
tinha gente entrando na casa ou saindo dela (a moradia com a maior
densidade demográfica de que já tive notícia, rsrsrs...).
Neste período eu trabalhava à noite, como faxineiro, num
escritório no centro londrino. Era o meu primeiro emprego.
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A propósito, foi o primeiro ano em que fiz faxina, inclusive
na véspera de Natal e na noite de Ano-Novo. Depois, para piorar
a situação, não recebi um mísero centavo do meu patrão inglês.
O cara me passou pra trás: descobrindo que o meu visto era o
de turista, e não o de estudante, o que me impedia de trabalhar,
deixou-me faxinar por dois meses e meio, sem me pagar, até que eu
resolvi abandonar o bico. E, nesse caso, nem pensar em reclamação
trabalhista!
Era época de Natal. A cidade estava tomada por um sentimento mais pacífico do que o normal. Impressionantemente,
mesmo sem dinheiro e sentindo uma mistura de tristeza e revolta
pela sacanagem preconceituosa que Tony, meu patrão inglês, havia
feito, deixei-me contagiar pelo clima natalino. Sempre achei que no
Natal as pessoas ficam levemente menos egoístas e intolerantes,
abrindo uma fresta do coração ao amor e à solidariedade. E foi
assim, inspirado pelo bom velhinho, que superei o trauma de ser
psicologicamente violentado por alguém que achava o seu país
capaz de explorar, de forma legítima, as demais nações. Irônico:
nessa época conturbada escrevi sobre amor, a exemplo do poema
abaixo. Defino-o como brega, manjado e profundo. Quais são as
alterações que vocês (também por ele conduzidos) nele fariam?
Observem que escrevi sobre amor, mas sem utilizar essa palavra
mágica:

Substitui e Insubstituível
Simplíssimo
Tema complicado
Escrito por principiante
Eternamente inacabado.
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Sentimento supremo
Explica por que aqui estamos
De onde viemos
Para aonde vamos.
Não há palavra que o explique
É a essência de todos e de tudo
Só o entende quem o vive
Eis seu encanto, mistério graúdo.
Propósito humano
Traduzido por vida
Real o conhecem poucos
A viver ensina, ninguém duvida.
Expresso também pelo beijo
Pelo olhar, por um livro
Por ir, ficar, sonhar, realizar
Estar, sorrir, um amigo.
Vence fracos e fortes
Bom guia em qualquer estrada
Inesquecível eternamente
Rege a grande estada.
Existente em várias formas
Cada um o pratica de um jeito
Princípio da felicidade
É destaque no mundo perfeito.
Todos dele se embriagam
Está acima de bem ou mal
No hilário circo da vida
É a lucidez do carnaval.
Contornado de certos modos
Estes se chamam imperfeição
Escudo, barreira ou refúgio
Abafam o coração.
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Razão de viver
Não são letras que vão explicar
Só há vida quando algo se ama
Sua razão, simplesmente, é amar...

E assim foi o meu final do ano de 2003. Até o momento eu
me comunicava com a família e com os amigos no Brasil através do
telefone. Existia um modo de ligar pra outros países por um preço
mais do que acessível, mesmo para estudantes latino-americanos,
mas só nos domingos. Desse jeito, observando a diferença de fuso
horário pra telefonar em horas oportunas, na medida do possível
eu matava um pouco da saudade.
Lembro-me de forma clara que num domingo relativamente
ensolarado eu descobri a influência do sol para a mente humana
(e a consequência da escassez dele, como ocorre em muitos países
europeus). Fazia umas seis semanas que tinha chegado à capital
inglesa. Já faxinava à noite no tal escritório, mas até o momento não
tinha recebido nenhum centavo de libra. Na cabeça, a decepção
por não ter o visto de estudante com permissão pra trabalhar, mas
apenas o de turista. E a injustiça é que eu era de fato estudante! O
choque inicial a respeito das diferenças entre um país rico como o
Reino Unido e a miséria brasileira ainda me impedia de pensar em
outras coisas. Sentimentos como tristeza, revolta e inconformismo
dominavam o meu espírito. Flagrando-me impotente, machucado,
percebi que estava um pouco deprimido. Corpo e mente estavam
conhecendo um cansaço até então desconhecido. Durante três ou
quatro semanas dormi umas 12 horas por dia, acordando inacreditavelmente cansado.
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Então decidi dormir cedo num sábado à noite e no domingo,
um pouco antes do meio-dia, fui despertado por raios de sol que
passavam pelos buracos da cortina. Pra minha surpresa, fui tomado
por bem-estar e felicidade. Não tomei café. Não fiz almoço. Tomei
uns copos de água, alonguei-me, coloquei uma calça apropriada pra
fazer exercícios e fui correr. Saí de casa e já nos primeiros passos
que dei na rua percebi um sentimento semelhante nas outras
pessoas. Era o sol!!! A energia do sol. Numa cidade como Londres,
onde a garoa é constante, em especial no inverno, são raros os dias
com sol. E na maioria das vezes não melhores do que parcialmente
ensolarados.
Não tenho os dados exatos, mas suponho que o clima
chuvoso e o céu nublado caracterizem não menos do que trezentos
dias do ano. Considerando o tempo ruim, a carga horária de trabalho e as ocupações de um estudante estrangeiro provindo de um
país pobre, a possibilidade de se aproveitar o sol é quase como a de
ganhar na loteria. Diferentemente, os estudantes dos países ricos,
nas horas vagas, são mais turistas do que trabalhadores. Bom pra
eles. Fato curioso: quase sempre está nublado ou chovendo, mas
quase sempre o principal assunto é o tempo e sua previsão. Será a
falta de assunto?
Enfim. Foi nesse domingo, no final de 2003, que me dei conta
do quanto o sol influencia nosso humor, felicidade, disposição,
alegria, bem-estar etc. Percebi que sol era qualidade de vida, bem
mais importante do que transmitir apenas vitamina D. Nos ônibus
e metrôs as pessoas pareciam mais dispostas, dormiam menos,
sorriam mais, olhavam-se alegremente, transmitiam uns aos outros
uma energia positiva. A euforia era tanta que eu pensei que quem
não estava feliz naquele momento em nenhuma outra oportunidade
assim ficaria.
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Dando sequência ao nosso relato, dias depois consegui me
cadastrar pra utilizar uma biblioteca pública, em Kentish Town,
um bairro lindeiro de Camden Town. De lá retirei alguns livros,
entre eles dois ou três de Charles Dickens, alguns outros na área
de Direito. Lia os jornais ingleses disponibilizados aos usuários
da biblioteca e principalmente utilizava a internet (não precisando
pagar uma lan house). O limite de navegação era de uma hora
diária. Mas eu não acessava a rede virtual de computadores mais
do que duas vezes por semana, obviamente que por uma questão de
tempo, então precioso. Também nessa biblioteca eu passei horas e
horas me refugiando do frio intenso. Como no local onde eu morava
a calefação era controlada por velhinhos sovinas – descritos mais
adiante –, que preferiam usar casaco dentro de casa a gastar alguns
centavos de libras para pagar o gás da calefação, a biblioteca bem
aquecida era um refúgio divino pra ler e fugir do frio.
O que eu não podia fazer nesse local público e silencioso era
ler em voz alta (isso fazia em casa, para adquirir fluência e perder
o sotaque brasileiro). Às vezes escrevia textos inteiros usando
apenas os sinais do quadro de pronúncia do dicionário. É o método
mais eficaz a qualquer estudante de Língua estrangeira. Também
escrevi um glossário (e o reli dezenas de vezes), com mais de 1000
palavras e seus significados, pra melhorar o meu vocabulário
(conhecimento) e obter um certificado (currículo) de exame na
Universidade de Cambridge.
Como sabemos, o inverno europeu é absolutamente congelante. Nas ruas, mesmo com roupas apropriadas, passamos muito
frio. A vantagem em relação ao pampa gaúcho (onde o inverno
também tem temperaturas baixas) é que na Europa os ambientes
fechados têm calefação e janelas com vidros duplos ou grossos.
Desse modo, dentro de casa as pessoas vestem camisas de manga






















33

34

Vicente Zancan Frantz

curta e calção, mas na rua se agasalham o máximo possível. Divertido é quando os estrangeiros não acostumados com essa situação,
como eu, esquecem-se da diferença de temperatura de dentro e de
fora de casa. A primeira vez que saí de manga curta e calção na rua,
enganado pelo aquecimento interno do prédio, quase fui vendido
como barra de gelo! Credo. Passei enrolado num cobertor por uns
três dias, sem sentir o corpo...Hehehe...
A seguir, mudei-me daquela casa de brasileiros pra perto da
escola em que na época eu estudava, em Camden Town (bairro
situado no Norte, região mais rica da cidade). Aqueles que já o
conhecem sabem que se trata certamente de um dos locais com a
maior diversidade de seres humanos de todo o Planeta! No início
eu chegava até a me assustar, pois quase tudo e todos eram novos
pra mim, vindo de Ijuí, uma cidade pequena no noroeste do Rio
Grande do Sul. Mas aos poucos fui me habituando e interagindo
com as diferenças. Em poucos dias percebi o quanto a minha
existência estava sendo enriquecida pelo convívio cosmopolita.
E busquei novas experiências o máximo que pude. Passei fome,
frio, fiquei desempregado, totalmente sem dinheiro, doente, achei
que morreria de saudade. Mas aguentei. Nunca duvidei de que
se tratava de um aprendizado necessário pra quem almejava
conhecer o mundo como de fato ele é (bem diverso daquele blindado de modo gentil e protetor por nossos pais...). Poder retornar
a qualquer tempo para casa era a maior segurança que eu tinha,
garantida pela passagem de volta já comprada aqui no Brasil antes
mesmo de ter embarcado.
A cada minuto que passava eu sentia que vivia uma espécie
de metamorfose. Não que fosse narcisista, mas estava adorando
me conhecer melhor, obser vando as minhas atitudes diante de
fatos novos e diferentes que aconteciam diariamente. Eu tinha
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plena noção e intenção de tocar extremos, sempre procurando um
balanço (equilíbrio) menos ignorante e mais feliz. Quando eu rapei
a cabeça, convencido de que o cabelo, a barba e as roupas eram
formas de disfarce adotadas por cada um de nós, não tive mais
dúvida do quanto já estava integrado aos novos ares cosmopolitas...
Hahaha... Um dos estilos experimentados foi o de moicano:

Esse meu dito segundo refúgio foi um pequeno quarto, em
Camden Town, no apartamento de um casal inglês, Jack e Margareth, cada um deles com 75 anos de experiência de vida (150 anos
de aprendizagens). Confesso que aprendi muito morando com
essa família estrangeira, embora de forma nem sempre prazerosa.
Eu achei o local através da Alexandra, secretária da escola
onde eu estudava. Ela era argentina e nós nos tratávamos de hermanos. Essa sul-americana sabia que eu estava totalmente em apuros,
precisando de um lugar pra morar que fosse bem barato e perto da
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escola (para não gastar com transporte e ter mais tempo pra trabalhar), embora o instituto de ensino fosse situado em Camden, uma
área cara para estudantes brasileiros. Numa manhã a Alexandra me
entregou um bilhete, dizendo que havia achado um lugar que parecia ser o que eu estava procurando. Porém, inclinando a cabeça,
levantando as sobrancelhas e com um olhar desconfiado, observou
que o preço do aluguel era exatamente a metade do que costumavam cobrar naquela área. Mesmo assim me aconselhou: “Vai ver o
que é, já que só pra olhar não vai pagar nada!” E é claro que eu fui.
Inclusive com a intenção de pedir desconto... Hehehe...
Aparentemente, pareceu-me o lugar ideal. Um quarto só pra
mim, tendo a oportunidade de praticar o Idioma Inglês, ao contrário
do que ocorria naquela casa cheia de amigos brasileiros. Ficava ao
lado da escola em que eu estudava, num bairro onde todos queriam
morar, pela metade do preço de mercado.
Pois bem. Aos poucos as coisas se revelaram um tanto diferentes: o velho Jack me acordava de madrugada dizendo que de
manhã eu deveria sair do quarto porque não havia lhe pagado o
aluguel, mas sempre me pedia desculpas e desejava uma boa noite
quando eu o lembrava de que já havia feito o pagamento e lhe
mostrava o recibo. Ainda pior, no meu quarto havia ratos. Até então
eu enlouquecia de nojo destes bichos, mas aos poucos fui tendo que
tolerá-los, chegando a dormir sem me importar que estivessem ao
meu lado. Mais tarde cheguei a fotografá-los! E eu só podia usar a
cozinha e o banheiro quando os queridos locadores velhinhos estavam em casa, sendo que eles costumavam se ausentar diariamente
por horas e horas!
Além do mais, várias foram as vezes que cheguei a casa e vi
o Jack mexendo nas minhas coisas – ele também tinha a chave do
meu quarto! –, creio que desvendando se eu não era um terrorista
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ou algo do gênero. Mas tudo bem. Chegar aos 75 anos e ter que
alugar um quarto da própria casa pra um estudante estranho realmente não deve ser algo tranquilo...
O preço baixo e a boa localização fizeram com que eu ficasse
no local durante aproximadamente três meses. Jack e Margareth
eram “de lua”, mas geralmente gostavam de conversar. Contavam-me coisas sobre a Inglaterra, sobre a história de Londres,
sobre a vida por lá etc. Ouvi relatos superinteressantes de duas
pessoas que viveram em meio à Segunda Guerra Mundial. E imaginem a situação: eu com os sobrenomes Zancan Frantz, o primeiro
italiano e o segundo alemão. Não seria nada de mais se os velhinhos
ainda não guardassem profundo rancor dos nazifascistas!
Como eles descobriram o meu nome completo só após eu
já estar morando lá com eles, desconfiavam que eu, com aqueles
sobrenomes europeus, não podia ser mesmo brasileiro. Tentei
explicar pra eles, mas tenho certeza de que chegavam a desconfiar
que eu fosse um espião inimigo, décadas depois... Rsrsrs... E eu
me divertia com tudo aquilo. Afinal, coisas que não vemos aqui
no querido Brasil. Com o espírito relativamente leve, eu buscava
forças na minha crença de que, se deixarmos que o estresse, os
problemas, o trabalho excessivo, as esperas etc. se apossem
do nosso tempo e da nossa mente, estaremos permitindo
que se faça usucapião da nossa vida...
Interessante também mencionar a preocupação que Jack e
Margareth tinham com a saúde deles. Impressionavam-me, pois
aparentavam ser uns 10 anos mais novos do que diziam ser. Tinham
hábitos saudáveis. Comiam a cada duas horas, um pouquinho de
cada vez. O cardápio deles era recheado com legumes, vegetais
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não transgênicos, frutas, peixe. E não comiam o que fosse congelado. Por isso seguidamente repetiam: “Não temos congelador em
casa”.
Ambos ficavam um dia por mês em jejum. Assim que eu
soube, esperei a data “especial” e fiz uma brincadeira. Cozinhei
o prato predileto deles, filé de peixe ao forno, enchendo a casa
inteira com o cheiro delicioso. Naquele dia ficaram rodeando o meu
assado. Reiteraram várias vezes que jejuar era saudável, talvez para
convencer a eles próprios. Mas não me pediram um pedacinho de
comida sequer. E tomaram só água durante todo aquele dia. Tudo
o que eu queria era que eles se entregassem e me pedissem um
pouco de comida. Mas não o fizeram. De repente porque o orgulho
inglês não permitia pedir “ajuda a um pobre latino-americano”. E
não minto: o Jack rejeitava a minha ajuda até pra carregar coisas,
justificando que a sobra de minha energia deveria ser utilizada para
tentar me igualar a um inglês, o que dificilmente conseguiria.
Pra me fazer entender melhor neste parágrafo, preciso adiantar a narrativa e mencionar o meu feito mais ousado e divertido
em Londres. Sinteticamente, toquei saxofone em ruas e estações
de metrô da capital inglesa. Seguindo nosso texto, o Jack era um
trompetista aposentado e adorava conversar sobre música. Bastante
engraçado era o ver disfarçar e disfarçar com outros assuntos, até
me perguntar quanto eu tinha ganhado tocando na rua naquele dia.
O velhinho sentia ciúmes e sempre comentava que, se ele tivesse a
minha idade, tocaria melhor e ganharia mais. E eu me divertia.
Neste período comecei a trabalhar por intermédio de uma
agência de empregos. Trabalhava principalmente como garçom
em banquetes de hotéis, também depois ser vindo e preparando
bebidas atrás de balcões (no lado oposto ao que eu sempre havia
estado!) de diversos bares, conforme a foto abaixo.
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Diferentemente do trabalho de faxineiro, nestes ofícios eu
recebia relativamente em dia. Foi aí que comecei a me sustentar em
Londres, depois dos 75 dias mais pobres da minha vida.
Nessa época contei cada centavo pra pagar as contas semanais. Nunca comi tanta massa, batata e arroz (comidas mais baratas). O frio, a chuva e a neve me impediam de fazer exercícios nas
ruas e parques, sendo que as outras opções eram caras pra mim.
Desse modo, logo notei a saliência de um crescente e inevitável
alojamento de carboidratos em meu abdômen... Hahaha.... Daí eu
mesmo me pressionei e comecei a correr nem que fosse no frio e
na chuva. Matriculei-me em uma escola cuja anuidade custava o
mesmo do que a mensalidade daquela onde eu até então estudava.
Continuei frequentando as aulas de manhã, trabalhando à tarde e à
noite, quando não de manhã também.
Mas o trabalho nessa agência era incerto e imprevisível.
Numa semana eu trabalhava mais de oitenta horas, enquanto nas
seguintes poderia não conseguir trabalhar por uma hora sequer. Era
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preciso buscar alternativa melhor. Por isso agora conto pra vocês
uma das melhores histórias desta viagem, sobre tocar nas ruas,
como há pouco lhes adiantei. O fato é que na segunda quinzena de
novembro de 2003 eu tinha 240 libras. Precisava de 180 delas pra
pagar o aluguel mensal, no meio de dezembro. Estava sem trabalho. Meus gastos com comida e transporte eram de 15 libras por
semana. Ou seja, em 4 semanas acabaria todo o meu dinheiro.
Pra explicar melhor este causo, preciso mencionar que no Brasil,
antes de viajar, eu estudava música e arranhava um pouco de saxofone.
Quando embarquei para a Inglaterra, o limite de peso da bagagem era
de apenas 25 kg. Desse jeito levei só o essencial, deixando o meu sax
aqui no Brasil. Decidi que compraria lá outro instrumento. E foi isso o
que fiz. Depois de procurar por todos os cantos de Londres um saxofone com preço acessível, encontrei um numa loja da Baker Street. O
vendedor descreveu o instrumento assim: “Nós compramos este sax,
usado, por 200 libras. Ele está em estado deplorável. Reformaremos
esta coisa velha e a venderemos por uns 800 pounds.” Realmente o
meu “sonho de consumo” estava em péssimas condições. Mas, apesar
dos pesares, fazia um som que já era reconhecido como proveniente
de um sax. E era o único que eu poderia comprar!
O que eu fiz? Concluí que tinha duas opções. A primeira
era gastar o meu dinheiro pra pagar aluguel, transporte e comida,
provavelmente tendo que voltar ao Brasil no mês seguinte, porque
o dinheiro acabaria. A segunda alternativa era bem arriscada:
comprar o sax com tal dinheiro e tocá-lo na rua, como faziam tantos
artistas. Poderia ser que ganhasse o suficiente pra respirar o ar
londrino por mais algum tempo. Ou que o dinheiro acabasse antes e
que até mesmo me deportassem, pois tocar na rua sem autorização
ocasionava intervenção policial. Tomado pelo espírito aventureiro
que me dominava desde o início da jornada, optei por comprar o
tal sax. Paguei 200 libras pelo instrumento “em estado deplorável”,
após duas horas na loja “costurando” o negócio. O vendedor disse
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que nada lucrou, em tom de “lamento e de solidariedade”. Eu
agradeci pela “ajuda”. Assim, como mencionado, pra não ficar sem
dinheiro e ter que voltar ao Brasil no mês seguinte, eu precisava
recuperar o “investimento” em quatro semanas.
Acreditem se quiser. Saí da loja de música feliz e ansioso. Sem
ensaiar uma única vez, fui até a Oxford Street, principal rua londrina,
e comecei a tocar em frente à loja Selfridges, uma das mais caras da
cidade. Eu sabia que as pessoas que saíam da loja tinham dinheiro,
bem como era expressamente proibido tocar naquele local. Mesmo
assim arrisquei umas notas. Dava risada por estar fazendo uma arte
daquele tamanho, temendo que a polícia fosse me prender. Torci
pra que nenhum músico estivesse passando naquele momento pelo
local, para não ouvir tamanha desafinação! E lá fiquei eu, fazendo
barulho durante uma hora. Após sessenta minutos os meus lábios
não aguentavam mais, e o temor pela provável intervenção policial
me fazia tremer. Então parei. Rapidamente guardei o instrumento e
as moedas que havia recebido dentro de um estojo deixado no chão.
Em poucos segundos eu estava dentro de um ônibus, indo pra casa,
sem acreditar na loucura que tinha feito. Confiram:
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Quando cheguei ao meu quarto, ainda tremendo de tanto
ner vosismo, logo abri o estojo do instr umento e contei as
moedas. Surpreendentemente, tinha ganhado 35 libras!!! Pra
situar o leitor, esse valor equivalia à remuneração de pelo menos
oito horas de trabalho como garçom, atividade que eu vinha
desempenhando até então. Ou seja, tocar na rua durante uma
hora significava ser vir bebidas e limpar mesas por oito horas.
Podia ter sido sor te de principiante. Mas não tive sombra de
dúvida de que ter arriscado o dinheiro do aluguel, da comida
e do transpor te na compra do quase finado sax havia sido um
ótimo negócio.
O repertório não era vasto, mas incansavelmente repetido.
Pixinguinha e Tom Jobim foram os meus salvadores, bem como
a música da Pantera Cor-de-Rosa. De maneira geral o Brasil está
em moda no exterior. A música brasileira, o futebol e o carnaval
são bastante conhecidos pelos estrangeiros. Todos gostam da
informalidade verde-amarela, do calor humano latino e admiram
as belezas de nosso país. As pessoas são curiosas pra saber como
somos tão alegres e festeiros mesmo com tantos problemas. Aliás,
vejam uma feira no centro londrino em homenagem ao Brasil.
Durante 4 semanas este Cristo Redentor de 15 metros de altura
abençoou os gringos:
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Continuando a história do sax, a partir do dia seguinte comecei
a ensaiar em casa e a melhorar a minha performance nas ruas, sempre
no mesmo lugar. Em um mês o instrumento havia se pagado e estava
custeando inclusive os meus gastos. O problema foi que em alguns dias
a polícia já me conhecia. A regra era que os músicos deveriam atender
à ordem de parar de tocar em locais proibidos, senão seriam presos. E,
como em todos os dias me mandavam parar, os policiais perderam a
paciência comigo. Num certo dia, quando eu já estava tocando há algu
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mas semanas, geralmente parando só com ordem policial, fui cercado
pelos homens da lei. Mandaram-me parar imediatamente e nunca
mais tocar na rua. Se me pegassem tocando numa outra única só vez,
eu seria preso. E eu acreditei. Por isso minha profissão de músico de
rua acabou ali naquele momento. Modéstia à parte, não é uma história
genial? Hoje, como também em relação a várias outras coisas que fiz,
sinto um frio na espinha só de pensar nos riscos que corri (ser preso,
por lá, não significa ser logo solto, como ocorre no Brasil...).
Lá corriam as primeiras semanas do ano de 2004. Um inverno
fortíssimo na Europa. A minha cabeça dava voltas e voltas ao redor
do mundo, e o meu estado de espírito oscilava entre momentos de
depressão e euforia. Geralmente levava caneta e papel junto comigo,
sempre tentando escrever o que sentia. Resultado disso, rabisquei
alguns poemas. “O Sentido da Razão” foi um deles:

O Sentido da Razão
Por pensar e refletir
Descobrimos novos caminhos
Do fascinante labirinto da vida
Em que buscamos flores, não espinhos.
Duvidar nos traz purezas
Embora nunca a perfeição
Fundamento da sabedoria
É a constante reflexão.
Voa-se o mundo
Mesmo com o corpo em um só lugar
Imaginando a prática de diferentes asas
Supomos onde se iria pousar.






















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

Ao voltar de cada voo
Tal os mesmos já não somos
Eis que cada pensamento
Traz ao homem novos sonhos.
Penso a vida nada ser
Mais do que a eterna reflexão
Parte dela, a aventura terrestre
É o experimento da imperfeição.
Caso o homem fosse perfeito
Seu feitor assim não seria
Pois a dúvida reflexiva
Gera prazer e sabedoria.
Perfeição se difere da felicidade
Completa ordem do paradoxo da vida
Pensamento é fonte de eterno prazer
No labirinto, conduz à saída.
Não há vida sem o pensar
Não há escolha sem liberdade
Só escolhe aquele que pensa
O livre pensar dá à luz à oportunidade.
Imaginando do Ser à Aparência
Vive mais aquele que voa no tempo
Se refletir é a própria existência
Só se eterniza pelo pensamento.
Desejo pensar, descobrir e conhecer
Duvidar, perguntar, pesquisar e aprender
E relacionando teoria e prática
Me eternizar, pelo eterno viver.
Salve a Imunização Racional!
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No Brasil, em razão da “vida de rei” que tinha no meu berço
esplêndido de classe média, nunca havia trabalhado, cozinhado,
lavado louça, roupa, limpado a casa e inúmeras outras coisas nem
sempre muito agradáveis. Em Londres, confesso, desenvolvi o
gosto por cozinhar esporadicamente, nada mais (Hehehe...).
Antes que eu me esqueça de, com imensa gratidão, registrar,
conto que logo quando cheguei à Inglaterra me encontrei com
amigos espanhóis, os quais haviam morado no Brasil durante
alguns anos. Refiro-me aos irmãos Paco e Monica. Justiça seja
feita, juntamente com a inglesa Amy, namorada do Paco, foram
eles que me prestaram importantíssimo auxílio moral e psicológico, dentre outros, seguidamente me ouvindo, aconselhando,
apoiando, distraindo e convidando para programas sempre bastante
interessantes. Revelaram-se grandes amigos, aos quais terei eterna
gratidão, esperando um dia poder retribuir-lhes a solidária atenção.
De fato, durante todo o tempo em que estive na capital inglesa,
os amigos Paco e Amy foram essenciais. Pena que a Monica logo
voltou a morar na Espanha. Espero que não tenha sido pela minha
ida a Londres! (Risos...)
No mês de fevereiro de 2004, uma coincidência incrível.
Nessa megalópole com tantos milhões de habitantes eu estava mais
dormindo do que acordado, no banco de um ônibus, voltando do
trabalho. De repente encontrei uma conterrânea chamada Cristina
Sanfelici, com quem eu havia conversado logo que ela lá chegara.
Reconheci a moça sentada num banco próximo e a surpreendi,
saudando-a. Conversamos por uns minutos, trocamos telefones,
endereços e depois de uns dias eu tinha me mudado para o mesmo
apartamento dela, como sublocatário (a relação contratual mais
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comum aos estrangeiros). Os locatários eram uma família da Malásia, sendo que o casal tinha nomes ingleses: Richard e Linda. A filha
deles, de sete anos, chamava-se Ing Yee.
Morando com esta família malasiana, com cultura chinesa,
também aprendi muito. Eles já estavam há uns cinco anos em
Londres. O Richard fazia mestrado em administração de empresas
e vendia chapéus, nos fins de semana, numa feira em Camden.
Quando concluiu o curso conseguiu um emprego de supervisor
numa grande rede de supermercados. A Linda cozinhava num
restaurante chinês. Ele trabalhava de manhã cedo até o fim da
tarde. Ela trabalhava do início da tarde até pela meia-noite. Ambos
só tinham um dia de folga na semana, que raramente coincidia.
A pequena Ing Yee, além de estudar de manhã e à tarde
numa escola pra crianças daquele bairro, ainda chegava a casa,
no fim da tarde ou à noite (dependendo da época do ano), e fazia
exercícios que os seus pais, exigentes, preparavam para ela “ocupar
bem o tempo”. A criança de sete anos quase não brincava, sendo
submetida a um regime disciplinar de estudos mais rígido do que
o de um adulto brasileiro que pretende passar num concurso difícil. E me parece que de modo geral os orientais “cultos” têm essa
mentalidade.
A Cristina e eu também nos víamos muito pouco, porque
geralmente trabalhávamos, estudávamos e dormíamos em horários
diferentes. Ou seja, a vida corrida que tínhamos naquela casa não
permitia que sentássemos pra conversar. A relação se limitava a
trocar umas palavras quando se utilizava rápida e simultaneamente
a cozinha. Ou a repetir os cumprimentos “Oi”, “Tchau”, “Até mais”,
“Tudo bem?”, quando chegávamos a casa ou saíamos dela. Ainda,
nossa relação de vivência se completava toda vez que pagávamos
juntos o aluguel da semana, sempre adiantado (em geral,
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os pagamentos ocorrem por semana). Quer dizer, a vida era tão
corrida que não tínhamos tempo nem pra conversarmos com as
pessoas com as quais morávamos.
Esse foi o meu terceiro e último lar em Londres. Ficava bem
perto da segunda moradia, ambos em Camden Town. Quando se
está longe de casa, da família e dos amigos, é comum nos sentirmos um tanto perdidos. Principalmente quando somos estudantes
latino-americanos num país rico como a Inglaterra, trabalhando
de todas as formas possíveis pra pagar o aluguel de um quarto,
comida, estudos, transporte. E todos esses itens de forma bastante
simples, sempre criando e inovando pra economizar...
Bem. Assim surgiu a oportunidade de morar com alguém
natural da mesma cidadezinha brasileira e gaúcha de que eu partira.
Naquele palco de diferenças era como se tivesse encontrado a
minha família. E não foi diferente. A Cristina e eu nos tornamos
bons amigos, aventureiros, auxiliando-nos com a mesma cultura.
Se não me falha a memória, mudei-me para lá em fevereiro de 2004.
Por essas e outras quero escrever com imensa gratidão que a convivência com a Cristina e o auxílio dela foram fundamentais nesta
minha trajetória exitosa de Mochileiro Aprendiz Aventureiro.
Também com muito gosto menciono de novo um pouco
do grande e fundamental suporte que a minha família me dava.
Enviavam-me pelo correio recortes de jornais e revistas do Brasil,
rapadura, presentinhos e erva-mate gaúcha. Do mesmo modo, por
março de 2004 recebi dois belos poemas de meus pais. Ambos
falavam de viagens. O da minha mãe, embora tenha sido dedicado
a mim, é uma ótima instrução a todos os viajantes. Emocionado e
orgulhoso, divido ele com vocês:
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Travessia
Meu Barquinho foi pro Mar:
– “É preciso navegar.”
Há perigos no caminho
Meu Barquinho segue em frente
Seu sonho adolescente
É maior que o próprio Mar.
Vai Barquinho-adolescente
Decifrar os mistérios do Mar!
“– Meu Barquinho, sê prudente!
Não te arrisques assim à toa.”
Mas ele, aventureiro,
Ri do meu medo, caçoa.
Meu Barquinho ainda tão jovem
Não teme a fúria do Mar!
O Velho Mar tem histórias
Mil histórias pra contar
Meu Barquinho segue atento
Recolhe histórias no Mar.
Vai Barquinho inteligente
Em busca do Mar transparente!
Cidadão do Mar, destemido,
Navega o Barquinho, curioso,
Em velhas conchas fechadas
Se esconde o Mar, misterioso.
Meu Barquinho confiante
Desafia o Mar arrogante!






















49

50

Vicente Zancan Frantz

Um manto bordado de estrelas
Cobre o aquário gigante
E o Barquinho, sonhador,
Interroga a estrela distante.
E o Barquinho vai adiante
Na sua busca incessante!
Vai Barquinho, mas cuidado,
O Mar esconde perigos
Capazes de surpreender
Navegantes aguerridos.
Traça o Barco o seu caminho
Bem sabe, não está sozinho!
Em novelos com fio de prata
Deixa a infância para trás
Traça planos, tece sonhos,
Aprendiz do viver se faz.
E o Barquinho não desiste
Em sua jornada persiste!
Na gigante travessia
Mergulha em seu Mar interior
Penetra luzes e sombras
Num gesto transformador.
Busca pássaros feridos
Em descaminhos perdidos!
Completada a travessia
Voltará o audacioso aprendiz
Bem maior e bem mais forte
Pronto pra ser mais feliz.
Maria Helena Zancan Frantz.
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Já o poema do meu pai, cuja fonte de inspiração não fui eu,
me ser viu. E tenho certeza de que os nossos antepassados
ficariam emocionados com tal homenagem, pois eles realmente
atravessaram os mares em busca de novas esperanças. Acho que o
poema capta o sentimento de quem “vai para longe”, em busca de
melhores condições de vida. Vale a pena conferir:

O Emigrante
Quando morre a esperança,
juntam-se os sonhos seculares,
dos velhos e doces lares,
a emigrar pelos mares.
Envoltos pela luz do luar,
ao singrar por bravas águas,
ressuscitam a esperança,
em outro lugar, além-mar!
Já sem os seus amores,
de antigos e distantes lugares,
deles as silenciosas dores
precisam suportar.
Porém, ao se encarnar,
em renovados sonhos,
nascem os primeiros albores
de outros e novos amores,
que, as dores, fazem aliviar.
De velhos sonhos emigrados
e esperanças renascidas,
entranham-se povoados,
florescem novas vidas.
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Das vidas assim cumpridas,
quais esperanças floridas,
brotam novos lares,
outros olhares,
em novos lugares.
Walter Frantz.

Em março do mesmo ano eu consegui um emprego num
bar em Islington, pertinho de Camden Town. O lugar era triste e
engraçado. Triste porque às dez da manhã já havia fila de clientes
alcoólatras na porta, esperando pra começar a sustentar o vício.
Engraçado porque a média de idade dos consumidores era próxima
dos 70 anos, sendo que todos se embriagavam! O passatempo deles
era achar o mais velho da turma.
Uma das melhores coisas desses empregos sem dúvida são
as amizades que lá fazemos. Sempre encontramos mentes diferentes, com as quais podemos aprender e nos divertir, simultaneamente. Nesse pub em que trabalhei éramos brasileiros, poloneses,
australianos, irlandeses e ingleses. Em meio à fumaça de cigarro e
ao trabalho pesado, conseguíamos descontrair.
Fui lá 3 ou 4 vezes em busca de trabalho, sempre tentando
caprichar na pronúncia do Inglês, colocar um sorriso no rosto e
tentar passar a confiança de que eu seria capaz de servir bebidas
atrás de um bar. Nesta altura do campeonato eu já era um expert
em pedir empregos.
Durante as três semanas anteriores eu havia saído de casa em
todos os dias da semana pelas sete horas da manhã. Tinha criado
calo nos dedos de tanto bater de porta em porta na busca de um
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trabalho qualquer. Sempre voltava pra casa depois da meia-noite,
triste, bem triste por não ter conseguido emprego. Nunca havia
ficado tão desolado. Mas desta vez tinha dado certo:

Pra divertir vocês, confesso que, ainda antes dessas três
duras semanas, durante uns três meses eu fui o autor da façanha de
conseguir não menos do que 15 empregos. E em todos fui despedido no mesmo dia da contratação. Em nenhum deles cheguei a
trabalhar duas vezes. Ocorreu que todos os empregadores me
pediam experiência, mesmo que os ofícios fossem simples, como os
de garçom, assistente de cozinheiro, faxineiro, barman etc. Como
inexperientes não tinham chance, claro que fui obrigado a mentir.
E não me sentia culpado por este ato, que poderia ser considerado imoral. Precisando trabalhar pra pagar aluguel, comida,
transporte e escola, mentir que tinha tido experiências naqueles
ofícios era questão de sobrevivência. Além do mais, eu estava num
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país extremamente rico, que há séculos se comportava de forma
absolutamente imoral e antiética em relação às nações pobres,
como a brasileira.
Oportunamente, não posso deixar de protestar pela revoltante e ultrabrutal diferença de condições entre os estudantes e
turistas de países ricos e os de países pobres. Em regra, enquanto
eles vivem bem e facilmente, nós damos o nosso sangue pra apenas
sobreviver. Sim?
Pra descarga de consciência, na pior das hipóteses, eu já
relacionava a minha pequena mentirinha ao ataque criminoso que
o Reino Unido fazia, em conjunto com os EUA, ao Iraque. Claro
que uma coisa não tinha tudo a ver com a outra, mas eu precisava
achar um jeito de inocentar a minha conduta de desempregado
em apuros. Se eles tinham larga experiência em explorar pobres,
porque eu, que estava sendo injustamente por eles prejudicado, não
poderia burlar as regras deles?
Assim, mesmo que no Brasil eu só tivesse estudado, geralmente me negando a varrer o próprio chão ou a lavar a própria
louça, afirmei ter trabalhado anos e anos em tais ofícios. Desse
modo, inevitavelmente trocava os produtos de limpeza, pois não
tinha nem ideia de pra que cada um ser via! Da mesma forma,
fui muito repreendido pela postura informal com que tratava os
clientes. E o pior de tudo é que quase apanhei pela incompetência
em preparar os mais diferentes coquetéis!!! Em lugar barulhento,
entender estrangeiros bêbados, falando a Língua deles, não é fácil...
(Aaahahaha*_@!#.... Agora eu me divirto e dooooou risada...)
E claro que não era possível perguntar as dúvidas para o
empregador. Se tivesse filmado tudo, poderia ser premiado por
uma grande comédia. A verdade é que se eles tivessem aceitado a
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minha inexperiência e me explicado o trabalho durante um só dia,
ensinado o modo como eles queriam que eu fizesse as coisas, com
certeza eu daria conta do recado. Todos os outros seres humanos
também o fariam. Mas pela insensatez inglesa não era assim. Só
experientes tinham chance.
Como resultado eu ouvia xingamentos, reclamações, desaforos preconceituosos e a ordem para deixar o local. Cabisbaixo,
tentava aprender com a situação e ficar um pouquinho menos inexperiente para a próxima tentativa. Quando eu saía dos locais, já na
rua, geralmente sorria ou chorava, quando não os dois simultaneamente. Mesmo assim, várias foram as vezes que voltei a procurar
emprego no mesmo dia.
Nessa minha busca por “um lugar ao sol”, não era revolta
que mais estava em minha mente. Eu vivia sonhando, pensando
nas forças, deuses ou energias físicas superiores a nós e à nossa
compreensão humana. Mentalizava que os meus rabiscos dariam
um bom livro, eu venderia os direitos autorais dele para alguma
editora ou pessoa rica e bondosa, de forma que, com esse dinheiro
(ou doação) eu poderia viver de modo simples e tranquilo pelo
resto da vida, obser vando o mundo, a vida e escrevendo, além
de participar de programas sociais e ajudar o máximo possível as
outras pessoas, sem ter que me preocupar com o próprio sustento
financeiro. Essa ficção me distraía e me fortificava pra encarar a
dura realidade.
Quando “caía a ficha” de que aquele sonho não se realizaria,
eu seguia caminhando por Londres e obser vando tudo. Partia
para outra ilusão. Via tanta gente rica sem tempo pra gastar o seu
dinheiro, com tanta propriedade que o próprio tempo não seria
suficiente pra aproveitá-la. Identificava pessoas com idade avançada que já não tinham a vida alterada pelo dinheiro (muitas delas
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simplesmente nem sabiam o que fazer com a própria fortuna, a
não ser multiplicá-la). Assim cheguei a pensar em tentar contatar
milionários ou famosos: “Será que se eu escrevesse uma carta pra
cada uma das mil pessoas mais ricas de Londres ou do mundo
alguma delas me ajudaria?” Concluí que nenhum sequer leria o
meu apelo! Mas eu estava convicto de que quem me ajudasse seria
eternamente orgulhoso pela sua atitude, tamanhas seriam as bondades que eu seria capaz de fazer mundo a fora! E o meu “ajudante”
seria coautor de tudo isso! De repente, antes que esses sonhos de
realizassem, algo ocorreu: consegui um bom emprego... Hehehe...
Mas ainda espero uma boa compra ou uma generosa doação!
A Cristina, amiga conterrânea com quem eu morava no apartamento subalugado dos locatários da Malásia, tinha conseguido “o
melhor” emprego que um latino-americano podia alcançar: atendente de um pequeno hotel, trabalhando em frente a um computador, com horário pra começar e terminar a jornada de trabalho,
sabendo inclusive quantas seriam as vezes que trabalharia durante
cada semana. A loteria inglesa pra brasileiros. E a sorte que ela teve
por conseguir este “bicão” foi transmitida a mim. A Cristina pretendia voltar ao Brasil em julho de 2004, sendo que semanas antes
deixaria o emprego pra viajar um pouco, como objetivam quase
todos os estudantes estrangeiros. Conversando com o dono do
pequeno hotel, Sr. J. Desire, consegui herdar a sorte da Cristina.
Pela primeira vez na vida pedi demissão. Eu ainda trabalhava
naquele bar em Islington, cheio de velhinhos alcoólatras. Até então
eu só havia pedido emprego e sido despedido. Quando mentia ter
experiência no ofício ou não apresentava o passaporte para comprovar a permissão pra trabalhar, como requerido aos estrangeiros
pelos empregadores ingleses, o emprego não durava mais do que
poucas horas.
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Já fazia oito meses que eu havia chegado a Londres. Finalmente as coisas pareciam melhorar consideravelmente. Com um
emprego razoável, horário certo e remuneração em dia, passei
a conseguir executar meus planos. Iniciou-se uma nova fase da
minha viagem aprendiz e aventureira, que havia começado apenas
com uma mochila de 25 kg lotada de roupas e documentos, mas na
qual o que mais pesavam eram os sonhos.
Eu trabalhava das 17h até as 8 da manhã do dia seguinte.
Fechava a recepção do hotel à meia-noite e ficava de plantão,
cochilando na própria recepção, até as 6 da manhã. Então acordava, preparava a cozinha para o café da manhã, comia algo e
abria a recepção às 7h, pontualmente. Trabalhava até as 8 horas,
quando chegava a recepcionista diurna. Ia para a aula, que acabava
às 12h00min (tudo pontualmente, como são os horários britânicos...). Chegava a casa cerca de 30 minutos depois, fazia almoço e
dormia até as 15h, quase sempre sonhando que estava dormindo.
Levantava nesse horário, tremendo de cansaço e um tanto ainda
desacordado. Tomava banho e corria pegar o ônibus, torcendo
pra não haver muito tráfego. Dormia mais um pouco durante o
transporte. Com sorte, em uma hora e meia estava trabalhando,
exatamente às 17h.
E assim foi a minha rotina durante meses. No início deste
trabalho como recepcionista do hotel, em maio, eu trabalhava
somente três vezes por semana. Mas a partir de julho, quando a
Cristina deixou toda a função de recepcionista noturno pra mim,
consegui aumentar a carga horária, trabalhando em seis ou todos
os dias da semana. Mais uma vez, valeu Cristina!!! Esta era a
recepção:
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Nesta época descobri um ótimo exemplo de promoção, de
uma empresa de transporte britânica. Por 1 libra – um quinto do
que se ganha por cada hora de trabalho, considerando o salário
mínimo inglês –, viajava-se pra qualquer uma das aproximadamente
40 maiores cidades da Grã-Bretanha. Ida e volta custavam apenas
2 libras. Algo como passagem pra ir e voltar por míseros 2 reais!
Creio que as prefeituras custeassem as passagens não vendidas
em horários de viagem não concorridos. Ou talvez se adotassem
estratégias semelhantes às das empresas aéreas, que vendiam
passagens entre países europeus pelo preço de umas cinco cervejas, cobrando outro tanto como taxa do aeroporto. Os voos lotavam
e todos ganhavam.
Era a felicidade dos turistas. E do comércio das cidades
visitadas, que faturavam com os visitantes. Bem que poderia virar
moda, não? De qualquer jeito, o importante é que nos dias de folga
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eu aproveitava tal promoção. Viajei assim o máximo que pude. De
abril a novembro de 2004 visitei mais de 20 cidades britânicas. Tudo
pela imbatível promoção de passagem por 1 libra.
A primeira cidade visitada foi Brighton, que ficava perto de
Londres e tinha praia. Só o principal ponto turístico de lá, uma
mesquita belíssima, já valia a passagem. Vejam se concordam:

Como a recepção desse pequeno hotel não era tão movimentada, sempre sobrava tempo pra pensar em outras coisas que não
os deveres do serviço. Foi assim que refleti bastante sobre o anda
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mento da minha viagem, digerindo parte da experiência realizada
até então. Resultado disso, entre outras coisas, ocorreu-me novamente um simples poema. Ele resume grande parte dos primeiros
oito meses de viagens: dificuldades enormes, exaustão física e
mental, pressões, injustiças, decepções, iminência de ter que voltar
pra casa sem realizar a maioria das andanças sonhadas.

A Dois Passos do Paraíso
Tenho tido a sensação
De que parei de viver.
Pesadelos, por não realizar sonhos
Decepções, por tão pouco de tudo saber.
O invencível leva à exaustão
É amarga a decepção que se podia prever.
O tempo voa
Eu parei não sei onde
Esperando não sei o quê.
Não. Na verdade eu bem sei
Só me sinto assim
Por nada poder fazer.
Impossibilitado, ainda tenho esperança.
Mas quando esta acabar
Neste mundo vou morrer.
Voltarei a ser cordeiro
De um rebanho mais do que feliz
Porém de um jeito que não consigo ser.
Então terei que me consolar
Caso contrário, deprimido me enterrarei.
Condenado à ignorância
Envelhecendo sem experiências
Sobrevivendo no ambiente
Que miserável considerei.
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Hilários seres humanos
Do paraíso fizeram o inferno.
Num mundo tão fascinante
Criaram o Céu pra demônios
Onde sábios são infelizes
De ignorantes, subalternos.
Meus pensamentos têm me assustado.
Minúsculo, mas sorrisos nas fotos.
Do meu sonho
Esta é a essência-ruína.
Sou brasa, já quase cinza
E preciso ser fogo, com meus próprios atos.
Já me pergunto se o melhor
Não seria também ser um miserável.
Aí então me dou conta
Do momento pelo qual passo.
Confusão por cansaço
Toda hipótese é considerável.
Mas mesmo entre raios
Fortemente gripado
Sigo no tempo
Em busca do sol.
É finito o relento, olho pro lado
Experimento, ensaio, mero futebol?
Se breve em meus dias
Não encontrar abrigo
Batido, perdido
Cabeça e pés no chão
Farei do inimigo
De um túmulo, guardião.
Talvez nem bem meu
Mas de um sonho perdido
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Que cresceu
Voou
Mas tentou ser rei
E morreu mendigo.
O que fazer?
Agonia, ironia
Sou feliz e escrevo isto
É só um jogo! Fantasia
Que até ontem desconhecia
E hoje sei, é viver.
Aqui faço outro registro importante. Substituindo a vaga da
Cristina no apartamento, aterrissou em Londres o também conterrâneo Sérgio Callai. Estudante de Engenharia em Ijuí, passou uns
sete meses engenhando alternativas baratas pra se divertir em
Londres. Como todos os demais, o Sérgio trabalhou de garçom.
Depois, por algumas semanas, ocupou a minha vaga na recepção
do tal hotel, inicialmente conquistada pela Cristina.
A partir daí (atendendo no hotel) comecei a juntar dinheiro,
viajar pra fora da Inglaterra, estudar com mais tranquilidade,
inclusive frequentando alguns cursos em universidades londrinas. O emprego no hotel era excelente se comparado aos outros
anteriores, ainda mais porque cativei a amizade do Sr. J. Desire,
proprietário e gerente, a quem agradeço muito pela oportunidade
de trabalho que tive. Foi ele quem posteriormente, a partir de
setembro, permitiu-me trabalhar todos os dias em duas ou três
semanas por mês.
Cheguei inclusive a acumular os turnos da recepcionista
que trabalhava durante o dia, nos fins de semana. Assim, nos dias
úteis, eu trabalhava das 17h de um dia até as 8h da manhã do dia
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seguinte. Já nas sextas eu começava às 17h e terminava às 8h da
segunda seguinte. A juventude, a saúde e principalmente a vontade
de viajar fizeram com que eu me submetesse a isso e até mesmo
pedisse para trabalhar tanto, visando economizar pra poder pagar
as andanças. Claro que uns cochilos, de madrugada, quando a
recepção estava calma, amenizavam a exaustão.
Por fim, neste hotel, formei o meu verdadeiro quartel general. Lá utilizei a internet pra organizar e planejar todas as minhas
viagens a partir de então. Também estudei no tempo ocioso, recebi
amigos pra conversar, unindo o trabalho ao lazer. Igualmente interessante, conversei com hóspedes, provenientes de vários cantos
deste nosso tão variado planeta, sempre aprendendo e buscando
observar as características de nosso mundo absolutamente fascinante.
Derradeiramente, foi lá que comecei a escrever um blog,
espaço virtual pra comunicação com a família e com os amigos.
Nele descrevi de forma simples e curta algumas das impressões
que tive de várias dessas vivências. De junho a novembro escrevi
através do próprio computador do referido hotel onde eu trabalhava. Geralmente as publicações nesse blog eram semanais. Como
o teclado utilizado era configurado para a Língua Inglesa, os meus
escritos, em Português, não tinham acentos. Por isso houve a
necessidade de fazer uma pequena adaptação pra qualificar a publicação (neste livro) do que estava escrito no referido espaço virtual.
Também ressalto que o horário de cada postagem era determinado
pelo relógio brasileiro, pois na Europa até os relógios são um pouco
adiantados... Hahaha...
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Já nos meses de dezembro de 2004 e de janeiro de 2005 rabisquei virtualmente os meus escritos em cafés com acesso à internet,
nos locais que visitava. A seguir vocês terão acesso a essa comunicação primeiramente virtual. Encerrado o relato dos primeiros oito
meses de aventura, vamos à segunda parte destes escritos!























RABISCOS VIRTUAIS
DO BLOG
Estou me divertindo bastante. E muito mais do que isso:
tenho aprendido a viver. E a conviver. Está sendo maravilhoso
viajar pra conhecer o máximo possível do mundo, da vida, dos
outros e de mim mesmo. Desejo a todos que a vida seja sinônimo
de alegria e de felicidade! Espero que neste espaço possamos nos
ajudar através da troca de ideias, informação e diversão.
Quem sou? Entre certezas, pretensões, sonhos, dúvidas e
fofocas da oposição (rsrsrs...), estou buscando qualificar o meu
viver. Não sou mais do que qualquer outro ser nesse mesmo barco,
que navega rumo à riqueza existencial. A cada dia tenho progredido
nesse grande desafio, embora exista muita dificuldade em superar
as diferenças entre sonhos e realidade. Com constante superação,
o que tenho descoberto tem sido mais do que o suficiente pra
alimentar sonhos e esperanças, o combustível de todos nós.
E o prazer por viver e compartilhar as realizações e as conquistas já
alcançadas me deixa convicto de que os sonhos se realizam. Caso
estejam buscando algo parecido, espero que possamos nos ajudar.
Que aprendamos a ser felizes!
Um fraterno abraço!
Paz e amor pra todos vocês!
Tião Vicente.
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01/06/2004
18h29min
Sejam todos muitíssimo bem-vindos!
De agora em diante vou tentar deixá-los informados sobre
os meus principais passos nesta jornada. Espero que gostem disso
e que possamos matar um pouco da saudade real, mesmo que de
um modo virtual. As descrições a seguir não serão minuciosas nem
exaustivas. Longe disso, apenas situarão o leitor a respeito do estilo
de vida de um estudante e turista brasileiro no exterior, inicialmente
em Londres. O objetivo é contar algumas aventuras, de forma leve,
interessante e divertida.
Postarei diversões, dicas, reflexões, notícias, impressões...
Em tudo serei breve. As primeiras postagens mostrarão como
é o dia a dia de viajantes aqui no exterior. As últimas serão um
novo e intenso voo por alguns dos destinos mais procurados neste
Planeta.
Cheguei aqui em Londres no dia 23 de setembro de 2003. Nos
primeiros seis meses aproveitei pra estudar, trabalhar e conhecer esta capital cosmopolita. Aqui se encontram culturas de todas
as nações do mundo. Algo fantástico! Daqui se pode conhecer um
pouco de cada região deste planeta tão diverso. E muitas coisas de
outros planetas... Hehehe... Experiência de vida singular, não tenho
dúvida de que todos deveriam ter oportunidades semelhantes.
São tantas coisas já vividas nestes últimos oito meses que não
sei sequer como começar a escrever. Hum... Tá. Iniciarei mostrando
como a vida está aqui, após alguns meses fora de casa, passando a
vocês uma noção de como vivem milhões de brasileiros no exterior. A seguir contarei as viagens que farei, tentando dar “carona”
pra cada interessado nas aventuras.
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Aponto que os muitos andantes cujo visto expirou (permanecem ilegalmente no exterior) não conseguem passar fronteiras,
mas este não é o meu caso. Eu tive inicialmente um visto de turista,
com proibição expressa de trabalhar. E após oito meses consegui
um de estudante, que nada dizia sobre trabalho.
Espero que usem este espaço e abusem dele de forma
descontraída e proveitosa. A vocês fica o agradecimento por esta
comunicação. Espero que gostem das notícias a seguir e através
delas percebam como é a vida de um viajante no exterior, seja
daquele que se dedica aos estudos, ou ao trabalho, ou à diversão,
ou à observação, ou a todas essas possibilidades conjuntamente.
Prestem atenção nas diferenças entre a experiência de um turista e
a de um aprendiz. Notem como são diversas as vivências de quem
viaja pra um só lugar e dos que conhecem lugares variados.
Identifiquem as peculiaridades de uma viagem de dias, de outra
com semanas e daquelas em que andamos por meses... Sobretudo,
sintam-se motivados a colocar os pés e a cabeça na estrada!
Pode parecer fútil, mas não é: não se esqueçam da cabeça. Pois só
os pés na estrada podem nos levar a leões.
Em resumo, eu estou me divertindo e aprendendo. Compartilharei o que estiver ao meu alcance, a fim de que sejam coletivas
as qualificações existenciais conquistadas. Tomara que eu consiga
dividir isso com vocês!
Abraços a todos, muitas saudades, Tião Vicente.

05/06/2004
17h38min
Boa tarde aqui e bom dia aí!
Nesta última semana planejei o mês de junho, especialmente
viagens. Ontem, sexta-feira, fui a CANTERBURY, cidade pequena,
com 46 mil habitantes, conhecida por ser terra natal de muitos
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poetas e escritores ingleses. Assim como outras cidadezinhas que
já visitei, Canterbury é linda e organizada. Muitos parques e jardins
proporcionam à população um ar romântico e pacífico. Que ótimo
se os governantes brasileiros tivessem a mesma preocupação com
a qualidade de vida dos habitantes de nosso país. Na semana que
vem, dia 8, viajarei 12 horas de ônibus pra Amsterdã e lá fico até o
dia 11. Que aventura! No dia 14 vou à cidade de Bristol. Em 18/06
vou a Birmingham. Nos dias 22 e 23 estarei visitando Dublin, na
Irlanda. E, finalmente, no dia 28/06, vou pra Cambridge. Quanto
a esta, são muito esperados o contraste e a comparação com a já
visitada e amada Oxford.
A propósito, tenho utilizado o meu tempo ocioso no hotel
onde trabalho, geralmente à noite, quando a recepção está vazia,
pra escrever as minhas impressões e emoções a respeito das fotos
que tenho tirado. São muitas informações entrando todos os dias
em nossa cabeça, sendo arriscado deixar só a memória guardar
todas as lembranças de cada foto. Por isso cada uma está tendo o
seu verso rabiscado.
Curiosamente, resolvi fotografar algumas paisagens com
dois dedos meus fazendo sinal de “paz e amor”. São sentimentos
supremos, que valem a pena ser registrados. Imagino que depois,
ao longo da vida, vou rever estas fotos e serei novamente tomado
por tais sentimentos. Um exemplo disso é a tarde em que passei no
píer de BRIGHTON, praia perto de Londres. A foto que lá tirei é
simples, mas me transmite um bem-estar inexplicável. Havia uma
vista paradisíaca, que serviu de inspiração para meus sonhos no
próprio píer. Perdi a noção do tempo e do espaço quando dormi,
oitavado num banco, adormecido pelo vento e pelo canto dos vários
pássaros. Foi uma tarde maravilhosa:
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Hoje pela manhã fui até a feira de Portobello. A maior feira
de antiguidades da Europa! Da mesma forma que a feira de Camden,
é impressionante. Lá se encontram os mais exóticos e inesperados
produtos. Desde espadas de samurais e lâmpadas mágicas até os
famosos cogumelos mágicos ingleses – que aqui são legalmente
liberados. A propósito, acho que depois de comer os cogumelos
muita gente tem os pedidos realizados pelo gênio... Hahaha... Isso
aí. Amanhã estou de folga e, então, passarei o dia em parques. Com
sorte – muita sorte! –, Londres estará ensolarada, permitindo banho
de sol e futebol. Aqui, para brasileiro, sempre tem “furo”. Até pra
mim, um baita perna-de-pau! Abraços, saudades, Tião Vicente.

07/06/2004
12h36min
Fala, “Brazuca”! Ontem à tarde joguei bola com uns exilados
do Tibete. Imaginem o espetáculo... Mas valeu a conversa sobre a
independência dessa nação. À noite, logo após uma janta deliciosa,
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com cerveja e vinho, fui jogar bola (de novo!) com amigos do meu
amigo Paco (um espanhol que morou durante anos em Ijuí. Filho da
querida Carmen Granell – minha mãe virtual europeia, risos...). O
jogo era num campo que ficava embaixo de um viaduto. Imaginem
quem chutou a bola duas vezes pra fora da cerca??? É... A habilidade continua a mesma. O Paco, há anos longe do Brasil, ainda tá
jogando bem. Seria craque se não fosse colorado. Uma pena, mas
ninguém é perfeito, não? Hehehe...
Mas falando em jogar com gente do Tibete, tenho achado
fascinante conhecer mentes diferentes, com os mais diversos
estilos. E sinto que conhecendo o diferente eu começo a pensar
diferentemente. Por exemplo, observando as pessoas nos parques,
tenho aprendido valores melhores, tal como direi. Vejam se vocês
concordam.
Penso que há pessoas espertas, inteligentes ou geniais, bem
como nem tão espertas, nem tão inteligentes ou nem tão geniais.
Não existe pessoa burra, nem tampouco perfeita. Todas são ignorantes, em grau maior ou menor. Todas são espertas, inteligentes
ou geniais, em grau maior ou menor.
A diferença de uma para a outra pode estar na natureza ou na
personalidade de cada um de nós, mas certamente são essenciais
a formação, as oportunidades e o esforço (que está relacionado
à natureza individual). Dizem que o homem é fruto de sua carga
genética, de seu meio e das oportunidades que aproveita.
Nesse sentido não existe gênio triste, infeliz e insatisfeito.
Pois se a natureza do homem tem a felicidade como razão, é ilógico
e inconcebível que o conhecimento, a genialidade e a sabedoria
sejam fatores determinantes de sofrimentos. Nesse caso o problema
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pode estar no processamento dos dados adquiridos. Salvo em
situações trágicas, é claro, eis que os gênios nunca deixam de ser
humanos.
Portanto espertos e inteligentes só evoluem para a genialidade quando descobrem a felicidade, passando a ser – não basta
estar – pessoas felizes. E importante: sem tirar a felicidade dos
outros. Nessa visão a felicidade pode ser protegida com uma espécie de imunização racional. Ou seja, racionalizar pra entender e,
assim, sofrer menos. Quando houver chance, desenvolverei melhor
essa ideia.
Abraços, Tião Vicente.

14/06/2004
13h36min
E aí... Podes crer... AMSTERDÃ é... ...uma loucura, uma
imperdível perdição! Muito diferente do que eu tinha visto até
agora. De um lado, muitas drogas, prostitutas, lojas e teatros especializados no tema “sexo”. Também jardins, museus e colégios
sobre maconha. De outro lado, prédios modernos e antigos em
meio a dezenas de canais floridos, os quais dão a esta cidade bem
arborizada um ar romântico. O principal meio de transporte desta
população de mulheres lindíssimas são muitas bicicletas velhas, ao
passo que a polícia tem esses veículos com marchas.
Como se já não bastasse, o museu de Vincent Van Gogh,
a casa de Anne Frank e o estádio do Ajax – perdoem-me companheiros gremistas, mas fui ver o adversário da final do Mundial
Interclubes de 1995 – estão entre as principais atrações turísticas,
por mim visitadas.
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A legalização das drogas é uma alternativa para enfrentar um
dos maiores problemas contemporâneos. Para os interessados, um
jardim de maconha, em Amsterdã:

Mochileiro aventureiro e quase sem dinheiro, levei na bagagem maçãs, bananas, laranjas e bolachas. Assim passei por 4 dias.
Não comprei um só sanduíche ou cogumelo. Senti muita saudade
do meu arroz “paçoquento”, massa e batata.
O albergue mais barato que encontrei foi um cristão, onde
justifiquei a minha ausência para a discussão da bíblia às 7h da
manhã. No dia 10 acompanhei a votação para o Parlamento Europeu, constatando grande militância do Partido Verde. No Reino
Unido os eleitores demonstraram nas urnas que não aprovam a
aliança de Bush e Blair. Felizmente! O Parlamento Europeu está
levemente mais à esquerda.
Na volta, a exemplo da ida, foram 12 horas de ônibus,
incluindo a maravilhosa travessia de balsa pelo Canal da Mancha,
assim como escalas na Bélgica e no interior da Holanda. Curio
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samente, na ida tive a companhia agradabilíssima de uma deusa
chinesa. Na volta dividi metade do meu assento com uma senhora
ultraobesa, já que só o dela não era o suficiente pra acomodar tanta
fofura... Traduzindo a própria definição de holandeses, Amsterdã
é uma puta cidade!
Saudações, Tião Vicente.

19/06/2004
18h51min
Bom dia!!
Nessa última semana trabalhei, dormi bastante e fui à
escola em todos os dias, com exceção de sexta, quando estive em
BIRMINGHAM. Gostei do centro dessa cidade, a única área que
visitei. Vi no museu e galeria de artes uma exposição sobre a cultura
e o cinema da Índia. Maravilha!! Já ouviram falar em Bollywood?
Imagino que não. Confesso que eu também nunca o tinha ouvido.
Provavelmente porque no Brasil o cinema dos Estados Unidos abafa
todos os outros, inclusive o brasileiro. Continuando, assisti a um
musical, ficando encantado com as danças e tradições indianas.
A curiosidade de ir à Índia ficou maior. Mas acho que não
será nesta jornada. Merece uma ida exclusiva. Assim como China
e Japão, é um país com muitas tradições e peculiaridades, os quais
requerem muito tempo e dinheiro para visitá-los. A sociedade deles,
com tradições milenares, não pode ser conhecida em poucos dias.
E fazer programas também fora do que é mostrado aos turistas tem
um preço elevado.
Hoje de manhã acordei cedo pra ir a um parque pertinho
daqui do apartamento e tomar sol, coisa rara em Londres. Quando
saí de casa o céu tava todo azul. Entretanto, em 5 minutos de cami
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nhada em direção ao parque, surgiram nuvens de todos os lados.
Quase choveu. Resumindo, voltei pra casa e continuei a dormir
até o meio-dia. Depois acordei e fui jogar bola. Em seguida vim
aqui para o meu trabalho, num hotel. Nestes dias tem acontecido a
Eurocopa 2004. Todos os jogos passam na TV, como o que acabou
há pouco, entre República Tcheca e Holanda. Jogão! Os tchecos
saíram perdendo de 2 x 0 e viraram pra 3 x 2! Aqui a TV passa jogos
inclusive em horário nobre, no Brasil ocupado por novelas.
Antes que eu me esqueça de comentar, é importante falar um
pouco sobre a diferença entre a segurança na Europa e a no Brasil.
No nosso país verde-amarelo a gente sabe que há muito crime,
miséria e violência, mas só nos damos conta do caos em que vivemos quando saímos desse inferno. Pra quem ainda não conhece,
é possível imaginar cidades grandes como Porto Alegre, Rio de
Janeiro e São Paulo sem grades, cercas elétricas e cadeados? Pois
é, comparando-a ao Brasil, a Europa é muitíssimo mais tranquila.
A maioria das casas tem a porta diretamente para a rua e um
gramado separado da calçada apenas por uma linda cerca branca
de madeira. Uma aparência realmente de casa, não de presídio!
Destaco: uma das melhores sensações que sinto caminhando pelas
ruas daqui é poder me distrair sem correr um alto risco de ser
assaltado. Sem ter que deduzir se a pessoa que se aproxima é um
assaltante. Passear sem tanto medo depois do entardecer é uma
grande riqueza social. Como faz bem supor que os outros pedestres
são pessoas gentis e educadas – e não seres em busca de oportunidade pra fazer o mal.
Outro ponto de extrema relevância pra se ter uma vida tranquila é a opção que muitos europeus parecem fazer: já que a moeda
é forte e o poder aquisitivo é grande, várias pessoas optam por
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trabalhar em um turno só, geralmente de 4 a 6 horas corridas de
trabalho diário. Moram perto do local de labor e ficam com o resto
do dia livre. Conseguem ter uma vida confortável, mas sem luxo.
No fundo, o luxo que se dão é “comprar” o próprio tempo
livre. Não é uma beleza? Se as 24 horas de um só dia já ficam excelentes, presumo que a vida inteira dessas pessoas fique paradisíaca!
Salvo se um ser, com tempo ocioso, não se sentir bem na própria
companhia ou não tiver criatividade pra aproveitar o intervalo entre
as badaladas de um relógio.
Comparando isso ao tempo não muito distante em que a
jornada de trabalho era superior a 12h por dia (sendo que essas
“vítimas” tinham as mesmas 24 horas diárias!), estamos diante de
um tremendo avanço. Espero que ainda alcancemos o estágio de
desenvolvimento em que, pra produzir os bens e prestar os serviços
necessários a toda sociedade, cada ser humano tenha que trabalhar,
no máximo, 4 horas por dia. Além disso, seria somente vontade – e
não necessidade de se alcançar vida digna e confortável. Que tal?
A respeito disso, acrescento, é com essa linha de raciocínio que me parece loucura uma classe profissional que já ganha
bem reivindicar aumento salarial em vez de redução da jornada.
O mesmo me salta aos olhos quanto a muitos profissionais autônomos ou chefes de si próprios: quando já têm uma vida digna e
confortável, por que não “comprar” tempo pra si próprios, amigos
e familiares, em vez de adquirir novos bens materiais? Será que
falta reflexão existencial pra essa gente ou será que eu sou de outro
planeta, muito ingênuo e imaturo?
De qualquer jeito, enquanto a minha vida “confortável” não
chega, vou trabalhar em todo este fim de semana... Rsrsrs.... Na
segunda me preparo pra ir, na terça, para Dublin, na Irlanda. Na
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volta relatarei a visita. Neste domingo, dia 20/06, estarei na net pra
um bate-papo na sala do Terra, cidade de Ijuí, entre meio-dia e 1h da
tarde, assim como entre 6 e 7h da noite. Horários do Brasil! Quem
quiser matar a saudade, apareça por lá. Aqui tá um calorão acima
dos 30º. E não há ar condicionado, uma vez que um país frio como
a Inglaterra tem “apenas” calefação (em quase todos os prédios).
Bom fim de semana a todos, Tião Vicente.

24/06/2004
19h55min
Alô!
Nesta semana visitei DUBLIN. Mesmo sendo verão tive o
azar de ser o tempo todo recebido com chuva, muito vento e frio.
Mas sejamos honestos: com pouquíssimas exceções, entre elas as
referentes ao escritor James Joyce, a capital irlandesa tem os pubs
como as principais atrações turísticas. Logo, o clima não me impediu de conhecer os melhores pontos!
Pra começar, fui até a atual fábrica e também museu da cervejaria Guinness, a qual fabrica mais de 10 000 000 de copos de cerveja
diariamente. Depois de conferir os 250 anos de história, incluindo
todo o processo de produção, a visita acabou no último andar da
fábrica, com longa degustação, em um confortável bar panorâmico.
Pra um boêmio como eu, só isso já teria valido a viagem. Porém
ainda fiz longas caminhadas pelas ruas. Senti o típico ambiente
irlandês, já citado acima.
Dublin é a cidade com o maior número de pubs e bares no
Planeta. Alguns deles, principalmente os localizados na famosa
área Temple Bar, foram conferidos por mim. Um é melhor do que
o outro! O mais antigo deles, ainda em funcionamento, foi aberto
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no distante ano de 1198!! Como se pode ver, conheci o principal
da cultura da Irlanda: em razão do constante mau tempo, ir a pubs
beber, cantar, dançar...
Num bar da capital irlandesa conversei com um senhor de
uns 70 anos. A conversa surgiu porque nós nos encontramos três
vezes na fila, à espera de uma pint – caneca de meio litro de cerveja.
Nós dois bebíamos com a mesma empolgação! Ao comentar a
cultura deles, ele disse que, apesar de serem um tanto frios, um
dos grandes prazeres é o cultivo de boas amizades. Fomos batendo
um papo e, após outras pints, concluímos que o mundo seria bem
melhor se os seres humanos construíssem amizades melhores,
se esmerassem em ser bons amigos. Que tal? Um brinde às boas
amizades, uma fortuna que todos podem ter!
Hoje, quinta-feira, assisti ao “jogaço” entre Portugal e Inglaterra, futebol de primeira linha. Mesmo morando em Londres e
vestindo uma camiseta inglesa, torci pelos vencedores portugueses. Especialmente por Felipão, herói do penta brasileiro e que
agora treina Portugal. Tempo regulamentar, tempo complementar
e penalidades! Haja coração pra tanta emoção! Se fosse jogo do
Brasil acho que eu teria enfartado. Aposto que os “portugas” serão
os campeões. Enquanto isso continuo apreciando os ótimos jogos
da Eurocopa 2004. Interessante: é difícil ir a estádios pra curtir os
maiores jogos daqui. Os ingressos são quase todos de sócios, sendo
que os restantes costumam ser vendidos por preço altíssimo ou
reservados a quem se inscreve numa fila que dura meses.
No próximo sábado, dia 26, será a hora de celebrar 21 anos!!!
Sentirei a falta de todos os familiares e amigos como nunca antes,
sei... Mas Londres promete me compensar.
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Boa sorte a todos aqueles que estão aí acabando o semestre
universitário.
Abraço, muitas saudades, Vicente.
Obs.: ontem, dia 23, foram completados 9 meses de jornada.

01/07/2004
15h23min
Buenas, sul-americanos!! Meu aniversário foi comemorado
com uma cervejada e com o meu primeiro churrasco londrino (bife
na grelha, diga-se de passagem). Agradeço pela parabenização e
pelos presentes! No ano que vem faremos uma festa dobrada, em
Ijuí, pra tirar o atrasado! No domingo joguei bola no Hyde Park, na
chuva. Na segunda visitei a cidade de CAMBRIDGE que, a exemplo da também já visitada Oxford, resume-se à ultraestruturada
universidade. Conversei com alguns estudantes, mas não consegui
convencer ninguém a se transferir para a UNIJUÍ, onde eu estudo
aí no Brasil. Deve ter sido o meu fraco poder de persuasão...
Na terça saí pra comemorar o primeiro mês de trabalho
(e salário!) do Carlos, um amigo colombiano (que conheci num
parque, jogando bola, como se formam muitas relações aqui, especialmente entre pessoas de países com culturas “menos frias”). A
noite londrina tem inúmeros mistérios e tentações. No dia seguinte
não se acredita na própria memória. Essa juventude... Na quartafeira progredi bastante na busca por um rápido curso na área jurídica. Os planos são de começá-lo em setembro. Esforço não tem
faltado pra tal realização, mas confesso que não está sendo tarefa
fácil.






















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

Hoje, quinta-feira, após sair do colégio, fui de novo cobaia de
uma escola de cabeleireiros. Desde que descobri esse instituto, o
qual atende gratuitamente (a economia com cada corte equivale a
uma diária em albergues), tenho sido “vítima” dos alunos. Desta
vez, presenteando a mim próprio pelo meu aniversário, rapei a
cabeça com a máquina nº 0 (desejo antigo, que eu não realizava no
Brasil). Porém, antes de tal corte, tive pelo menos 10 diferentes estilos experimentados, de moicano a skin head. Brincadeira divertida,
demorou umas 2 horas. Todos os cortes foram registrados com
fotos. Nem eu acredito. Mas ainda as mostrarei para vocês.
A Copa América já começou? Como está a seleção brasileira? Continuando sobre futebol, como anda o Brasileirão 2004?
O Grêmio segue na liderança, ou eu li o jornal virado? (Hahaha...)
Finalizando, não gosto de fofoca, mas não é interessante o novo
casal filha de M. Jagger e filho de J. Lennon? Se o esquema de
genes funcionar, bem que pode surgir o rei do pop-rock!
Gaúchos e gaúchas, de todas as querências, abraços do
amigo Tião Vicente.

11/07/2004
14h59min
E aí, gente boa!
Enquanto escuto a coletânea “Canto e Encanto Nativo” (das
que eu conheço, é a que melhor selecionou as músicas nativistas
gaúchas), botarei as notícias em dia. Recentemente, nada especial.
Tenho trabalhado bastante neste hotel, que às vezes me parece
o “Hotel Califórnia”, da banda The Eagles. Conhecem a letra da
música, não? Uma maravilha, mas não se consegue sair de lá...
Na minha escola tenho uma nova professora. Ela é igual à Rita
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Lee! Provavelmente ainda mais alternativa. Em Londres, só outra
figura... E ela é muito competente. Estou gostando das aulas. Acredito que ela não tenha um emprego mais valorizado só por causa
do seu visual. Quer dizer, esse tipo de preconceito não existe só
em cidades pequenas...
A Cristina, também conhecida por Kika, ijuiense com quem
moro aqui, está indo embora no próximo dia 14. Repetindo o que já
ocorreu antes, quando outros amigos voltaram pra casa, sinto-me
como se uma parte de mim estivesse indo junto. Eu nunca achei
que sentiria tanta saudade do berço, mesmo que as realizações
desta jornada estejam sendo maravilhosas. Que nada. Mais alguns
meses e a minha missão igualmente estará cumprida.
Amiga Kika, foi ótimo ter convivido contigo nestes mais de 5
meses. Não tenho dúvidas, nossa amizade só crescerá. Espero que
ainda tenhamos outras oportunidades pra abrir o mapa do Planeta
Terra e planejar aventuras. Muita sorte e sucesso na volta à pátria!
No dia 15 vou esperar o meu amigo Sérgio Callai no aeroporto. Ele
morará no lugar da Kika. São os ijuienses tomando conta da capital
do Reino Unido. Rsrsrs... Sérgio: seja muito bem-vindo! Parabéns
pela coragem de também encarar este desafio aventureiro. Já estou
comemorando que outro ser humano tenha percebido que o mundo
é nosso e temos que conhecê-lo!
Ontem à noite fui com o meu amigo Paco assistir a um musical da Lorna Luft, filha da Judy Garland. Eu nunca tinha ouvido
falar nelas. A mãe foi cantora e atriz e, dentre outros trabalhos,
integrou o elenco de “O Mágico de OZ”, este sim famoso. O musical é todo sobre a vida da mãe, contada pela filha. Aos amantes do
Jazz, vale a pena. Ainda mais pra mim, que ganhei os ingressos, no
valor de aproximadamente 180 reais cada um! Depois do musical
fomos a um bar. Rock n’ roll, ao vivo, de primeira qualidade. E a
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cer veja, embora “quente” (temperatura ambiente), estava muito
boa. Após a 3ª, então, nem se fala... Risos... Não sei se a diferença
são os ingredientes ou se é a fermentação, mas essa bebida daqui
é melhor do que as fabricadas no Brasil. Aí as cervejas precisam
ser tomadas bem geladas para as glândulas da boca não sentirem
a má qualidade...
Hoje, domingo, tô trabalhando no dia inteiro, como também
o farei nas próximas semanas. É preciso juntar dinheiro pra viajar...
Falando nisso, na próxima postagem já espero poder anunciar novas
viagens.
Quebra-costelas, Tião Vicente.

18/07/2004
13h05min
Bom dia, Hemisfério Sul!
Antes de começar a me comunicar por este espaço, muitos
amigos reclamavam de eu não estar mandando notícias. Diziam que
todos estavam curiosos pra saber o que estava acontecendo aqui.
Por isso comecei a escrever neste blog. Tenho mandado as novidades semanalmente, embora não receba muitas notícias daí.
Certamente este não é o melhor meio de comunicação, mas é
a maneira que encontrei pra dividir com todos vocês a minha aventura. Só quem está aqui tão longe e atarefado sabe que é impossível
escrever um e-mail a cada amigo. No entanto tenho notado que a
maioria daqueles que reclamavam da falta de comunicação não está
acessando, nem ao menos, este simples espaço. Assim, pergunto:
tem alguém lendo estas notícias que tenho mandado, ou este blog,
criado pra vocês, não está sendo visitado?
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Em breve a pomba correia Kika estará levando outras dezenas de fotos a Ijuí. Quem quiser vê-las apareça lá em casa. Kika,
obrigado! Pai, mãe e Marilia não se preocupem. Não acho que serão
muitos os amigos curiosos que darão trabalho a vocês... Hehehe...
Nas próximas semanas definirei os dias em que estarei na
Alemanha para a Oktoberfest!
Tô pensando em voltar ao Brasil no próximo fevereiro.
Alguém sabe quando será o carnaval? Até a semana que vem, Tião
Vicente.

23/07/2004
17h34min
Olá! Tudo bem com vocês?
Como resposta da última postagem, recebi e-mails dizendo
que o blog está sendo visitado. Assim, era falsa a minha impressão
de inutilidade deste espaço. Menos mal. Em tempo, convido todos
a se sentirem em casa e também escrever, bastando clicar em
“comentários”. Nossa comunicação se completaria...
Se o Carnaval 2005 for mesmo no dia 8/02, estarei em Ijuí
por volta do dia 28/01. Antes farei escala de uns 7 dias em Cuba.
Também, meus cursos rápidos nas universidades daqui foram
confirmados. Serão 2 em setembro. Um em outubro. Outro em
novembro. E um maior, de 10 semanas, começando em 7/10 e
terminando em 9/12. Serão nas áreas de Sociologia do Direito,
Criminologia, Sistema Judiciário Britânico e Direito Criminal
Inglês. Espero dar conta do recado e do pagamento! Pois não é só
no Brasil que a educação privada é caríssima...
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Esta semana está sendo a mais triste e difícil desde que
cheguei aqui. Escreverei só as notícias boas, mesmo que neste
exato momento esteja molhando o teclado com lágrimas e dor pela
perda de minha amada avó. Vamos em frente, já que não há outra
coisa a fazer. Há?
Vó Maria, querida, é muito triste que não pudemos nos despedir. Mas certamente nos veremos no Céu. Dedicada esposa e mãe
de 11 filhos, sei que a tua aventura terrestre acabou tendo como
maior felicidade ajudar os outros. E claro que esta minha vitoriosa
jornada também decorre do teu esforço. Então espero que estas
alegres andanças sigam te deixando feliz. Eu ainda esperava poder
realizar o teu sonho e te levar pra conhecer a Itália! Quem sabe, nos
próximos meses, quando eu visitar a terra dos nossos antepassados, tu “estarás” comigo... Que assim seja. Beijos lacrimejados do
neto que tanto te ama e que sentirá eternamente por não ter vivido
junto a ti nos últimos meses da tua vida. Fiquemos todos com Deus,
Vicente.

30/07/2004
19h58min
Daí, América Latina! O que vocês têm feito? Aproveitando o
final das férias de inverno? Pra vocês este descanso é curto, mas
aqui, nesta época, estão correndo as longas (ou menos curtas?)
férias de verão...
No sábado passado, após a já usual “pelada” num parque ao
norte de London, tivemos muita cerveja e bom papo. Com parceria brasileira, colombiana, italiana e austríaca, a noitada acabou
depois do nascer do sol, no domingo! E o detalhe: eu trabalharia a
partir do meio-dia. Como podem imaginar, foram 2 horas e meia de
sono e o meu corpo já estava novamente em pé. Curei a ressaca no
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próprio trabalho, com 20 horas seguidas de trampo, até a manhã
de segunda. Porém, como sempre, tive direito a cochilos durante
a noite (com o cansaço, hibernei, diga-se de passagem). Voltei
para casa na segunda de manhã, gazeando a escola, e o meu corpo
reencontrou a minha mente. Os dois dormiram juntos até a tarde,
quando levantaram, tomaram banho, comeram e voltaram juntos
para o trabalho. Um pecado! Risos...
Ainda na segunda-feira, pela primeira vez, eu mesmo rapei a
minha cabeça. Usei a minha máquina de barbear e dois espelhos.
Meu pai e meu avô, juntos, não superam a minha nobre careca.
Sinto-me mais do que bem, sem me disfarçar com o próprio cabelo.
É um sentimento de pureza!! Já pensaram nisso? De repente, queiram aderir...
Na quarta, junto com o também ijuiense Sérgio, fui visitar o
Leeds Castle, conhecido como The loveliest castle in the world! (o
castelo mais amável do mundo!). O local é mesmo incrível. Ilhado
ao centro de um lago, é um antigo abrigo dos nobres e da realeza.
Rodeado de lindos parques, cavernas, jardins, labirintos e um
zoológico de aves, o castelo foi ocupado até meados dos anos 70,
quando o transformaram em uma fundação. Enfim, foi um dia dos
sonhos... Mostrarei pra vocês as fotos na volta. E quem já quiser ter
uma noção de tamanha beleza, acesse www.leeds-castle.com.
Amanhã, sábado, tem outro processo. A parceria é a mesma
da semana passada e a festa será em Camden Town, o lugar com a
maior diversidade de seres humanos da Europa. De 0 a 10, é 11!
Domingo, dia 1º de agosto, estarei na net a partir das 5h da tarde
(no Brasil). Quando puderem, escrevam contando as notícias daí
também!! E a campanha dos EUA? Estão acompanhando? Não que
seja consolo, mas não é só o Brasil que tem andado mal de candidatos... Bem. Fiquem com o castelo sobre o qual falei:
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Valeu! Bom final de semana a todos, Tião Vicente.

08/08/2004
14h41min
Feliz dia dos pais!!!
Estão quase congelando no sul brasileiro? Aqui tá um calorão,
pois, em agosto, ainda estamos no verão europeu... Ao tango de
Astor Piazzolla e de Carlos Gardel lhes contarei as novidades daqui.
Depois espero que me mandem as daí, correto? No dia 02 visitei
a Biblioteca Nacional do Reino Unido. Enorme, bem organizada
e aconchegante, estava mostrando uma interessante exposição
dos Beatles e de outros escritores, poetas e artistas britânicos. A
respeito dos garotos de Liverpool, encontrei os rabiscos de letras,
versões não publicadas de alguns trabalhos e muitas histórias. Tô
tão contagiado que comecei a ler um livro sobre eles e o meio que
os cercava, uma “realidade fictícia”.
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No último dia 03 um jornal gratuito de Londres estava dando
uma pint de cerveja pra cada leitor. Claro que eu não peguei uma
pilha de jornais, de graça... Risos... No dia 04 dormi. Nada mais.
Hehehe... Na quinta aproveitei o verão e tomei banho de sol num
parque perto de onde moro. Tô sapecado. Depois fui ao cinema ver
o drama “21 Gramas” e, à noite, consegui liberação do chefe pra ir
até Paris, Praga e Escócia. Nesta semana tentarei definir tudo. Nos
dias 18/09 a 03/10 tem a Oktoberfest em Munique, na Alemanha.
Alguém se habilita a acompanhar este “skorado na copa”?
No sábado fui a um parque fazer um churrasco com amigos
(hambúrguer na grelha. Mas tava muito bom). Hoje de manhã
liguei pra casa do meu avô. Toda a tribo estava reunida, comendo
uma churrascada de búfalo. Ah! Que saudades de casa... Acabei de
comprar 2 litros de sorvete pra enfrentar o calor e a monotonia do
trabalho aqui no hotel. Li que “Diários de Motocicleta”, filme sobre
Che Guevara, é sobre o homem, e não o mito. Parece interessante,
ainda mais pra Mochileiros! Sobre futebol, o mau desempenho do
Inter tem comprovado que o Joel Santana – técnico do colorado – foi
a melhor contratação gremista nos últimos tempos... Rsrsrs...
Tenho me esquecido de contar pra vocês que há dias fui num
piano bar aqui em Londres. O clima é aquele conhecido: escurinho
agradável, música ambiente e ao vivo, com o piano liderando o
repertório. Mesinhas confortáveis pra bater um bom papo, em
companhia positiva, cerveja gostosa. Tudo pra agradar os boêmios.
Em minha opinião só não é perfeito porque há muita fumaça de
cigarro. E assim os não fumantes também são obrigados a fumar.
Enfim, contagiado pelo ambiente desse piano bar, “lá pelas tantas
menos ¼”, como diz o gaúcho, rabisquei num guardanapo de papel
o meu sentimento. É outro pensamento de viagens:
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Sinto-me vivo num Piano Bar
Música com vida, bom papo e bebida
Eis o meu lar.
É um estilo de vida
Viver e amar.
Uma ótima celebração do dia dos pais! Tião Vicente.

22/08/2004
15h06min
Bon Jour!!
Como vocês estão? Todos ligados nas Olimpíadas de Atenas
2004? Que maravilha todas as nações se encontrando pra celebrar
tão saudável tradição. Sorte de quem pode viajar e acompanhar
um evento assim. Esporte é qualidade de vida. Pena que o Brasil
menospreza outras modalidades que não o futebol. Teríamos condições de competir entre as delegações mais preparadas! De novo:
Brasil, um país do futuro...
E o vizinho Hugo Chávez ganhou outra, para desespero dos
EUA! Fiquei satisfeito com o resultado. Dos males, o menor. Afinal,
será que existem eleitores que votam no melhor candidato? Tenho
a impressão de que todos somos obrigados a votar no “menos pior”!
Escolhemos um representante do povo, nosso, que, quando eleito,
já não fica mais entre nós e passa a representar os interesses do seu
novo meio. O poder transforma. E geralmente pra pior. Então, mais
crítica do que a vida de eleitor é só a de quem não pode votar...
Na semana passada estive em PARIS. Fui pelo túnel que
atravessa o Oceano (Eurotúnel), uma obra inacreditável, e
voltei de balsa pelo Canal da Mancha. Foram dias absolutamente
encantadores. Uma cidade aconchegante, romântica, limpa, cheia
de restaurantes, cafés, parques, museus, teatros, atrações e, por
isso, incrivelmente concorrida por turistas.
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Era tanta coisa pra ver em tão pouco tempo que, diante de
tamanho entusiasmo, o meu corpo nem sequer sentiu sono ou
cansaço. Em todos os dias levantei às 7h da manhã e voltei para o
albergue depois da meia-noite.
Visitei todos os principais pontos turísticos. Entre eles a
Catedral de Notre Dame, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Museu
Louvre, o Centro de Artes Pompidou, a área Montmartre, Pantheon
Area, o Moulin Rouge, o Jardim de Luxemburgo, o Hotel des Invalides, a rua Champs Elysee, o cemitério onde estão Jim Morrison
e Chopin, o Museu do Picasso. A cidade mais confortável que
já visitei. Que bom, a cada viagem tenho batido novos recordes
hiperpositivos. Vislumbrem esta paisagem. Usem a sua imaginação.
Fechem os olhos e respirem o ar parisiense:

Entre tantas outras diferenças, Londres tem uma vasta vida
cultural e cosmopolita. Porém, depois de alguns meses na cidade,
as atrações começam a ser esgotadas. Paris, por sua vez, tem o
próprio ambiente como o seu melhor a oferecer. Quer dizer, a capital britânica me parece ser um lugar pra visitar, enquanto a francesa,
com bem melhor qualidade de vida, um lugar pra morar.
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Tudo só não foi absolutamente maravilhoso porque ainda
persiste o orgulho dos franceses em tornar a sua Língua na principal
usada no Planeta. Embora o mundo inteiro reconheça o Idioma Inglês
como a “linguagem universal”, as gerações antigas da França esbanjam
arrogância quando se mostram ofendidas com aqueles que não falam
Francês. E o pior: mesmo em áreas internacionais, assim como em
museus, monumentos e demais atrações turísticas, muitas vezes não
há sequer uma só frase de explicação ou orientação em Inglês! Enfim,
é o luxo que a cidade mais visitada do Planeta pode se dar. Paciência.
Quando o mundo descobrir Ijuí, tudo será diferente... Hahaha...
Tantas coisas eu poderia contar que só um livro não bastaria.
Ao todo foram tiradas no mínimo 100 fotos (impressas). Em breve,
juntamente com as de Praga, Escócia e Alemanha, enviarei todas
pra casa.
Então o que dizer em apenas uma postagem neste blog?
Por essas e outras é que a cada dia me vejo superentusiasmado a
escrever um romance. Quem sabe depois de todas estas aventuras
surjam boas ideias pra começá-lo. Seria a realização de um novo
sonho. O mais difícil é o financiamento dessa “oportunidade”.
Na semana que vem vou a Praga, na República Tcheca.
Alguns dizem ser a capital mais linda da Europa. Vamos ver.
Saudações, Tião Vicente.

30/08/2004
17h31min
Boa noite, indiada!
Tenho ouvido que vocês têm tido dias ensolarados no inverno
daí, verdade? Isso é uma dádiva. Aqui, quando chega essa estação fria, predominam chuva e neve. Agora, em London, o verão
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começa a se despedir. Hoje inclusive ligarei o aquecedor central
aqui no hotel onde trabalho. E estamos em agosto...
E as Olimpíadas? O que acharam? Ganhamos 4 medalhas de
ouro. Mas poderíamos ganhar 40, não concordam? Espero que os
governantes acordem e vejam no esporte educação e qualidade de
vida, passando a proporcionar a infraestrutura necessária pra que
possamos nos desenvolver nesse sentido.
Mas vamos ao que interessa. Minha visita a PRAGA foi nada
menos do que perfeita, maravilhosa. Numa viagem aventureira,
foram 24 horas de ônibus até o destino final. O caminho foi feito
pelo Eurotúnel e depois pela Bélgica, França, Alemanha e República
Tcheca. É interessante a diferença das cores da natureza entre um
lugar e outro. Os alemães têm dado grande importância ao meio
ambiente. Lá obser vei que boa parte das terras é reflorestada e
existe total seleção na coleta de lixo, além de aproveitamento da
energia solar.
A capital da República Tcheca tem os prédios antiquíssimos
e a riqueza cultural como as principais atrações:
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São comuns apresentações assim nas ruas e praças tchecas. Praga foi palco de grandes felicidades. Uma cidade antiga,
com um povo simples, inteligente, bem-educado. Artes e esportes
estão tão presentes na vida da população que ir a uma ópera, por
exemplo, parece ser tão natural quanto um brasileiro ir a um jogo
de futebol! E foi superinteressante conhecer um pouco melhor um
país ex-comunista.
Como sempre, longas caminhadas foram o jeito escolhido pra
conhecer a cidade. Vi muitos prédios com pelo menos 1000 anos,
a Ponte Carlos, cheia de esculturas e artistas, o Bairro Judeu, o
Museu Comunista, a Casa do (escritor) Franz Kafka. Visitei ainda
monumentos e praças que foram palcos de Revoluções, principalmente durante a Guerra Fria, um relógio que funciona segundo os
Astros, o Castelo onde os governos tchecos têm trabalhado, entre
outros.
O Albergue em que fiquei era como o abrigo de um batalhão
do exército: 70 pessoas num grande dormitório (embora cobrasse
o preço usual – menos da metade do custo dos hotéis mais simples.
Quer dizer, foi uma exceção à regra, pois geralmente esses alojamentos são baratos, mas têm em torno de “apenas” 5 pessoas por
quarto). Com barulho nas 24 horas fui obrigado a tomar a deliciosa cerveja tcheca em todas as noites, só pra conseguir dormir.
Risos...
Curiosamente, sabiam que este povo é o que mais bebe
cerveja? Talvez porque os escoceses estejam ocupados com uísque!
De qualquer forma, espero que um levantamento desses tenha sido
feito pra apurar problemas de saúde pública... Falando nisso, a noite
de Praga é superbadalada. O melhor lugar dos vários em que estive
foi um clube com cinco andares, todos enormes, cada um com
um estilo musical diferente. Cheio de gente de todos os cantos do
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Planeta. Não era, mas parecia festa à fantasia... Hahaha... Pena que
eu tenho feito tudo isso sozinho. Com os velhos amigos, o Planeta
ficaria em “ordem e progresso”.
Uma nova história engraçada. Fui a um bar com um conhecido chileno, que encontrei no albergue onde fiquei. Nós não queríamos ir a um restaurante pra turistas, mas a um local para nativos
tchecos. Principalmente a fim de conhecer melhor o ambiente deles.
E também pra pagar menos, claro. Pois chegamos a tal barzinho,
cheio de pessoas almoçando. Não havia muitos jovens pelo local.
Nós tentamos falar Inglês, mas ninguém entendia. Nem o chileno
nem eu falávamos frase alguma na Língua deles. Pra completar,
o cardápio era por número, só com o nome do que continha cada
prato. Não havia sequer fotos das comidas.
Quem adivinha o que aconteceu? Bem. Decidimos que seria
legal tentar uma comunicação por sinais. Tentamos, mas não deu
certo. O casal proprietário ria, falava a Língua deles, nós falávamos
Inglês, apontávamos para o nome de um prato, para o de outro,
mas não nos entendíamos. Assim resolvemos pedir o cardápio
número 1. Veio uma espécie de biscoito com leite. Comemos, mas
não era o que queríamos. Pedimos o 2 e o 3, que também eram
tipos de lanche. Devido à fome, devoramos tudo. Os proprietários,
algumas pessoas do bar e nós dávamos boas risadas. Quando pedimos o número 4 foi uma gargalhada só. Geral. Éramos o centro
das atenções de todos no local. Na quarta tentativa, veio um prato
de comida. Peixe ao molho, com pão e uma espécie de arroz
com farofa. Muito delicioso. Mais do que satisfeitos, apertamos
as mãos dos proprietários e de alguns risonhos que estavam por
perto, pagamos a conta e deixamos o local com palmas de todos
por lá!!!
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A próxima viagem será para a Escócia. Nos próximos dias
conto a vocês mais esta aventura. Até lá mandem notícias e continuem mantendo contato por este espaço que está sendo criado pra
dividir com vocês um pouquinho destes feitos!
E as eleições, como estão?
Abraços a todos, Tião Vicente.

12/09/2004
17h10min
Aproveitando a semana da pátria, quero O r d e m e
Progresso!
E o que cada um de nós tem feito a cada dia pra tanto? Temos
realmente sido a mudança que queremos ver no mundo? Ou não
temos sido melhores do que cordeiros hipócritas? Que não se fale,
mas se faça. Vamos criticar o trabalho dos políticos, escolher melhor
os nossos governantes, mas contribuir diariamente pra melhorar
a nossa nação. Infelizmente só votar e pagar os inúmeros tributos
não basta. Falando nisso, quando passaremos a ter o direito de
eleger projetos concretos, da mesma forma com que somos
obrigados a votar em candidatos? Teríamos que poder escolher
inclusive os técnicos responsáveis por realizar essas obras. Acho
que só desse jeito o poder de fato emanaria do povo e o mundo
melhoraria. Especialmente se acabasse a reeleição (vitaliciedade
dos poderosos). Que esse dia chegue logo! Amém.
A ESCÓCIA tem mesmo um coração valente. Sua luta
histórica pela autoindependência me contagiou. A capital Glasgow,
apesar de também interessante, não tocou o meu coração como o
fez Edimburgo. Com um castelo no topo de uma montanha vulcânica, onde se formou o centro, a cidade tem 450.000 habitantes, vida
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cultural vasta, arquitetura belíssima e antiquíssima, várias áreas
verdes, é segura e abriga pessoas bem-educadas. Pro meu gosto
seria perfeita se não fosse seu clima frio e chuvoso. Nem precisaria
ter uísque. Admirem o castelo de Edimburgo:

De Londres a Edimburgo viajei por 5 horas de trem (outra dica:
é interessante experimentar um “trem bala”, que anda com velocidade
de avião... Mas os trens que andam devagar custam menos e permitem
que se vejam melhor as paisagens...). Durante o trajeto tentei imaginar
como seria o nosso Brasil, caso possuísse um transporte ferroviário
eficiente. Se eu fosse Presidente certamente esta seria uma prioridade.
Quem sabe, um dia. Claro, refiro-me à eficiência ferroviária! De qualquer forma, como o meu nome é Vicente e eu tenho sido a vida inteira
“vice”, é possível que um dia eu realmente assuma... Risos…
Pra quem as conhecem, ou para aqueles interessados em
verificá-las no mapa, fui para as seguintes regiões: Highlands, Inver
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ness, Glencoe, Braveheart Country Area, Lochs, Stirling and Castles.
Resumindo, vi cenários de tirar o fôlego. Entre muitas montanhas
e lagos, vi castelos e monumentos. Quase não acreditei nos meus
olhos, que não chegaram a ver Nessie. A propósito, o “Monstro do
Lago Ness” me parece estar mesmo no fundo de garrafas de uísque,
assim como tantos outros contos típicos desse país.
Por curiosidade, a saia escocesa tem figura mais ou menos
como a bombacha gaúcha nos dias de hoje. Com o espírito revolucionário (bem além dos ideais dos Farrapos) que a Semana
Farroupilha (quem não é gaúcho conhece esse evento?) me
desper ta, como diziam os heróis Rober t the Bruce e Willian
Wallace, vivam os filhos da Escócia! Eles tiveram mesmo um
coração valente...
Foi um passeio memorável, encantador pelos cenários
naturais. Sinto que ainda o repetirei. Amanhã e terça estarei participando de um seminário de Direito e Sociologia, na Universidade
de Londres. Acho que será superinteressante.
Enquanto posto, curto o som de velhos discos do Pink Floyd
– I wish you were here e The dark side of the moon. Do mesmo
modo que outras bandas tradicionais de rock daqui da Inglaterra (outro motivo pra vir a Londres), esses “dinossauros” são
mesmo excelentes, não? A próxima postagem provavelmente será
na volta da Alemanha, no início de outubro. Esta viagem também
promete muito... ...muito mais do que chope na Oktober fest!
Prost!
Sejam inspirados pela bravura, liberdade e determinação na
luta por ideais, como o povo escocês o tem feito há séculos. Viva o
espírito revolucionário, construtivo e transformador!!!
Quebra-costelas, Tião Vicente.






















95

96

Vicente Zancan Frantz

04/10/2004
17h36min
Buenas, brasileiros! Duas semanas na ALEMANHA foram o
suficiente pra identificar as raízes de parte da cultura das colônias
alemãs que existem no Brasil. Conheci um belo exemplo de sociedade organizada e me diverti bastante.
O mesmo forte senso de dever que as colônias alemãs
têm no Brasil, na Alemanha fica ainda mais claro. Especialmente
quando se trata das gerações antigas. Já os jovens, preocupados
sobretudo com lazer e qualidade de vida, dão a impressão de que
construirão uma nação descontraída e informal.
Seja no transporte público ágil e eficiente ou nos ser viços
públicos e privados prestados para toda a população, a organização alemã é algo que impressiona qualquer brasileiro. Divertido é
contar que tempos atrás, viajando a outro país (diverso da Alemanha), eu comentei com a atendente de um albergue em que eu
estava que a cama reservada a mim parecia que ia se quebrar toda,
pois o encaixe entre as madeiras e os pregos estava muito solto,
tudo balançava e havia ruídos. E a resposta foi “Sim, sim. Várias
camas aqui estão assim”. Daí a cama ficou como estava.
Já quando cheguei à Alemanha e fiquei com a sensação de que
lá tudo funcionava com eficiência e que “não se deixava pra depois
o que se poderia fazer logo”, ao entrar num quarto de albergue em
Hamburgo, dando-me conta de que a cama em que eu dormiria fazia
um pequeno barulho, comentei isso com o atendente do albergue.
Ele me pediu pra esperar, fez uma ligação telefônica e em 5 minutos
havia três alemães dando marteladas e pregando a tal cama. Pediram para mim que eu me deitasse na cama e a sacudisse bastante.
Constrangido (eu, brasileiro, que não queria “incomodar” aquele
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pessoal!), mexi na cama e no colchão e não houve um barulho
sequer. Quando achei que as próximas marteladas dos alemães
seriam na minha cabeça (!!), eles me agradeceram por ter os avisado
do problema, desejaram uma boa estadia no albergue e no país deles,
e deixaram o local. Um tanto boquiaberto, eu agradeci. E deitei na
cama pensando que havia acabado de presenciar um pequeno exemplo da razão para as coisas lá funcionarem tão bem!
Tamanho é o empenho em organizar sistemas que, durante
a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha chegou ao ponto de criar
aparatos superestruturados pra matar seres humanos, como eram os
campos de concentração! Não é verdade? E o paradoxo: como os mais
“cultos e organizados” apoiaram Hitler?! Eu gosto do ditado popular
(desconheço um autor determinado) “normais são as pessoas que não
conhecemos muito bem”. Mas acreditar num lunático igual ao Hitler!
Parece-me que foram milhões de loucuras apoiando uma imensa
loucura. Bem. Infelizmente aconteceu. Agora temos que aprender
com isso e identificar quem são os demais loucos que estão matando
gente pelo Planeta, através de esquemas dissimulados que plantaram
na cabeça das pessoas a ideia de que raça superior é aquela que tem
capital e que consome... Onde estão esses filhos de Hitler?
Visitei Hamburgo, Münster, Munique, Rothemburg ob der
Tauber, Nuremberg e Berlim. Achei todas elas muito interessantes,
com muita história pra contar. Mesmo sendo oficialmente verão,
passei bastante frio. Na primeira semana tive o azar de pegar vento
forte e chuva. Na estação ferroviária de Hamburgo quase congelei: por estarmos na estação mais quente do ano, trouxe na minha
mochila apenas duas calças, camisetas e um moletom. Sentei-me
num banco, esperando um trem que partiria pelas 5 da manhã, e a
temperatura caiu. Vesti todas as minhas roupas de uma vez só, sem
deixar nenhuma delas na mochila! E mesmo assim me senti dentro
de uma geladeira. Aprendi a sempre carregar comigo um casaco
e um guarda-chuva...
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Bem melhor, a segunda semana foi de céu apenas nublado
e uns poucos raios de sol. Razoável pra um mochileiro caminhar
pelas ruas, sentindo o real ambiente, observando coisas e pessoas,
o melhor jeito de se conhecer uma cidade.
Em Munique encontrei os meus amigos Rafael e Paulo
Schneider, que estão fazendo doutorado (e quantos milhares de
outros brasileiros da mesma forma estão aqui aproveitando essa
valiosa oportunidade! Sobram bolsas. Falta gente que preencha os
simples requisitos exigidos. Pode?). Nessa família de músicos, o
chorinho brasileiro é sempre destaque. Ainda, as amigas alemãs
Anna e Lidya completaram o time nesta visita a Munique. Da capital da Bavária, cidade sede da Oktoberfest, voltei pós-graduado em
chope e surpreso com a crescente cultura cosmopolita. Excelente.
Encontrei inclusive alemães que são negros.
Achei que gostariam de ver esta obra de arte alemã, que
estava em Rothemburg. Ela mostra como caminha a humanidade:
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A qualidade da cerveja desse país é mesmo tão boa quanto
a fama dela. O horário de funcionamento da Oktoberfest vai das 9h
da manhã até as 11h da noite. Só se dança em cima dos bancos ou
das mesas, pois não há pista destinada a isso. Só se bebe sentado.
Só se levanta pra ir ao banheiro ou vomitar. Muito divertida a quem
entra no espírito da festa, porém não mais do que uma junção de
bêbados para os não boêmios. Eu quero voltar!
Ainda existe um pequeno fragmento do Muro de Berlim, hoje
transformado em galeria de arte:

Ocorreu-me que as Artes têm contado a história. Mas quando
passarão efetivamente a ser base para a sua construção? Vocês não
pensam que o mundo seria bem melhor (sensível, leve, bondoso,
puro, focado no homem e não no capital) se fosse ordenado também
por artistas?
Pasmem: foi na Alemanha que, pela primeira e única vez na
vida (segundo lembro), vi um fumante jogar o toco de seu cigarro
numa lixeira de rua. Eu sempre os havia visto, em ambientes
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externos, jogarem esse lixo (sim, é lixo!) no chão, sem um pingo
de vergonha na cara, inclusive como se estivessem adubando a
natureza. Pena que essa pessoa alemã que vi dando o relatado e
mínimo exemplo de civilidade era um homem. Se fosse uma alemã
lindíssima, eu a teria enchido de beijos e abraços, tamanha é a minha
decepção com essa gente sem tal “desconfiômetro”, rsrsrs... O
mesmo penso sobre quem leva os seus animais pra defecar em lugares públicos e não limpa o local, que não é o Congresso Nacional!
Enfim. Conheci um lindo país, um povo exemplar e
educado, que exerce de fato a cidadania. Percebi nitidamente
que, hoje, os alemães estão envergonhados com a história deles
(Holocausto etc.). Foi incrível enxergar um país com estrutura
farta em 2004, sendo que, em 1945, estava em ruínas. Isso me
fez acreditar que um mundo inteiro melhor é logo possível! E
não duvido de que o imposto brasileiro tenha sido investido lá,
já que, no Brasil, essa quantia infindável certamente não o foi...
Hehehe... No fim das contas, aprendi um pouco mais sobre este
mundo curioso e fascinante, diminuindo a minha ignorância
e desvendando novos caminhos para o segredo de ser feliz.
Perfeito.
Neste momento acompanho curiosíssimo o resultado das
eleições brasileiras. Espero que as novas ideias tenham ganhado
espaço nesta nossa sociedade ainda tão ignorante e conservadora
(e que desde o ano de 1500 não tem funcionado bem). Isto é, há
séculos as coisas não estão corretas, mas há séculos as pessoas
resistem às novas sugestões pra mudar. É irônico e ilógico, concordam? Lamento que não poderei votar.
Mandem notícias sempre que puderem e quiserem.
Prost! Tião Vicente.
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17/10/2004
14h49min
Boa manhã de domingo!
Duas semanas se passaram depois da minha volta da Alemanha. Desde então tenho feito acontecer (por que sempre usamos a
expressão “tem acontecido”?) muita coisa.
Primeiramente, decidi voltar ao Brasil no fim do próximo
janeiro. De repente no dia 28, aniversário do meu “paitrocinador”.
Antes tô planejando ir para Portugal, Espanha, Suíça, Itália, Vaticano, Jamaica, Cuba e Buenos Aires. Quando definir tudo, aviso
vocês.
Em segundo lugar, no dia 8/10 viajei para PORTSMOUTH,
cidade onde nasceu o escritor Charles Dickens e também famosa
por ser base da Marinha britânica. Dickens (cuja obra é boa, mas ao
meu simples ver não chega perto dos livros de Machado de Assis
ou dos do Erico Verissimo) hoje é elogiado com mais frequência
do que o era quando vivia. Será que essa tradicional injustiça com
os protagonistas de contribuições sociais importantes ainda vai
mudar? Inicio aqui uma nova campanha: vamos elogiar bastante
quem a gente admira.
Já na sexta-feira seguinte fui até BRISTOL, outra cidade com
porto. Os dois passeios foram bons (e quais não tem sido?). Nessa
cidade o destaque turístico é uma ponte suspensa, que impressiona
até os melhores engenheiros:
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No primeiro dia de aula de um curso que eu faria numa
universidade daqui da capital inglesa, fui agraciado com desorganização e desrespeito. Resumidamente, o curso foi cancelado
sem que ninguém me avisasse. E o pior: chegaram ao ponto de me
mandar esperar na suposta sala de aula, que estava vazia! Pode?
Amenizando a confusão, pra não perder a valiosa oportunidade,
acabei me inscrevendo em outro curso. Já imaginaram se isso
tivesse acontecido com um estudante inglês no Brasil?? “É coisa
de 3º mundo”, diriam os gringos. Querem apostar?
Tenho saído mais seguidamente na noite londrina, já em tom
de despedida. Grande diversão. Aliás, no núcleo da verdade, tudo
o que tenho vivido aqui é pura diversão... Falando nisso, quando
voltar vou ter me “divertido” por aqui durante 1 ano e 5 meses.
E se até dias atrás eu tinha dúvidas quanto a ficar aqui por mais
alguns meses, agora já não as tenho. Acabei conformado de que
terei feito o bastante para a própria satisfação e me conformando
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de que, tão cansado como tenho me sentido (diversão também
cansa!), o futuro seria incerto e não tão prazeroso. Quer dizer, já
estou convencido de que voltar agora (janeiro já me parece bem
perto) é a melhor opção. Que bom ter tomado uma decisão, mesmo
sem ter 100% de certeza. Mas, afinal, quando na vida temos certeza
absoluta e definitiva de algo? Quando chega a hora de decidir,
parece-me que 80% de “certeza”, se é que podemos medi-la, já é o
suficiente.
Na sexta à noite vi um protesto de estudantes. Eles diziam ser
contra a “globalização e tudo o que está aí”. Caminhavam abaixo
de chuva numa das principais ruas londrinas, congestionando o
trânsito. Tocavam tambores e sopravam apitos. Eram no máximo
100 gatos-pingados, vigiados por pelo menos 10 carros de polícia.
Depois da “Revolução”, devem ter ido comer num McDonald’s ou
tomar uma coca-cola, vangloriando-se do feito entre os amigos.
Por onde passaram deixaram lixo nas ruas. De ideias novas, alternativas e sugestões pra melhorar o Planeta, não ouvi nem li nada.
Eu também sou contra muitos pontos da globalização que gira em
torno do capital e do poder, mas protestar só a fim de esculhambar,
sem a mínima organização, sem sugerir alternativas melhores, é
anarquismo. Conhecimento e organização são imprescindíveis até
mesmo pra criticar. Em tempo: pena que são poucos os críticos
que sabem disso.
Para aqueles que têm pedido fotos daqui, infelizmente
informo que não tenho nada digital pra lhes enviar. Ou seja, terão
que as ver num álbum, após o meu retorno. Interessante: sentindo
que estou voltando, a saudade anda cada vez maior. Penso ainda
mais em todos daí.
Por gentileza, escrevam notícias, Vice.
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31/10/2004
15h47min
Boa manhã de domingo!
É com alegria que confirmo a vocês a minha volta (entusiasmo meu, eis que muitos devem estar me achando bem mais
útil aqui, viajando, porque só assim envio notícias divertidas...
Hahaha...). Saio de Londres no dia 10/12. Vou por uma semana
pra Portugal, onde visito Lisboa, Coimbra e Porto. Depois zarpo
direto à Espanha, durante duas semanas. Lá visito Madrid, Granada,
Zaragoza e Barcelona. Na sequência passo na Suíça, para o final de
ano. Serão duas noites em Genebra e outras duas em Zurique. Se
precisarem que eu acesse alguma conta de vocês por lá, deem um
grito. Tô cobrando comissão bem baixa. Risos!
Já no primeiro dia do próximo ano começo uma passagem de
13 dias pela Itália. Andarei por Veneza, Bolonha, Florença, Roma
(não se esquecendo do Vaticano) e Nápoles. Desta última cidade
volto a Londres, de onde vou pra Kingston, Jamaica. Na terra de
Bob Marley fico em 5 noites, quando vou para Cuba, terra de Fidel
e Che, meu paradeiro por outras 6 noites. Em seguida voo a Buenos
Aires, com escala em Panamá City. Aterrisso no território hermano
na madrugada do dia 25 para o 26 de janeiro. Fico na Argentina por
exatos dois dias. Daí sigo o rastro do sol e pego um avião até Porto
Alegre. Lá serei recebido por familiares e amigos, sendo conduzido até o meu berço esplêndido, em Ijuí, no dia 28, aniversário do
“paitrocinador”. Gostaram? Só imagino o tamanho da comemoração
da chegada, que coincidirá com o início do carnaval 2005! Agora é
continuar organizando mais esta aventura e tudo seguirá só emoção
e alegria!
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Detalhe qualificativo na virada do ano, em Zurique, bem
como no trecho da América Central e da capital da Argentina, terei
a companhia do amigo Jero (um dos brasileiros da primeira casa
londrina onde morei) que, apesar de colorado, é gente finíssima...
Rsrsrs...
Pra amenizar o fato de não podermos votar na eleição brasileira que está ocorrendo, na quinta passada o Sérgio Callai e eu
visitamos o Parlamento inglês. O debate me pareceu tão civilizado
quanto o do Congresso Nacional. Não adianta: os políticos fazem
politicagem em qualquer lugar do mundo, com a peculiaridade
de que no Brasil até os vereadores recebem salários astronômicos.
Falando nisso, eleitores brasileiros: vamos exigir que em cada
eleição possamos votar não só nos candidatos, mas também
nos salários dos eleitos! Afinal, se o poder “emana” do povo,
temos que exercer mais diretamente essa nossa prerrogativa. Ou os
postes seguirão mijando nos cachorros... Os poderosos de hoje
não mudarão o mundo, porque perderiam o poder... Chega
de esperar por eles...
Sobre votar, eu ainda quero investir o meu voto em alguém
com lucidez no ritmo do mundo do século XXI. Sonho em poder
eleger quem tiver um discurso assim: “Não pertenço à situação,
nem à oposição. Num mundo que precisa acabar com limites,
divisões, fronteiras, barreiras não suficientemente justificadas,
que precisa se unir sem pré-conceitos e pré-separações, o pré-voto
(ordem dada pelo partido aos seus membros eleitos, depois de uma
negociação obscura) é a situação de quem esculacha o poder do
povo. O meu compromisso é com as ideias e os projetos escolhidos
por quem me elegeu”. No caso de vereadores, deputados e senadores, poderia até haver, na página pessoal deles, enquetes consultando a base eleitoral sobre os projetos na pauta da respectiva casa






















105

106

Vicente Zancan Frantz

legislativa. Não se precisaria de assessores, passagens, diárias, nem
de recesso “pra consultar a base”! Na Língua dos até hoje eleitos:
sou situação da política e oposição da politicagem.
Na sexta, também acompanhado pelo Sérgio, subi os 316
degraus do “Monumento”, construído em memória ao grande
incêndio daqui de Londres, em 1666. Ganhamos até certificado,
tamanho o exercício pra vencer as escadas. Se só descer já era
cansativo, imaginem subir! Não me informei, mas essa atração deve
oferecer o serviço emergencial de um cardiologista.
Como em todos os domingos, hoje estou trabalhando.
Londres está linda. As árvores estão com folhas amareladas, que
começam a cair. Os últimos dias têm sido frios, porém ensolarados.
Os parques verdes e floridos continuam sendo o melhor daqui.
Vejam esta foto tirada no Hyde Park, que mostra a já comentada
beleza dos parques britânicos:
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Ótima tarde e noite de domingo a vocês. Torçam pela vitória
de seus candidatos, lutem por seus ideais. Mas não esqueçamos:
devemos começar por nós mesmos a mudança que queremos ver no mundo, como ensina Gandhi.
Abraços, Vicente.

07/11/2004
16h02min
Alô brasileiros e gaúchos, de todas as querências!
Espero que estejam muito bem. Senão, venham viajar!
Atualizando as notícias daqui, conto que na semana passada
assisti ao filme Bad Education. Um grande sucesso de público, mas
eu não consegui detectar nele mensagem ou sentido significativo.
E não achei muita graça. Logo, digo que não achei dos melhores.
Vocês já o assistiram? Gostaram? Têm acompanhado as produções
do cinema? Há sempre ideia muito boa saindo em forma de filme. O
difícil é a gente encontrar as produções do nosso gosto, pois somos
induzidos a ver quase só esses grandes lançamentos de Hollywood.
Uma técnica que tenho usado é perguntar a pessoas que me conhecem quais são os filmes de que elas acham que eu iria gostar e por
qual razão. Daí 80% das indicações a que assisto já passam a valer o
tempo investido. Cada vez sou mais amante da telona.
O inverno está próximo de Londres. Já escurece às 4h da
tarde e a previsão é a de que, em dezembro, às 15h já seja noite.
Deprimente se feita a comparação com o sol até depois das 22
horas, no alto verão.
Como estou aumentando bastante a adrenalina nas semanas
que nos esperam, tenho me cuidado e tentado me preparar física
e psicologicamente pra aguentar a puxada de 50 dias de andan
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ças com a mochila nas costas. Aprendi que o jeito mais barato e
eficiente de se conhecer uma cidade não é passear em programas
turísticos. Uma opção jovem e aventureira é caminhar exaustivamente pelas ruas, sentindo o ambiente em que vivem os próprios
moradores. É isso o que tenho feito, sempre caminhando de 8 a 10
horas diárias. E a mochila nas costas! Uma verdadeira maratona!
Ademais, enfrentarei muita neve e gelo do alto inverno
europeu, contrastando com a sauna caribenha de 40º C que me
esperam. Por isso tenho comido mel, melado, alho, cebola, banana,
maçã, laranja, kiwi. Ando até tomando própolis, vinho e vitamina
C. Também tenho corrido em 5 dias por semana num parque bem
per to de onde moro. Como podem ver, a preparação pra ter o
organismo no seu melhor estado é elogiável (pelo menos por mim,
risos...)
Acho que o inverno passado foi o único dos meus 21 anos em
que não tomei nenhum antibiótico. O mérito é todo de tratamentos
naturais. E a partir de então a minha fé na natureza tem aumentado.
Já creio na possibilidade de a nossa geração viver não menos do que
130 anos, de forma saudável, desde que sempre se atendam a todas
as necessidades do corpo e da mente. E essa crença é baseada nas
previsões da ciência que agrega os diversos tipos de tratamentos,
somando os pontos positivos de cada um deles.
Falando em naturalidade, vocês também não têm a impressão de que este mundo em que estamos vivendo, repleto de artificialidades, nos influencia a ponto de termos dificuldade de aceitar
que somos par te da natureza? É o que me parece. São muitas
coisas artificiais nos afastando daquilo que realmente somos. Nós
deveríamos viver naturalmente bem, mas assim não estamos. Por
exemplo, trabalhar tanto e ganhar pouco, respirar ar poluído, comer
conservantes, tomar água contaminada, não ter liberdade de cami
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nhar nas ruas a qualquer horário e lugar, ser tratado como peça de
uma imensa máquina de produção, sobreviver num mundo lindo
e enorme, mas não ter tantas oportunidades para desfrutá-lo, são
provas concretas de que estamos vivendo de forma artificial. Eu
acho que o modo de vida que nos é imposto não combina com a
natureza humana! Seres humanos: o quanto humanos temos
sido?
Se vocês concordam, que tal constr uirmos um mundo
melhor, com igualdade de oportunidades, maior proximidade
da natureza e mais qualidade de vida? Sei que é difícil fazermos
grandes ações nesse sentido. Mas se cada um tomar as pequenas
atitudes que estão ao seu pronto alcance, elas serão somadas e,
juntas, resultarão numa grande mudança. Até aproveito pra opinar
que essa “grande mudança” ainda só não ocorreu porque aquelas
“pequenas atitudes” até o momento não foram tomadas em número
suficiente. Em tempo, confesso: sempre tento fazer o que está ao
meu alcance, mas não são todas as vezes que obtenho êxito
em minhas tentativas. De qualquer forma, só o fato de tentar
já resulta numa melhora concreta: o sentimento positivo, de
satisfação, que toma conta de mim. Como é bom saber que
fazemos “a nossa parte” (tudo o que está ao nosso alcance)...
Estive pensando. Depois de várias visitas a locais daqui, suponho que a capital do Reino Unido é a cidade europeia que, dentre
as grandes, possui o maior número de mendigos (e talvez seja a
economicamente mais rica delas!). A maioria esmagadora deles
são viciados em algum tipo de droga, diga-se de passagem. É uma
situação diferente da brasileira, na qual a maioria dos mendigos
não tem opção.
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Fato bem interessante, na Inglaterra, como tradição a partir
da Segunda Guerra Mundial, as pessoas usam durante todo o
mês de novembro uma flor no peito. Deve representar o respeito
pelas vítimas e o protesto contra os senhores das guerras. Mesmo
assim, o país continua protagonizando conflitos bélicos. Neste ano
de 2004 está atacando o Iraque, sem muita reprovação prática da
população.
Ontem visitei a Torre de Londres. São castelos de mil anos,
que já foram moradias de reis e rainhas, assim como sediaram a
velha prisão dos tempos medievais. Pensemos: o fato de o mesmo
local ter sido ocupado por reis, rainhas e presos deve ser classificado como estranho ou como adequado? De qualquer forma,
hoje o lugar é um belo ponto turístico e histórico. Lá, entre outras
coisas, vi uma exposição de diamantes da Coroa (claro que levados ao castelo depois que os prisioneiros dele saíram, hehehe...).
O valor dessas lindas pedras – apenas isso – é inacreditável. Voltei
pra casa me interrogando como pode uma pedra, por tão mera
beleza, valer mais do que um pão. Quer dizer: somos mesmo miseráveis, em duplo sentido! Este tipo de valor me corrói, deixa-me
deprimido, assusta-me e me faz sonhar com uma transformação
social...
Na sexta-feira passada fui a MANCHESTER, mesmo que
apenas por poucas horas. O Sérgio me acompanhou, sendo parceiro
de grande caminhada pelo centro da cidade, local bem interessante
pra quem gosta de calçadões e comércio.
Caminhando pelas ruas, obser vando a arquitetura dos
diferentes locais, alguns estilos engenhosos prendem a minha
atenção. Eu não sou grande entendido dos modelos arquitetônicos, mas gosto da beleza, criatividade e engenharia de prédios dos
mais variados tipos. Dias atrás, aqui em Londres, deparei-me com






















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

um contraste da arquitetura moderna com a antiga. Uma ao lado
da outra, convidando para uma inevitável comparação. Qual vocês
preferem?

Sempre gostei de comer. As visitas à minha amada avó
sempre terão os “banquetes” como uma das melhores lembranças.
Sempre lamentei que minha mãe, embora cozinhe muito bem, fuja
do fogão o máximo que consiga. E sempre tentei fugir de casa
quando meu pai tentou se aventurar na cozinha (risos...). Quando
cheguei aqui em Londres me obriguei a aprender algumas coisas.
Depois de tantos meses longe das mordomias de casa posso dizer
que o lado bom de tudo isso é que tenho gostado de cozinhar,
embora nem tanto da minha comida.
A vontade de aprender uma das pequenas belezas da vida tem
sido entusiasmante e relaxante. Dizem que a alimentação, desde os
primórdios, sempre foi um dos momentos supremos dos seres humanos. Deve ser porque a necessidade de comer, somada à companhia
agradável e à escolha de alimentos gostosos, pode se transformar na
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realização de um verdadeiro ritual, superdelicioso e prazeroso. Ou
simplesmente porque ao longo da nossa história tivemos o dia inteiro
pra comer, pra correr atrás de elefantes (ou deles correr!).
Quem diria: descobri paz e amor na cozinha!!! A isso se soma
toda a angustiante, deprimente e ensurdecedora poluição sonora de
uma grande metrópole, como London. Resultado: depois de horas
de engarrafamento no tráfego, a cozinha tem sido refúgio, com
pitadas de reflexões. Algo como tempero pra vida. Sobre culinária,
ainda, conto que os ingleses não têm os melhores cardápios. Mas,
já que em Londres há gente de todas as partes do Planeta, aqui é
possível se conhecer muito do que o mundo todo cozinha. O ruim
é que os restaurantes são caros, embora comprar em mercados e
cozinhar em casa seja barato.
Quando comprei a minha segunda passagem de volta para
o Brasil (não pude usar a primeira, cuja validade expirou, como o
previsto – pois a comprei apenas porque era requisito para obter o
visto de entrada...), a vendedora cometeu um engano, cobrando-me
o preço padrão, e não o pra estudante. Por isso paguei por volta
de 1000 reais além do que deveria. Imaginam que eu consegui o
dinheiro de volta, após a descoberta do erro? Enganam-se. Terei que
arcar com o prejuízo, acreditem ou não. A desculpa é que, ao pagar,
eu concordei com aquele preço, mesmo que tivesse pedido uma
passagem pra estudante. A mim soa como insulto. E dos grandes.
Como estrangeiro, principalmente tendo ganhado o dinheiro
pelo trabalho que aqui me é proibido, não posso fazer maiores reclamações. Mas se registre: no Brasil isso não acontece. O PROCON
protege os consumidores, de modo que eu teria esse problema
resolvido, ou ao menos com uma solução encaminhada. Que droga.
O lado positivo disso (tudo tem o seu) é que somos obrigados a
tomar lições de paciência e tolerância. Uma conquista brasileira: o
Brasil é um dos países que melhor protege os consumidores.
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E o asno George W. B. reeleito? Não posso me abster. Acho
(qual é o adjetivo pra tal descrição?) no mínimo curioso o fato de
o país mais desenvolvido tecnologicamente ser tão equivocado nas
ciências sociais e humanas. Pois todos sabemos que paz, respeito,
tolerância e solidariedade são princípios fundamentais de uma
sociedade desenvolvida (e méritos que o asno George não tem).
Controvérsia e ironia. Afinal, o que é desenvolvimento? Inclui o
que destrói o Planeta, contraria a natureza e leva à extinção? Mesmo
que muitos não gostem desse tema, temos que concordar com
Aristóteles, quando o mestre sentencia que “A Política é um mal
necessário”. Pelo menos a quem quer ser dono do próprio nariz.
Faz uns 30 dias que não viajo pra outro país. Já tô com
saudade disso. Melhor ou pior: viciei! Sorte que falta pouco pra
poder contar novas andanças a vocês. Já podem reser var mais
tempo pra viajar (ou ler!).
Por hoje me despeço. Fiquem com alegria, qualidade de vida,
honestidade, saúde, solidariedade, justiça, paz e amor. E se isso
assim for considerado: fiquem com Ele, Deus. Amém. Em tempo:
nosso Pai deve estar mortalmente desapontado com quem ataca e
mata em Seu nome... Fora Bush, Blair e todos os demais seres que
causam guerras!
Saudosos abraços, Tião Vicente.

15/11/2004
22h33min
Boa noite aqui e boa tarde aí!
Na semana passada um motorista suicida jogou o seu carro
contra um trem aqui em Londres. Foi um crime chocante, que
repercutiu bastante. Isso me fez pensar, outra vez, num assunto
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que há tempos me é um tanto curioso: o que leva alguém a se
matar? O que leva a crer – erroneamente – que já não exista solução alguma pra seja lá o que for? Ou que a solução seja tão difícil
que não valha a pena ser encarada? Não sei. Mas com certeza
tem alguma relação com a loucura deste mundo, crescentemente
insano, e pior: contagiante. Tanta desigualdade e pressão, tanto
“desenvolvimento”, que o ser humano já não acompanha, de forma
sadia e natural, as novas imposições dos sistemas sociais, políticos,
econômicos, culturais etc. Enfim, que nos cuidemos!
Na terça passada fui passear no centro de Londres, caminhar
pelas ruas e obser var o ambiente. Pra minha surpresa, tudo já
parece estar em clima natalino. Não sei se este é realmente o clima,
ou se as lojas o forçam a fim de aumentar as vendas... Pois bem, fui
tomado por um sentimento de paz e amor, como acontece comigo
em todos os natais. Pra mim é o melhor período do ano, alegre,
sadio e solidário. Que bom seria se as pessoas tivessem outras
épocas como esta ao longo dos 365 dias. De repente no futuro. Tudo
só depende de Jesus, ou das lojas... Risos...
A cada dia tenho me interessado mais pelo tema “qualidade
de vida”. Depois de visitar e observar tantas cidades, começo a
acreditar que uma “aglomeração civil” acima de 500 000 habitantes
perde consideravelmente o controle sobre os instrumentos que
proporcionam bem-estar à maioria da população. Uma conclusão
relativa, como tudo na vida. Alguma análise detalhada fica pra outra
oportunidade.
Isso já me impulsiona a pensar no local onde quero viver. Vou
procurar uma cidade com vida cultural vasta, população em boa
parte jovem e universitária, perto do litoral, onde tenha sol, inverno
e verão, belezas naturais, boas opções de lazer, com uma população
entre 200 e 500 mil habitantes. Não quero morar numa “selvaci





















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

dade” (este, aliás, é o nome da banda que formei com amigos, anos
atrás – e cujas músicas estão na internet...) Alguém tem algo pra
me sugerir? Eu tava pensando em criar raízes na região da serra
gaúcha ou em Florianópolis. O que acham?
Opor tunamente, obser vei que um dos lazeres públicos
mais criativos são os calçadões. Todas as cidades deveriam
tê-los, sem importar o tamanho de cada uma. Há principalmente
duas espécies. A primeira são calçadões comerciais. Após o expediente há artesanato, jogos, esportes, pistas de skate e bicicletas,
eventos culturais, feiras, ar tistas de r ua. A segunda espécie
de calçadões é a de bares e restaurantes, sempre deliciosos!
Mesas no interior dos estabelecimentos e ao ar livre tornam os
locais hiperagradáveis. A sua cidade tem esses bens públicos
geradores de qualidade de vida? Se não há, reclame aos seus
governantes!!!
Ou organize você mesmo um calçadão, aproveitando pra abrir
nele um comércio e ficar rico. Porque “só” escrever – obser var,
protestar, dar ideias – é algo que, embora ajude bastante o mundo
(inclusive a criar calçadões), não dá dinheiro nem pra comprar
comida num lugar desses... Escritor tem que trabalhar (noutra
coisa) quando todos trabalham e escrever no tempo em que outros
vão se divertir no calçadão...
Que sociedade ignorante a nossa: se alguém vai à escola
só até os 15 anos de idade, abre um comércio e passa a ganhar
bastante dinheiro, quase todos o idolatram... Mas se uma
pessoa estuda durante 20 anos e se capacita para ser um bom
professor (ou escritor), quase todos pensam que é exagero ela
ganhar bastante dinheiro como ganha um “empresário bem
sucedido”...
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Acompanhando as notícias do futebol brasileiro, fico muito
orgulhoso de ser gremista. Pelo que se vê, de novo vamos mostrar
cavalheirismo e generosidade. Afinal, não é todo dia que se encontra um clube dividindo com os outros a oportunidade de disputar
a Primeira Divisão. Nós já ganhamos o suficiente. No ano que vem
podemos deixar os outros fazerem o mesmo. Em tempos de solidariedade, nada mais coerente. Viva o Grêmio, time que se adapta
rapidamente à evolução das relações sociais! Chega deste sistema
egoísta, desigual, em que uns ganham tanto e outros não ganham
nada. Parabéns nação tricolor. Por certo estamos dando um lindo
exemplo... Rsrsrs...
Na sexta-feira passada vendi o meu sax por preço “de
banana”. Por incrível que pareça, custa mais caro enviar um sax ao
Brasil, pelo correio, do que comprar outro novo no país tropical.
Além disso, doeu muito me desfazer do instrumento companheiro,
que salvou a minha permanência no exterior...
Desde uns 2 anos atrás tenho procurado me alongar todas
as manhãs. Cinco minutos ajudam bastante. Sinto-me melhor,
disposto, satisfeito, sorridente, calmo, bem-humorado, descansado
e concentrado. De repente fazer o mesmo também não ajuda os
interessados? Não custa tentar. Tente, pois a tentativa é gratuita e,
ainda, isenta de impostos. Risos...
Hoje estou me recuperando de uma gripe bem forte, impulsionada por outra festa num bar londrino. Tenho aparecido lá
bem seguidamente (um eufemismo, pra não falar em gandaia...
Hahaha...) nas terças-feiras, quando só entram estudantes e a
cerveja custa 1 pound, 30% do preço regular. Como todo ambiente
estudante, descontração, informalidade, beleza, energia e alegria
dos jovens fazem o relógio ser medido pelas emoções. Que maravilha. Sinto que buscarei momentos como esse durante a vida inteira.






















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

São horas simplesmente purificadoras do corpo e do espírito. E meu
lado Tião sabe disso como ninguém. Ele será jovem eternamente.
Espero.
Na madrugada da terça passada comi pastel, quando voltava
de um bar. Que coisa bem gostosa! Foi a segunda vez que comi
pastel desde que cheguei a Londres. Curiosamente, aqui não vendem
muito essa comida. Até já ouvi que pastel é coisa brasileira. Será?
Lendo jornal nuns dias atrás encontrei uma pesquisa sobre
a atual Alemanha. Todos sabem que a diferença social e econômica entre as antigas partes ocidentais e orientais ainda é grande.
Entretanto fiquei surpreso ao ler que 20% da população atual são
favoráveis à volta do muro de Berlim!! E há descontentamento dos
dois lados, entre todas as idades. Por esta eu não esperava. Outra
curiosidade de uma população tão educada, que em um tempo
não muito distante apoiou o nazismo... Ver a volta do Muro como
solução dos problemas atuais é um retrocesso inadmissível. Se
fosse algo semelhante acontecendo com o nosso Brasil, diriam os
gringos: “tem que continuar sendo 3º mundo pra aprender...” Que
circo bem imprevisível este mundão, não? E você? Que muros há
em sua vida?
Na noite da sexta passada fui ver o musical Stomp. Eles tocam
instrumentos de percussão feitos com objetos do dia a dia. Por
exemplo, vassouras, isqueiros, pias, placas, latas de lixo, garrafas,
caixas de fósforo etc. A variedade de ritmos não é o melhor, mas
a criatividade quanto à utilização dos “instrumentos” é impressionante. Nota 10.
Parabéns ao Putin, presidente da Rússia, por ter assinado o
Tratado de Kyoto. Ganha o meio ambiente e, consequentemente,
todos nós. Tomara que novos acordos como este surjam num futuro
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bem próximo. E sobre o que está logo por vir: segurem-se, que as
maiores viagens estão chegando! Estou ansioso pra poder vivê-las
e contá-las a vocês!!
Um amigo me perguntou se eu havia mudado a minha velha
opinião sobre a vida em pequenas e grandes cidades. Eu disse
que não. Repeti aquilo em que acredito. Se for possível aproveitar
as belezas que a grande cidade tem para oferecer, perfeito. Mas
no momento em que desperdiçamos horas no trânsito, o salário é
basicamente para pagar aluguel, todos os tipos de poluição estão
presentes no dia a dia, a jornada de trabalho tem de ser aumentada
para darmos conta do caro custo de vida etc., tornamo-nos escravos
de uma selva enlouquecedora, nada mais. Então, se não der para
usufruir as belezas da cidade grande, antes de virar escravo, prefiro
a calmaria e a simplicidade da cidade pequena. Acho que o perfeito,
sem dúvida algo difícil e pouco comum, é viver na calmaria e ir à
“selvacidade” só para aproveitar suas vantagens como, por exemplo,
a vida cultural. Brindemos a este desejo!
São tantas as coisas que acontecem por aqui que muitas
delas acabo me esquecendo de contar a vocês. Uma é que tava eu
na República Tcheca e um cara, usando uma camiseta do Brasil,
deu-me a impressão de ser brasileiro. Perguntei a ele: “-Tu és
brasileiro?” e ele respondeu, em Inglês: “– Infelizmente, não. Bem
que eu queria ser, mas nasci nos Estados Unidos”. Foi a primeira
vez que vi algo assim, contrastando com os milhões de brasileiros que deixam o nosso país rumo ao exterior, buscando uma
vida melhor, porém abandonando e desprezando suas próprias
origens.
Várias vezes também já me esqueci de comentar outro fato
interessante. Entrei numa das principais lojas de Londres e me deparei com um cartaz publicitário. Ele parafraseava René Descartes, se
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não me engano. Instigava o consumo, representando a essência do
sistema em que vivemos. Passava a mensagem “Consumo. Logo,
existo”. Foi uma figura representativa de uma das minhas maiores
decepções ao longo desta jornada. Uma crueldade com quem não
pode consumir e uma ratoeira para aqueles que acreditam no consumismo e passam a vida trabalhando pra pagar contas... Vejam:

Outro fato envolvendo os gringos aconteceu aqui em Londres.
Um estadudinense arrogante queria furar a fila de um bar. Quando
viu que eu o havia notado e estava com cara de quem não tinha
gostado nem um pouco, veio em minha direção, tentando justificar
que tinha motivo pra tanto.
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Depois de falar umas besteiras, perguntou-me de onde eu era.
Eu respondi que era americano. Ele riu, pois certamente notara o
meu sotaque, perguntando de que cidade dos EUA. Eu respondi que
de nenhuma. Eu era brasileiro. E ele perguntou como eu podia ser
americano e brasileiro ao mesmo tempo. Eu sugeri que ele fosse estudar Geografia, pra verificar que nosso país também fica na América.
Ele não gostou e disse que americanos eram apenas os estadudinenses. Eu disse que ele pensasse no que quisesse. Mas ressaltei que eles ainda não eram os donos de toda a América. E que nem
toda a América se resumia ao pomar dos EUA. Não é verdade?
Quando chegou a minha vez na fila, eu peguei uma cerveja e
saí, dizendo a ele, em Português, “Até mais”. Agora, aqui registro
o meu descontentamento com essa outra tentativa dos gringos de
se adonar de todo o continente americano. E, saliento, pra não parecer radical: a mentalidade do furão de fila estadudinense encontra
milhões de adeptos nos EUA. Que nos cuidemos!
Por fim, também envolvendo os estadudinenses, é preciso ter
cautela: o mundo se mostra a cada dia mais opositor dos gringos,
muitas vezes com ainda maior radicalismo do que os “americanos”
defendem seus ideais. Chama-me a atenção ver o ódio que eles
estão despertando no resto do mundo. Aqui no exterior se encontram estadudinenses surpresos e apavorados com sua imagem
internacional. E muitas vezes eles são tratados pelos estrangeiros
como se tivessem toda a culpa pelo terrorismo de seu governo. Em
tempo, precisamos aprender a distinguir o povo dos Estados Unidos
das políticas do governo de seu país. Há muita gente boa por lá, que
não pode pagar pelo mal que os seus governantes fazem.






















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

Pra vermos o que ocorre, podemos nos colocar em situação
semelhante: nós brasileiros gostaríamos de ser tratados como
responsáveis pela política que o ex-presidente Collor fez??? Eu
tenho vergonha só de pensar em que já elegemos (não com o meu
voto!) um cara tão sujo como ele. Mas não gostaria nem um pouco
sequer de que me tratassem como corrupto. Quero dizer, acho que
o mundo deveria ser cuidadoso quando generaliza um tratamento
(terrorista ou seja qual for) a outro ser. Concordam?
Por hoje é só o que tenho a contar pra vocês. Espero que
também escrevam suas novidades, ideias e opiniões, publiquem
elas na internet e desbanquem as já manjadas mentes dos comunicadores famosos! Uma semana maravilhosa a todos, Tião Vicente.

22/11/2004
18h46min
Ótima segunda-feira, americanos!
Vou largar a cuia de chimarrão – que fiz no sábado, mas
ainda “tá bom” na segunda, já que o frio é tanto que o mate não
azeda – e escrever pra vocês. Em meio ao trabalho de enviar minhas
coisas para o Brasil, deparo-me com o alto custo do correio, mas
também com o valor pessoal, o sentimento e as boas lembranças
que cada objeto me traz. Acho que vou acabar enviando quase tudo.
Pois não sei quando farei de novo uma experiência dessas. E certamente esses pertences vão refrescar a minha memória e instigar
momentos prazerosos pelo resto de minha vida.
Tenho uma colega de aulas de Inglês, mexicana e chamada
Angélica, que é corredora de ralis. A principal prova de que ela
participa é La Carrera Panamericana. Pelo que conta a moça, só
os amantes dessa modalidade participam. Incrível, não há prêmio
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aos vencedores, mesmo que apenas a taxa de inscrição pra cada
campeonato custe 55.000 dólares por equipe. Parece que não há
patrocinadores, sendo tal função também reser vada às equipes.
Ou seja, paga-se muito caro pra tomar parte do evento, que tem o
prazer como a única remuneração... Não é por menos que só milionários aderem a esse esporte.
Eu fico imaginando a vida boa e feliz que essa mulher deve
ter. O meu espírito aventureiro adoraria participar de um rali assim,
mas não gastando tanto dinheiro. Nem que eu o tivesse à vontade.
Curiosamente, pergunto-me: sabendo que nós estudamos numa
escola superbarata, por que ela a escolheu pra aprender Inglês? Não
sei. Mas, de passagem, diga-se que esta mexicana, que é casada
com um escocês, é muito legal. Sorte dela por não ter os sonhos
limitados por dinheiro.
Pra variar, estive pensando. O limite dos sonhos é o infinito.
Os sonhos são reais? Se não o forem, certamente nós podemos
realizá-los. São o que temos de melhor, o que mais queremos e
amamos. Ninguém pode privar a liberdade deles, explorá-los,
submetê-los ao indesejado, machucá-los ou fazê-los sofrer. Eles
não são infelizes. Somos nós que devemos dar rédeas ao que temos
de melhor e acrescentar à nossa realidade aquilo que queremos.
Somos nós que tornamos os sonhos realidade, nem que seja com
a imaginação...
O inverno chegou pra ficar. Os parques estão com árvores
desfolhadas e os esquilos sem camuflagem. Este ano está bem
menos chuvoso do que o anterior. A temperatura já está negativa
e a previsão é a de que este seja o mais frio dos últimos 20 anos.
Sinal de que terei muita neve e gelo nas 5 semanas em que viajarei
aqui na Europa, antes de ir à América Central. Isso me assusta (pois
muita neve é coisa linda e tranquila só na televisão), mas não me
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amedronta. Outra coisa: tô com saudade da vida estudantil que eu
tinha no Brasil, sem precisar trabalhar. Mas que nada. Vamos em
frente!
Na sexta passada tirei uma foto de um Charles Chaplin de
mármore. Existem várias outras homenagens ao maior gênio da
comédia espalhadas por toda a cidade de Londres. Acaba sendo
muito interessante poder registrar os ídolos. Embora seja apenas
uma estátua, vale a intenção de valorizar tais personalidades com
presença marcante na história. Eu já tirei dezenas de fotos assim.
Na quarta passada eu estava numa parada de ônibus cheia de
gente, quando uma van parou em lugar proibido e seu motorista
sumiu em segundos, abandonando o veículo. Em poucos minutos
a rua estava evacuada e todo o aparato antibomba foi montado
pra verificar a situação. Eu peguei meu ônibus momentos depois
e, assim, não sei o final da história. Mas conto isso só para vocês
terem uma ideia do clima aqui na Europa, especialmente em
Londres. O terror desta “era terrorista” já faz parte do cotidiano.
As pessoas estão aprendendo e se acostumando com tal situação.
Espero que no futuro não leiamos uma notícia de ataque terrorista
com a mesma indiferença que hoje lemos sobre assassinatos,
roubos, fome, miséria, guerras, corrupção etc. Seria uma nova
espécie de alienação, o que é sempre lamentável, embora provável,
já que (ironicamente, em tempos modernos) são os seres humanos
que estão sendo feitos robôs, ligados num “piloto automático”...
Ainda sobre guerras, às vezes me pego pensando no que
seriam o mundo e as sociedades contemporâneas caso cada soldado
tivesse exercido atividades produtivas, e não destrutivas. Ao longo
de nossa história tão sangrenta, a substituição de soldados por
agricultores, professores, artistas, agentes de saúde etc. teria
determinado a construção de outro planeta, com certeza muitíssimo
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melhor. Suponho que a diferença seria tanta a ponto de não sermos
nem vivermos como agora. Entretanto descrever com precisão essa
hipotética sociedade em que estaríamos vivendo vai muito além das
minhas limitações. Mesmo assim, a imaginação sugere um lugar
pacífico, solidário, inteligente, justo, bem-estruturado, fraterno e
feliz. O que vocês acham?
Tenho me perguntado no que consiste um sentimento tão
prazeroso que toma conta de mim sempre que estou viajando. Da
mesma forma, tento pesquisar a sua origem.
Sinto-me feliz, satisfeito, relaxado, alegre, constantemente
aprendendo de uma forma superprazerosa. Observo que há influências como cada novo cenário natural, cada Língua ou comunicação,
cada mente diferente, cada prédio ou monumento com novas histórias pra contar, cada vida ou vivência e suas peculiaridades culturais.
Também me influencia cada estrutura social, política ou econômica,
cada ponto de vista, cada análise dos males e dos benefícios deste
Planeta, cada proposta de solução para os tão variados problemas...
São fatores que contribuem para a evolução da nossa própria
consciência e até mesmo inconsciência. Ainda, ampliam os nossos
horizontes, proporcionando-nos um entendimento mais apurado da
essência da vida, dos outros, do mundo e de nós mesmos. E, quando
desvendamos tais caminhos, estamos aprendendo a viver.
Ora, se o objetivo supremo da vida é a própria felicidade, aprender a viver significa algo como dominar a fórmula
de ser feliz. Assim, o ato de viajar me proporciona a sensação de
estar encontrando a minha própria razão!
Surgem novas possibilidades para atender as demandas
de nossas vontades e desejos. Muitas vezes acabamos inclusive
descobrindo mais um pouco do imenso todo que queremos. Em
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meio a dúvidas e questionamentos, é melhor do que uma resposta
satisfatória: é a certeza de se estar vivendo na pretendida direção,
seja ela qual for.
E pra ampliar a abrangência destas simples palavras, é
imprescindível que conceituemos viagem ou viajar. O dicionário
Aurélio define viagem como o “Ato de ir de um a outro lugar relativamente afastados”. Além disso, seguramente podemos viajar não
só nos locomovendo a lugares diferentes, mas também através de
livros, projetos, trabalhos, esportes, artes, modas, culturas, brincadeiras, formas de lazer, paixões, amores, experiências, gentilezas
etc. E sempre perfumando a vida com imaginação. E você, leitor,
qual é a sua relação com as viagens?
Você, viajante, concorda? E você, que não viaja, discorda?
Tendo ou não opinião, sempre viaje. Não abra mão de construir
ou solidificar a sua própria felicidade! Abaixo, uma imagem pura e
inspiradora pra viajar:























125

126

Vicente Zancan Frantz

Além desses pontos infinitamente positivos que as viagens
proporcionam em esfera individual, pensemos nos ganhos coletivos: se as pessoas, em vez de comprar o segundo carro, apartamento, terreno, em vez de acrescentar mais um dígito em suas
contas bancárias, gastassem o seu dinheiro viajando, o mundo não
seria melhor, mais humano e menos materialista? Não poderia ser
outro o efeito de mentes abertas a novas e boas ideias, culturas
formadas por um novo meio cosmopolita.
Eu até vaticino que a maioria das pessoas passaria a achar
natural, por exemplo, ideias como a de cada ser humano não poder
ter mais do que R$ 100 milhões (ou qual valor?) de propriedade em
seu nome. Quando alguém chegasse a esse ou a outro limite máximo
socialmente estabelecido, não poderia acumular mais. Sendo “obrigados” a gastar o seu dinheiro pra poder voltar a acumular, os seres
humanos se desprenderiam dos bens materiais e se apegariam à
ganância de ter tempo, lazer e qualidade de vida. Será?
Sorte que em poucos dias voarei por vários outros países,
acumulando felicidade. Logo “vou contar tudo pra minha mãe”. E
pra vocês também!
A revista britânica “O Economista” publicou uma pesquisa
sobre qualidade de vida. Entre 111 países, o Brasil aparece em mero
39º lugar. A Irlanda é a vencedora, seguida por Suíça e Noruega.
Os EUA estão em 13º, a China em 60º, o Reino Unido em 29º e o
Japão em 17º. Os critérios utilizados foram, entre outros, renda
per capita, saúde, liberdade, emprego, vida em família, clima, estabilidade política, segurança, igualdade entre os sexos. Acharam
interessante? Vamos acompanhar outras pesquisas sobre isso e a
respeito do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. Este deve
ser um de nossos nortes.
O que vocês estão aprontando neste verão???
Até a semana que vem, Tião Vicente.
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28/11/2004
17h57min
Buenas!! Aqui são 7h da noite. Acabei de fazer meu almoço
e tenho uma notícia boa e outra ruim pra contar. A boa é que cozinhei um filé de peixe ensopado num molho muito gostoso – cujo
nome eu não sei. Misturei com arroz e comi em várias refeições
seguidas. Engraçado só pra quem lê, não a quem come. Sou obrigado a escolher o cardápio por semana. Já que cozinho só pra mim
e também tenho pouco tempo para cozinhar, embora prática, é um
tanto desoladora a solução de ter o mesmo cardápio em 4 ou 5 dias
contínuos... E a má noticia? É que, apesar de todo o meu trabalho de
“cozinheiro” ter se resumido a ligar o forno, consegui me queimar.
Nada sério, mas algo que já põe em dúvida o que eu achava que
poderia ser uma verdadeira vocação... Risos...
Cada vez que vou aos supermercados levo sacolas plásticas de casa. Assim ajudo a evitar mais poluição. Essa lição aprendi
em casa, vendo meus pais usarem uma mesma sacola de pano pra
fazer compras. Pelo meio ambiente, unam-se! O interessante é que
cada vez que recuso novas sacolas, aqui na Europa, ouço “Por quê?
A sacola plástica é tão barata...” Quer dizer, sobra dinheiro e falta
noção de cuidados ambientais. No Brasil os vendedores ficam bem
felizes, pois economizam uma sacola plástica. Isto é, também não
existe a noção de cuidado ambiental, embora falte dinheiro... Ah!
Brasil, nosso Brasil...
Lembro que nos quatro anos em que fiz catequese éramos
questionados sobre qual teria sido a boa ação da semana. Quase
sempre eu respondia ter levantado do meu assento num ônibus
pra dar lugar a uma velhinha. A catequista, que já tinha uns 136
anos, aplaudia-me em pé. O fato é que eu nem sequer usava ônibus!
Eu só dava essa resposta porque não queria relatar as boas ações
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que eu realmente havia feito. Daí, por ser obrigatório responder,
eu falava algo que não fazia mal aos outros e ainda deixava feliz a
catequista.
Pois bem. O castigo tarda, mas não falha. É péssimo o transporte público de Londres na hora em que todos decidem se locomover ao mesmo tempo. Ônibus ultralotado (eu geralmente tenho
que ficar em pé) e congestionado. Resultado: todas as vezes que eu
menti ter dado lugar a uma velhinha estão sendo pagas com “juros
e correção monetária”, a ponto de eu já me perguntar se Deus está
usando a mesma fórmula segundo a qual são calculados os juros
bancários no Brasil... Hehehe...
Na quinta-feira fui ver o romance “Eternal sunshine of the
spotless mind” – não sei o título dele em Português. O ator principal é o Jim Carrey, o que permite se esperar uma boa comédia. O
filme também é uma produção inteligente. As ideias dele são bem
interessantes. Uma delas é a de que não podemos controlar nossos
sentimentos. Que nos apaixonamos por características, e não por
pessoas. E que o ser humano não pode ser programado, como uma
máquina, por exemplo. Eu adorei. Se tiverem a oportunidade e o
interesse de assistir a esse filme, divirtam-se!
Como está o clima de Natal daí? Vocês já fizeram o pinheirinho deste ano? O quanto iluminado, colorido e florido está o seu
“pinheiro interno” neste Natal?
Escutando a música da Allanis “Um homem idoso, por volta
de 98 anos, ganhou na loteria e morreu no dia seguinte. Isso não é
irônico?” tive uma surpresa agradável. (Releiam a frase anterior e
pensem nela pra participar da ideia seguinte!!!) Eu estava distraído,
com o pensamento bem distante, quando pensei na letra do som
que eu estava ouvindo. Imaginei-me na situação do quase não mais
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jovem de 98 anos e qual foi a minha primeira reação? “Que droga,
morrer aos 98!” Pensei outro tanto e fiquei feliz. Afinal, simplesmente ignorei o dinheiro da loteria e lamentei a morte. Como foi
algo totalmente natural, espontâneo e um tanto inconsciente, interpretei como um sinal de meus valores. No fim das contas, fiquei
bastante alegre e satisfeito. Qual foi a reação de vocês sobre essa
frase? Não é interessante?
Falando em morte, pensem comigo. O maior desejo (coletivo) humano é a eternidade. Mas esta é impossível (nesta aventura
terrestre) e a morte é certa. Então será que o maior desejo, dentre
os realizáveis, passa a ser o de “boa morte”, assim considerada
aquela antecedida de vida longa, saudável e cujo tempo foi bem
vivido?
Ontem assisti a um curso sobre “Ciência, Crime e Justiça”, na
Universidade de Londres. Fiquei impressionado. Matei umas quantas curiosidades sobre a contribuição da ciência para a resolução de
crimes e a obtenção da justiça. Eram várias palestras mostrando a
teoria e a prática da área. Entre os palestrantes estavam cientistas,
criminologistas do FBI e juristas. A principal ideia do curso foi a de
que os criminosos no futuro vão ter que estudar – e muito – para o
exercício de suas “profissões”. Isso onde toda essa infraestrutura
for de fato implantada. Ainda, se na plateia tinha algum suicida,
ele foi agraciado com diferentes possibilidades de praticar o seu
desejo. A única parte negativa do evento, mas que era inevitável, foi
a exposição de fotos e o respectivo esclarecimento do crime logo
após o almoço... Não foram poucos os que saíram apressados para
aliviar o estômago... No mais, quem gosta de ler Sherlok Holmes
teria se maravilhado. Falando neste, suas histórias em Inglês são
uma ótima dica pra quem quiser aprender esse idioma.
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Na última sexta fui ao museu do Freud, pai da psicanálise. Vi
a biblioteca dele, assim como toda a casa em que ele morou no seu
último ano de vida. O ambiente é superconfortável. O divã, assim
como outros objetos que ele usava para as análises, dá uma boa
impressão das inspirações que ele tinha pra escrever. Querem ver
um pouco desse recanto? Admirem:

Nesta casa – uma bela mansão numa rua calma e florida –
também morou a sua filha Anna, pioneira em alguns temas da
psicologia infantil. Eu adorei a visita, principalmente por conhecer
melhor um ambiente, um lar criado por uma grande personalidade.
Podemos nos inspirar com os estilos de vida desses gênios, além
de apreciar suas vidas e obras.
Ainda quero procurar aqui em Londres o local em que
George Or well morou. Ele escreveu os romances “1984” e “A
Revolução dos Bichos”. Este último é o livro que eu indicaria como
aquele que descreve a nossa sociedade, da forma mais simples e
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breve. Um clássico imperdível. Além de ter os nossos olhos abertos,
a diversão é que a gente facilmente começa a relacionar as pessoas
que conhecemos com os animais da história...
Mandem notícias também!!
Boa semana, Tião Vicente.

08/12/2004
20h10min
Boa noite!
Como vocês estão nesta semana? Muita paz, amor e calor
natalino? Tenho que registrar: eu vi um fusca aqui em Londres.
Ferraris podem ser vistas todos os dias nas ruas, mas fuscas não.
Para quem gosta de carros, a capital inglesa é o lugar certo. A
força da moeda permite a umas quantas pessoas exibirem luxos
assim.
Surpreendi-me com uma matéria num jornal londrino: 92%
dos ingleses viajam com regularidade (no mínimo em duas oportunidades por ano) ao exterior. Muitos deles têm casas em outros
países. Como eu não poderia deixar de fazer, comparei com o
Brasil. Será que o número de brasileiros que viajam regularmente
ao exterior é maior do que 1%? Sem dúvidas, é uma grande diferença!
Na semana passada visitei de novo o Museu da Ciência,
aqui em Londres. Algo fenomenal. Nos guias turísticos ele é merecidamente listado como a atração numero 1 daqui. A visita nos faz
viajar no tempo, passando-nos a sensação de ter vivido em alguns
milhares de anos (existe sensação melhor do que essa?). Na saída
do museu o contato com o mundo do terceiro milênio chega a ser
estranho. Logo nos primeiros minutos fiquei assimilando o século
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XXI e analisando o estágio de desenvolvimento em que estamos
vivendo. Essa visita é o tipo de coisa que todo ser humano deveria
ter o direito e o dever de fazer. E outra notícia boa: a entrada nos
principais museus em Londres é gratuita! Um ótimo incentivo à
cultura. Exemplo a ser seguido.
Na quarta passada assisti àquele que é mencionado como o
melhor dos musicais: “O Fantasma da Ópera”. Ainda estou impressionado com a magnitude da obra. Amanhã à noite pretendo ir à
peça “Os Miseráveis”. Esta também deve ser fantástica.
Na sexta-feira passada cortei meus cabelos. Fui novamente
cobaia de uma escola. Durante todo este tempo aqui na Inglaterra
não paguei nenhuma vez pra ter a cabeleira cortada. Sempre fui nesta
escola. Tive uns 10 estilos de cabelos diferentes, alguns muito engraçados. Sobretudo, diverti-me aos montes!! As fotos estão bem guardadas
e ainda as mostrarei para os meus netos. Espero que seja pra rir com
os cortes, e não para provar que um dia eu tive cabelo... Hahaha...
Li num relatório da ONU que a cada 5 segundos uma criança
morre ao redor do Planeta pela falta de comida. Ainda, é quase 1
bilhão de pessoas que não têm alimentos suficientes. Como sabemos,
a diferença entre ricos e pobres está aumentando violentamente.
Contrastando, os ditos 92% dos ingleses que viajam regularmente ao
exterior logo terão seu grupo aumentado, pelo “trabalho do governo
do Reino Unido”. Da mesma forma, o número de “ferraris” só tende
a aumentar. Eta mundo insano este em que vivemos. Será que um
dia isto vai acabar? Quando começaremos a, no mínimo, diminuir
toda essa diferença? Quando se falará pouco do crescimento do PIB
e muito de divisão da infinita riqueza já existente?
Eu sinto vontade de vomitar diante de tantas “crises econômicas” e debates sobre “crescer” 3 ou 3,5%... Seria muito mais humano
e menos radical debater a divisão dos 100%! Mas o que cada um de
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nós tem feito?! Eu imagino o quanto deprimente será o museu com
a nossa história social, esta mesmo de que todos nós fazemos parte
e ajudamos a construir a cada segundo.
Em tempo, sobre estar vivendo intensamente, aventurando-me em diversas e ricas vivências, sentindo a absorção de experiências de vida, tendo oportunidade de aproveitar os ultravariados
aprendizados, de forma constante e abundante, pergunto-me: será
que ao ficarmos mais velhos nós ficamos mesmo mais inteligentes?
Ou o passar do tempo, por si só, proporciona-nos a mera noção
de limites, do que podemos, somos, devemos, sabemos, estamos,
pensamos, amamos etc.?
Ontem à noite fiz minha festa de despedida daqui. Tava ótima!
O único “problema” foi o excesso de limão na caipirinha, o que me
fez errar o quarto quando voltei para casa, de madrugada. Como
“tava escuro demais”, quase dormi com o sogro e a sogra da Linda,
mulher malasiana com quem divido o apartamento. A sorte foi que
eles acordaram antes de eu deitar na cama e me “acompanharam”
até meu quarto... A primeira hora do dia de hoje foi de pura risada
e brincadeiras. Ainda bem que eles também se divertiram, pelo
menos com a descontração de hoje!! Não tem jeito mesmo. Este
meu lado Tião, sempre adolescente, está sempre me causando
“fortes emoções”... Rsrsrs...
Deixo Londres nesta sexta de manhã. Meu roteiro de viagem
está na sequência, pra vocês me acompanharem em uma nova
aventura maravilhosa.
PORTUGAL:
Lisboa – 10, 11 e 12
Coimbra – 13
Porto – 14, 15 e 16.
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ESPANHA:
Madrid – 17, 18 e 19
Granada – 20 e 21
Múrcia – 22
Zaragoza – 23, 24 e 25
Barcelona – 26, 27 e 28.
SUÍÇA:
Genebra – 29 e 30
Zurique – 31/12/2004 e 1º/01/2005.
ITÁLIA:
Veneza – 2, 3
Verona – 4
Bolonha – 5
Florença – 6, 7
Roma (Vaticano)– 8, 9, 10 e 11
Nápoles – 12 e 13.
JAMAICA: 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
CUBA: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
BUENOS AIRES: 27.
IJUÍ: 28/01/2005.
Vou tentar enviar algumas notícias ao longo da jornada. Acho
difícil que eu consiga responder aos e-mails a partir de agora.
Assim, continuem se comunicando pelo blog.
Muito obrigado a todos vocês que participam deste espaço.
Toda nossa comunicação, incluindo os comentários, serão impressos quando eu voltar a Ijuí e, junto com fotos, e-mails, cartas etc.,
formarão o diário destes sonhos realizados.
Abaixo, o projeto de uma música-poema. Companheiros artistas, será que há alguém que goste de tais palavras, além de minha
mãe? (Não que ela seja coruja. Isso claro que não...) Risos...
Quebra-costelas a todos, Tião Vicente.
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Mente e Coração Sem Traças
Ô cria
Você chora, berra e se desespera.
Só lamenta e reclama
Desta vida que é tão bela.
A princípios e conceitos
Não se pode dizer não.
Você é humano, como todos
Não há outra solução.
Ande, arranje um amor
Beba um pouco, tome sol.
Vá à praia e trabalhe
A razão é futebol.
Estudar e viajar
Mesmo que em sua cama.
Jogo, circo ou aposta
Aprenda a participar.
A essência nunca está perdida
Quem procura sempre acha.
Decifrar seu próprio mundo
Mente e coração sem traças.
/:Imagine...
Viva a Sociedade Alternativa.
Tire! Toda a pedra do caminho...
E faça a sua revolução!
(Revolução de veludo) :/
E não tenha medo de ser uma metamorfose ambulante.
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16/12/2004
13h41min
Poix, poix... É Natal, é Natal!!
Vamos lá. Vou contar rapidamente como está sendo o início
desta viagem. Cheguei a PORTUGAL no dia 10. Logo no primeiro
momento, um pesadelo: “perdi” (sumiram do meu lado) alguns
documentos e dinheiro. O primeiro dia foi mais pra fazer registro
policial, cancelar cartões bancários e contatar “achados e perdidos” (uma experiência daquelas em que quem é assaltado perde
mais tempo do que o por qual ficaria preso o assaltante, caso fosse
preso...). Os primeiros três dias, como planejado no roteiro, foram
em Lisboa. Eu fiquei num albergue situado no Parque das Nações,
local construído para a Expo 98. Assim, tudo lá é novo e moderno.
Foi e está sendo feito o melhor do que a ciência e a tecnologia, principalmente representadas pela Engenharia, podem proporcionar. É
a área rica da cidade.
No centro os prédios são lindos e antigos, porém malcuidados. Essa escassez de recursos pra cuidar da arquitetura geralmente é um fato típico de um país sem dinheiro, com a economia
em crise. Uma surpresa agradável que tive foi música em locais
públicos. São centenas de caixas de som espalhadas pelas ruas
e praças principais (mas nada abusivo como o costume besta –
atualmente comum no Brasil – de colocar uma caixa de som num
automóvel e impor o seu barulho aos demais). Como não poderia
deixar de ser, muitas coisas são comuns às nossas. Por exemplo,
turista que não sabe falar Português tem dificuldades pra achar
qualquer tipo de informação. Logo vi de quem herdamos o dom da
falta de sinalização...
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Em Portugal, mesmo sendo terra do fado, da guitarra portuguesa, a maioria dos músicos deve tocar gaita. Pelo menos só vi
gaiteiros pelas ruas e estações. E assim tirei uma foto muito divertida, de dois verdadeiros artistas:

Ainda em Lisboa visitei o Mosteiro dos Jerônimos. É um
prédio imenso, com uma igreja linda, cheio de lugares pra pensar
e relaxar (nossa, até eu me espantei com a precisão dessa definição
de um mosteiro... Rsrsrs...). Ele fica em frente à Praça do Império.
Esta é cheia de caminhos com bancos de mármore em meio a
vários pinheiros, árvores, jardins e gramado. Atualmente a principal
atração é o maior pinheiro de Natal da Europa, com 65 metros de
altura (informação dada pelo ponto de informação turística).
Em Coimbra, situada sobre e entre colinas, encontrei uma
cidade “pequenita”, onde “pode-se ir aos passos para todas as
partes”, mesmo que se tenha que caminhar “um bocadito”. E ela
tem vida universitária, raios! As principais atrações turísticas são a
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Universidade de Coimbra e “Portugal em miniatura”. Esta última
mostra as principais atrações e monumentos em tamanho superreduzido. No último dia acordei às 10h30min e quase perdi meu
trem, que saía às 11h00min. Tudo graças à ressaca de uma cervejada na “Associação Acadêmica de Coimbra”. Por essa e outras
sinto que, se um dia eu repetir este mesmo trajeto desta jornada
aventureira, tudo será diferente. A não ser que o meu espírito Tião
não envelheça.
Em Porto encontrei a melhor promoção do mundo: 9 euros
pra usar o transporte público por 3 dias. Ou por 9,50 euros (isso
mesmo!!!) também se ganhava um mapa enorme e um relógio!
Pode? Ah! E o prazo para a utilização do transporte passava a ser
de 10 dias! Eu perguntei ao vendedor se alguém não aproveitava a
promoção, quando comprando um passe para o transporte público.
Ele me respondeu que dependia de pessoa pra pessoa. Eu nunca
vi 50 centavos valerem tanto... No centro, de cada 10 lojas, 11 são
padarias. Ainda em Porto tive a impressão de que lá o número de
homens e mulheres com bigode é menor do que o é em Lisboa...
Hahaha...
“O Porto”, como dizem os nativos, está todo em grandes
obras. Estão sendo construídos imensos estacionamentos subterrâneos, assim como estações de metrô. O retorno em longo prazo
do investimento pra guardar automóveis é garantido pelo aumento
assustador do número de carros. Mas, se o dinheiro fosse investido
em pessoas, o retorno não seria maior? Seguindo sobre transportes,
aqui em Portugal a maioria dos ônibus é movida a gás natural ou
eletricidade. No Brasil ainda falta muita iniciativa pra alternativas
ao petróleo. Só a forma como usamos o álcool está longe de ser o
suficiente na busca de combustíveis renováveis.
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O albergue em que estou ficando aqui em Porto tem vista
fotográfica. Fica no alto de uma montanha, de frente para o belo
rio Douro. Aproveitando outra superpromoção, comprei 4 pernas
de salame num supermercado. Agora tenho que dar conta delas o
mais rapidamente possível, antes de estragarem na minha mochila.
Alguém quer me ajudar? Visitei a Igreja São Francisco. Ela tem
esculturas de madeira e ouro brasileiro. Informam que inicialmente
foram colocados lá pelo menos 600 kg de ouro. Os maiores escultores portugueses daquele tempo fizeram um trabalho que é referência em toda a Europa, é verdade. Mas não acho justo que brasileiros
tenham que pagar a entrada. Eu reclamei, mas não adiantou. Ainda
sobre esta igreja, eu vi o monumento em homenagem a Ivo de
Treguier, francês, padroeiro dos juristas. Entre seus atributos há
a famosa balança, símbolo alusivo à Justiça (não confundam esta
com o Poder Judiciário).
Ontem à tarde atravessei a ponte Dom Luis e fui até as vinícolas que fabricam os famosos vinhos do Porto. Foi uma delícia,
com direito à degustação e bom desconto nas compras. Eu pude
comprar só uma garrafa, pois minha mochila não tem mais espaço
algum. E ainda tenho semanas de andanças pela frente.
No geral, o povo português adora os brasileiros e o Brasil.
A principal fonte de informação deles sobre a gente é através das
novelas da Rede Globo (uma lástima!), que são transmitidas pra
cá também. Eles são um povo hiperprestativo, gentil, atencioso,
simples, que parece sempre estar desconfiado de algo. Uma
senhora me disse que pra chegar ao Castelo São Jorge, no centro de
Lisboa, era preciso ir até o topo do morro. Mas era “pegadinha, tu
não deviax ir. Chegando lá, tenx que pagar 3 eurox para entrar”.
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Já um senhor com não menos do que 70 anos, quando eu
o questionei sobre o caminho para o castelo, explicou-me. Mas
logo falou que ele nunca tinha ido lá e nunca iria. Por quê? Bem,
“o caxtelo é coisa de romanox, de rei. E eu sou da democracia. O
senhor quer ver? Para provar-te que eu não extou mentindo, vou lhe
acompanhar até o portão do caxtelo. Vou lhe moxtrar que na democracia há solidariedade, coisa impossível para os reix”. E assim foi.
Ele me acompanhou até o portão, sempre gentil e revoltado contra
o Império Romano. Que figura!
Escrevendo um novo pensamento: a mortalidade humana
representa a maior democracia terrestre? Só ela permite que todos
tenham a sua vez...
Mais da metade da área de Portugal é coberta por florestas,
quase sempre em terras montanhosas. Depois de 7 dias aqui posso
garantir que algumas piadas de português têm seu lado verídico...
Risos... A jardinagem definitivamente não é a maior paixão lusa.
Ah! Já cansei de visitar igrejas. E isso que ainda tenho 2 semanas
na Itália... Rsrsrs...
A melhor notícia portuguesa até agora: após tanto tempo em
Londres, voltei a usar óculos escuros, pra proteger do sol os meus
olhos. Maravilha (ficarei anos sem saudade de chuva? Acho que
não). Na terça eu adormeci à beira do rio Douro, ao som de fados
da guitarra portuguesa. Só alegria!
O roteiro está na postagem anterior. Nos outros países
também vou ver se consigo ir a um café como este do qual lhes
escrevo. Nem que for pra escrever como agora, voando. Que coisa
horrível, odeio essa pressa. Mas o fato é que não há mesmo muito
tempo para escrever neste momento. Vou voltar ao albergue, pegar
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as minhas coisas e voar à estação ferroviária, pra encarar 13 horas
de viagem até Madrid. Se ainda der tempo, vou passar rapidinho
pelo parque da cidade.
Mandem notícias por este blog, pois não acessarei emails tão
em breve.
Abraços e saudades, Tião Vicente.

27/12/2004
17h27min
Feliz Natal e próspero ano novo!!
Seguem rápidas novidades daqui da ESPANHA.
Buenas e me espalho: se de muito apanhei de plancha, de
alguns sonhos estou fazendo entalhos. E que o Capitão Rodrigo
(conhecem esse personagem do escritor genial Erico Verissimo?)
não se importe que eu o parafraseie, risos...
Aviões sempre me impressionaram. Ver várias toneladas
saindo do chão com naturalidade semelhante à de um pássaro é
algo incrível. Cada decolagem me surpreende. Na Praça Maior,
em Madrid, não foi diferente. Eu dei às pombas metade de um pão
cacetinho. De forma inesperada um pardalzinho apareceu e num
segundo decolou com o pão que era aproximadamente do tamanho
dele! Ele passou as pombas pra trás. Não posso deixar de admitir,
também foi uma decolagem incrível, surpreendente.
Sempre que encontro turistas japoneses fico curioso quanto
ao preço da revelação de filmes na terra do sol nascente. Os “japas”
metralham tudo e todos com as suas câmeras. É absolutamente
incompreensível, uma vez que se eles filmassem tudo teriam da
mesma forma, além da imagem, o som. Hahaha...
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A moderna catedral de Madrid não tem as paredes esculpidas, mas o seu tamanho e formato em forma de um “t” arredondado
e alto é impressionante. Também, a localização no alto de uma
colina ajuda a engrandecer a obra. Ainda, o teto e o altar supercoloridos dão um ar de mais alegria e informalidade do que o geral
das catedrais. Gostei.
Tantas sirenes de polícia e ambulância nas ruas da capital
espanhola me fizeram sentir, por instantes, como se estivesse no
ambiente enlouquecedor que é Londres. Terrível. De forma geral,
a poluição sonora das grandes cidades transforma o silêncio numa
preciosidade.
Em todos os lugares pelos quais tenho passado há bandeiras
nacionais num número maior do que aquele visto no Brasil. Outro
indicativo do fraco patriotismo brasileiro. Lamentável. Menos
mal que aparentemente a palavra “Brasil” e a nossa bandeira
parecem estar virando moda. Tomara que junto venha o amor ao
nosso povo e, com isso, todos sejam contagiados a ajudar mais na
construção de um país bem melhor.
Já é hora de a descrença nos políticos e nos governos deixar
de significar negação de nosso país. Este é a nossa casa. Precisamos melhorá-lo a ponto de gostar dele. Por isso digo que viajar nos
liberta. Diante de tanta injustiça, miséria e ignorância, é normal
que sintamos vontade de morar em outro planeta. Mas precisamos
entender que não podemos, nem em pensamento, deixar pra trás as
pessoas que neste planeta sofrem. Assim só nos resta transformar a
Terra em outro lar, que seja de todos. E será o suficiente para cada
um se sentir bem.
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Se em Portugal 90% dos prédios são malcuidados, na Espanha
90% deles têm boa aparência. Uma diferença estética enorme. Ainda
em Madrid caminhei pela Praça da Espanha. Lá havia uma homenagem a dois dos maiores aventureiros: Dom Quixote e Sancho
Pança. Todos temos que aprender com eles. Nossas vidas também
estão repletas de moinhos de ventos, os quais devemos vencer. Pra
sermos inspirados em nossas lutas e sonhos:

Em Granada fiquei deslumbrado com Alhambra, que é um
palácio rodeado de jardins, no alto de uma montanha. De cima das
torres se pode ver, de um lado, a Serra Nevada, uma vista de tirar
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o fôlego. Do outro lado se vê a cidade de Granada. As fontes de
água vindas das montanhas ajudam a colorir a natureza do local.
Pela grandeza da obra, devem ter sido necessárias centenas de
trabalhadores, durante séculos, para a construção ousada. Hoje são
dezenas apenas a fim de dar conta da manutenção.
Granada tem sido cenário de muitos filmes, inclusive brasileiros. A cidade está cheia de turistas ainda agora no inverno. Imagino
o formigueiro que nela deve haver no verão...
Em Múrcia encontrei a amiga Carmen, quem eu não via há
anos, desde que ela tinha se mudado do Brasil para a Espanha.
Além da companhia e da hospitalidade tão agradáveis, tive uma
guia turística de luxo. Em Zaragoza, onde fiquei com a família dela,
visitei a Basílica da Nossa Senhora do Pilar. Feita em 1515 em estilo
gótico, substituiu o estilo romântico anterior, destruído por um
grande incêndio no ano de 1443. Entre as pinturas destacam-se as
de Goya. O nome da Basílica se deve à tradição de que a Virgem
Maria, quando morava em Jerusalém, teria ido a Zaragoza pra
consolar o desanimado apóstolo Santiago. Ela deu a ele um pilar de
mármore, explicando-lhe que sua crença e determinação deveriam
ser fortes e sólidas do mesmo modo. Esse fato teria ocorrido em 2
de janeiro do ano 40 da era Cristã. Hoje o pilar está exposto numa
capela dentro da Basílica. Incrível: de tanto ser tocado pelos fiéis, o
mármore está muito gasto.
Também muito interessante, vi uma exposição sobre escavações, descobertas e trabalhos em Atapuerca. Aprendi sobre a
origem e o destino da humanidade. Pra quem não sabe do que se
trata, vale a pena pesquisar.
A grande mãe da família Grannel, a querida senhora Candelária, de 87 anos, ainda está forte e ativa. A propósito, é exemplar o
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tratamento que os europeus dão aos mais idosos, com programas
de inclusão social e estímulo a atividades geradoras de qualidade
de vida.
Eu vi na TV o filme antigo “Crocodilo Dundee”. Em vários
momentos encontrei semelhanças entre o personagem Mick e eu,
ambos se aventurando na cidade grande. Acreditem, um filme de
minhas aventuras também daria uma ótima comédia. Ou no mínimo
um drama engraçado. Rsrsrs... Só falta um bom cineasta se interessar por estas histórias!
Na Comunidade Europeia se discute a mudança do currículo universitário. Quer-se implantar um sistema segundo o
qual a graduação demoraria de 3 a 4 anos, sendo outros dois
para o mestrado. O objetivo é o de que todos sejam pelo menos
mestres. Quer dizer, os jovens devem se apressar – ou estão sendo
apressados! Tal realidade seria impossível ao Brasil, um país em
que a maioria dos estudantes trabalha pra pagar os estudos. Essa
nossa condição impossibilita uma graduação mais longa e qualificada. Novamente, não há outro jeito: investir em educação é o
único caminho para o desenvolvimento com o qual quase todos
sonham.
Falando nisso, vale a pena contar que ainda em Londres ouvi
de um homem de uns 40 anos a confissão de que ele não havia estudado (mas teve oportunidades), ganhava dinheiro, era feliz e não
via razão para as pessoas estudarem. Uma visão sobre educação
e desenvolvimento de fato típica de quem não estudou: egoísta,
o homem pensava só em si próprio. Beneficiava-se da ciência, da
tecnologia e do desenvolvimento, sem perceber que foram pessoas
que estudaram muito que proporcionaram isso tudo a ele! E como
ele retribuía? Com nada. A sua compreensão era limitada a ganhar
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e gastar dinheiro. Uma miséria existencial. O sujeito era culturalmente sedentário. Não devia ler nem bula de remédio! Se todos
no mundo pensassem daquele jeito, os hoje jovens de 40 anos já
teriam morrido. Como tantas pessoas não percebem que estudar e
ler regularmente é a forma mais eficaz de exercitar o cérebro pra
todas as demais coisas do mundo? Com esse vivente de 40 anos,
talvez eu deveria ter sido “curto e grosso”, dizendo (já que ele só
pensava em ganhar e gastar) que nem todos que ganham dinheiro
leem e estudam, mas que quem não lê nem estuda corre um altíssimo risco de perder tudo o que tem (ganhou, herdou etc.). Talvez
isso tivesse ajudado a abrir os olhos dele...
A culinária espanhola é muito rica e deliciosa. Repetindo
as palavras do amigo Luis Grannel, “na Espanha se come muito
bem”. Entre os vários pratos interessantes que comi e de que agora
consigo me lembrar, estão caramujo do mar, verduras, legumes e
saladas na chapa – semelhante ao que os gaúchos fazem com a
carne. Também bacalhau com mel e frutas secas regadas a azeite
de oliva, além de uns quantos tipos de pescados. As “tapas”, espécie
de aperitivos saudáveis e supervariados, são verdadeiras tentações
deliciosas, como a culinária espanhola em geral. Só de me lembrar
disso fico com água na boca.
Vinhos e cavas, o champanhe espanhol, juntamente com a
típica sangria, são as principais bebidas da Espanha. Boa qualidade
e preço baixo começam a fazer desse país um concorrente dos
tradicionais produtos franceses e italianos.
A impressão que eu tinha da Espanha e dos espanhóis era
bastante boa. E com imensa alegria quero confessar que ainda
assim eu fui surpreendido bem mais positivamente. Conheci um país
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que prima pela qualidade de vida de uma forma simples. O povo é
acolhedor. Tem calor humano, contagia energia, aprecia solidariedade e não esbanja o luxo como o faz a maioria dos países ricos.
Fica a dica: há programas atraindo estrangeiros, principalmente latino-americanos (ainda mais se for estudante), porque
o número de crianças espanholas é baixo e, assim, a população
não cresce. Por isso a Espanha – como a comunidade europeia,
de forma geral – está cada vez mais eclética, algo bem positivo. A
propósito, como diz a amiga Carmen, quanto maior for essa mistura
de raças, melhor. Eu ando tão animado que até tenho sonhado com
um planeta sem fronteiras, com o mundo sendo um só pra todos,
como se todos vivessem no mesmo país.
O período de Natal em Zaragoza não poderia ter sido melhor.
Revi a Monica, que não via há no mínimo 1 ano, quando ela se mudou
de Londres. Além da companhia e de toda a hospitalidade, também
ganhei vários presentes da família Grannel. Entre eles, uma coletânea
de 2 CDs com músicas de Paco de Luccia. Este gênio do flamenco é
incrível. Sua imaginação e criação parecem não ter limites, a não ser a
paixão flamenca. Os dois discos já estão quase furados, de tanto tocar,
hehehe... Uma ótima indicação a qualquer amante da música.
Interessante, na noite de 24/12 os espanhóis ficam com a
família em casa. Eles celebram com amigos e vão a bares no 25.
Outra diferença cultural – que já tem mudado – é a tradição de dar
os presentes de Natal só em 6 de janeiro, dia dos Reis Magos.
Bem, finalizando a minha passagem pela Espanha, visitei
Barcelona. O 1º dia na cidade da Catalunha foi de pura ressaca,
depois de uma longa noitada ainda em Zaragoza com meu irmão
espanhol Paco. Eu ganhei até o gorro de uma Mamãe Noel que
resolveu se desfazer de suas roupas em meio da festa! Pode?






















147

148

Vicente Zancan Frantz

As ruas largas e arborizadas de Barcelona me lembraram das
de Paris, cidade agradável e aconchegante. Uma coisa de que não
gostei aqui na Espanha foram as touradas. A cada dia tenho maior
aversão à violência e tatuo coração, mente e alma com espírito de
paz e amor. Mas é uma cultura e, na medida do possível, devemos
respeitá-la. É com respeito aos diversos amores que construiremos
a tão desejada paz social, não?
Ficarei pouco tempo aqui em Barcelona. É possível visitar
as principais atrações turísticas (geralmente, em cidades grandes, 3 dias bastam a isso), mas a essência das relações humanas
e culturais – o que mais me atrai –, não pode ser obser vada tão
rapidamente. É preciso ampliar as observações e reflexões. Porém
não há dúvidas de que esta espiada pela fechadura do mundo tem
revelado um planeta fascinante, com relações capazes de energizar
a vida e inspirar a luta por um universo melhor a todos.
Fico impressionado vendo o trabalho de Gaudí, arquiteto
responsável por umas quantas obras em Barcelona. Pessoas que
pensam, imaginam, criam, produzem e compartilham são as pelas
quais eu tenho admiração suprema.
Bair ros ar tísticos nas cidades são os lugares em que
preferencialmente gosto de estar. Há pintores, mágicos, músicos,
artesãos, dançarinos, atores etc. que encantam as pessoas e ajudam
a construir um mundo melhor, através das Artes. Todo município
pequeno ou bairro grande deveria ter um espaço assim. Quem me
ajuda a fazer essa exigência?
Longas caminhadas cansam muito, principalmente quando
assim consecutivas, durante vários dias. Então tenho que deitar,
descansar, cair no sono. Porém, já não bastasse evitar dormir –
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tamanha é a minha vontade e fome pelas atividades lúcidas e conscientes da vida –, a noite destes lugares é mais do que tentadora.
Logo, sempre que durmo tenho tido a sensação de estar perdendo
tempo. E gastar, utilizar o tempo não é o problema, mas perdê-lo é
a grande derrota de todos nós. Ele é precioso, a vida é tão curta e
o relógio nunca para nem volta atrás. Não é verdade?
Aqui em Barcelona tá bem frio. A temperatura fica em torno
de 0º C durante o dia, baixando ainda mais à noite. E pensar que vai
piorar, já que enfrentarei frio intenso e muita neve na Suíça! É pura
folia pra um brasileiro. A Itália já estará menos fria. Mas nada mal.
Muito pelo contrário. Logo depois da Europa, a América Central me
espera. Jamaica e Cuba serão o outro extremo. Não levarei dinheiro
às ilhas do Caribe, mas de lá trarei um tesouro cultural. Enfim, é só
diversão, desde que o corpo aguente...
Pra compartilhar ideias, poemas são sempre muito bem-vindos. Eu amo essa forma divertida e inteligente de socializar pensamentos! Como já devem ter percebido, eu prefiro a poesia clara
e objetiva, que facilita a interpretação do leitor. Textos densos ao
ponto de serem compreendidos somente depois que o autor morre
nunca foram os que mais me atraíram. Assim, os meus poemas são
leves e diretos. Abaixo os rabiscos de outro, que comecei a fazer
aqui na Espanha.

Jovem!
Tu tens um coração
Cansado de esperar
O que ainda há por vir
Tua ânsia não vai ajudar
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Os teus desejos e sonhos
Não podem te aprisionar
Vive enquanto estiveres vivo
Curte o teu tempo e o teu lugar
Tu não foste criador
É preciso aceitar
Construir teu próprio mundo
Os mistérios desvendar
Ser completo, mesmo imperfeito
Aprendiz alcançarás
Os teus sonhos e ilusões
Bem e mal compreenderás
Poucos tocam extremos
E o balanço só encontram os gênios
Quase sempre desconhecidos
Mas reis felizes de seus próprios mundos
Infelizes, só por segundos
Até que relembram os seus segredos
Todos bem simples, geniais
Que das dores do mundo não têm mais medo
Por isso navega
Vai longe do cais
Descobre tuas ilhas, praias e mares
Pesca sereias e amores
E quando ancorares
No porto da vida
Irás curar e entender feridas
Limites, versões e pudores
E não importará tempo
Condição ou possibilidade
Valerá tua verdade, princípios
Teu mundo sem vícios, mas valores.
Abraços e ótimas festas, Tião Vicente.






















MOCHILEIRO APRENDIZ AVENTUREIRO

06/01/2005
15h39min
Feliz ano novo, adeus ano velho...
Na SUÍÇA tava muito frio, tinha muita neve. Genebra, cidade
diplomática, tem as sedes de pelo menos 200 organizações internacionais como as maiores atrações. Entre elas estão as sedes da ONU – estava
fechada a visitas, em razão do feriado de fim de ano –, UNICEF, OIT,
OMC e Cruz Vermelha. Eu visitei esta última e pude verificar o trabalho
brilhante dessa organização voluntária, fundada no século XIX.
Exemplos como este certamente contribuem de forma decisiva
para um mundo mais fraterno, solidário, saudável e pacífico. Mas que
pena eu não conseguir fazer um número maior de visitas. Quer dizer,
o tempo está sendo muito curto pra ver tantas coisas boas. É empolgante poder conhecer bem as grandes instituições internacionais.
Em frente ao prédio da ONU imaginei que num dia o mundo
ainda irá conviver tão alegre e pacificamente quanto o faz esta
junção das bandeiras das nações:
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A Suíça é um país muito rico, com uma história que confesso
não conhecer bem. Mas esta visita já me deixou curioso o suficiente
pra estudá-la melhor. Quanto à Itália, Alemanha, França, Portugal,
Espanha etc., foram as suas histórias que desper taram o meu
interesse em visitá-las. Já sobre a Suíça foi principalmente o seu
presente rico, organizado, diplomático, pacífico, com frio e neve
que me atraiu.
Há um experimento físico, um anel subterrâneo com 27 km
de circunferência, parte na França, parte na Suíça, pra estudar o
átomo. As moléculas são aceleradas e, ao se chocarem, quebram,
comprovando a possibilidade de tamanhos ainda menores. Não é
incrível? Mas me perdoem os físicos pela minha incapacidade de
explicar isso de um jeito detalhado. Ou melhor, ajudem-me!
Tudo é muito caro. Um sanduíche custa uns 20 reais! Escurece pelas 4h da tarde e não há vida noturna, especialmente no
inverno. O povo suíço é muito bonito – mistura alemã, italiana e
francesa – e tem uma frieza que desanima qualquer brasileiro...
Algo admirável aqui é que a maioria das pessoas fala, pelo
menos, 3 Línguas. As principais são a alemã, a italiana e a francesa,
cada qual com importância e uso acentuado perto das respectivas
fronteiras. Além disso, a essas 3 Línguas se soma a Inglesa, dominada por todos os jovens. E pensar que eu já reclamei quando tinha
que estudar Português... Hehehe... Ainda, assim como a mistura de
idiomas, também há a interação cultural dessas nações vizinhas da
Suíça, o que torna este país ainda mais interessante.
Como na Alemanha, o transporte intermunicipal é feito por
trens. A Europa em geral está melhorando o transporte ferroviário. Inclusive já há quem diga que ele substituirá o aéreo. Um
exemplo disso é o último empreendimento na Espanha, um trem
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com capacidade de até 350 km/hora! Ou seja, os aviões serão
mesmo substituídos nesses lugares. Outra vez, é lamentável que
no Brasil tenham predominado os interesses dos que ganham com
o transporte rodoviário, e não a melhor qualidade dos trens.
A Suíça tem implantado postos para tratamento de drogados. São lugares onde os viciados usam drogas e também recebem
toda a assistência social, de seringas a tratamento psicológico.
O resultado tem sido empolgante, com redução significativa do
número de dependentes e principalmente com quedas nos índices de violência e criminalidade. Este é um novo motivo que me
convence a ser favorável à legalização parcial com respeito às
drogas. Creio que o caminho é respeitar a liberdade individual
de se fazer o que quiser com a própria vida, porém sempre se
preservando as liberdades individuais e coletivas (não ser afetado
pelo uso de outrem, não ser obrigado a pagar o tratamento alheio
etc.). De fato, seria uma solução clara e eficaz para a diminuição do
crime e da violência, males cada vez maiores e mais assustadores.
O que vocês pensam sobre esse tema tão complicado? Existe outra
alternativa viável?
O melhor da viagem à Suíça, nos dias 31 e 1º, em Zurique, foi
ter encontrado o Jero – aquele conterrâneo brasileiro com quem eu
morava inicialmente em Londres, lembram? Colocamos um pouco
do papo em dia e aproveitamos a festa da virada do ano. Assistimos
a uma lindíssima explosão de fogos de artifício à beira do principal lago de lá e curtimos a festa de rua, que tava boa. Garrafas de
vinho ajudaram a amenizar o frio. Completaram o grupo outros
dois mochileiros, alemães com quem havíamos nos enturmado no
albergue em que estávamos.
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A propósito, é difícil andar com o Jero e não se enturmar
com mais gente. Eu não conheço nenhuma outra pessoa que se
relacione tão bem e facilmente com pessoas tão diferentes. Essa
virtude inteligente de conviver com gente diversa e aproveitar o
lado positivo que cada um tem, esquecendo os defeitos, imperfeições e diferenças, é o que eu admiro bastante na personalidade
deste grande amigo. Ele realmente curte o momento com quem
estiver por perto. Lembro-me dele quando ouço as palavras do
memorável César Passarinho: “Se sozinho faço festa, quanto mais
nós todos juntos!”
Ainda fomos às montanhas próximas à cidade de Zurique, na
tarde do dia 1º. Encontramos muita beleza, frio e neve:

Como as várias centenas de turistas que estavam por lá, nós
brincamos na neve, tiramos muitas fotos e nos deslumbramos com
paisagens indescritíveis (ou vocês conseguem descrever a foto
acima com todo o mérito dela?). No alto da montanha, com vento
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e neve, o sentimento era interessante. Se por um lado o frio congelava todo o corpo, por outro lado me pareceu que a magia daquele
fenômeno natural também congelou todos os males e tristezas do
mundo. Assim, no fim das contas, o espírito acabava sendo renovado e purificado.
Eu vou ficando por aqui, imaginando coisas sobre o autor
deste livro único que estou lendo durante essa jornada... Nem o seu
nome exato eu sei, mas a crença nas suposições mais convincentes
terá sido o maior alcance da imaginação humana... O que vocês
acham dessa reflexão sobre Deus e religião? Será um mistério
impossível de ser desvendado? Parece certo que iremos para o
mesmo lugar de onde viemos. Mas e os detalhes? Quem me mata
essa curiosidade?
Como vocês passaram o final de ano??? Quais são os planos
para os próximos 12 meses? E para daqui a 5, 10 e 30 anos?
Falamo-nos depois da passagem pela Itália, Tião Vicente.

10/01/2005
23h15min
Bon Giorno!
Veneza é uma ilha repleta de canais, com 60 000 habitantes.
Como toda a ITÁLIA, é cheia de turistas. Desde o começo do século
XX ela já tem 23 centímetros a menos de terra em relação ao nível
da água. A originalidade das gôndolas dá um ar especial, romântico
à cidade. Há muitas lojas com artesanato, máscaras e fantasias para
o carnaval de Veneza, que dura 3 semanas.
Quando cheguei à cidade, num domingo de manhã, logo
senti a marcante religiosidade italiana. Eram sinos e mais sinos
batendo ao mesmo tempo. Pra ir até o meu albergue, peguei um
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barco e atravessei o Canal Grande, que corta Veneza. Ouvi sinos
tocando durante todo o trajeto! Depois, logo que peguei informações no ponto turístico, tudo foi confirmado: eram muitas igrejas
no mapa. Mamma mia, eta povo religioso, conser vador, supersticioso.
A cidade é mesmo original, sem nada parecido no Planeta. A
Basílica é inimaginável, não há como descrevê-la, mas tirei várias
fotos dela pra mostrar a vocês. Veneza tem a sua praça principal
alagada em aproximadamente 250 dias por ano! E pensar que os
porto-alegrenses reclamam dos alagamentos na capital... Risos...
Veneza é uma cidade sem ruas e carros (conseguem acreditar?), mas com gôndolas e canais. Acho que eu não gostaria de viver
muito tempo num lugar assim, porém a visita por alguns dias ou
semanas é maravilhosa.
Eu tô virando um especialista em pão, mortadela ou presunto
ou salame, e queijo. Com preços que espantam qualquer brasileiro,
vou a supermercados pra comprar a comida e, mistério, adivinhem
o que eu compro??
Verona tem a Arena como a atração central. Atualmente ela
é um dos anfiteatros romanos melhor conservados. Diariamente
recebe turistas, sendo palco de óperas no verão, com capacidade
para 22 000 pessoas. Eu gostei de ver a sacada da Julieta, a heroína
mais famosa de Shakespeare. Nas paredes do local estão centenas
de mensagens apaixonadas. As pessoas vão até a sacada e tiram
fotos, filmam, fazem pedidos e promessas:
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Parece-me que antepassados da minha mãe saíram de Verona
com rumo ao Brasil. Mas sei apenas isso. Uma pena. Os italianos
gostam muito da moda. São vaidosos. Quando se trata de estilos
de óculos de sol, joias e casacos de pele, acho que não há quem os
bata. Esta é uma diferença interessante dos alemães e espanhóis,
que já valorizam mais a casa e o jardim.
Foi em Bologna que surgiu a primeira universidade na
Europa. A antiga sala de palestras ainda está preservada, com quase
1000 anos! A universidade moderna iniciou em 1800 e tem crescido
bastante desde então.
Se feita a comparação, podemos ver o quanto estamos atrasados: a primeira faculdade brasileira apareceu apenas em 1827,
no centro do país, ensinando somente Direito e obtendo como
resultado a formação de burocratas estatais...
Hoje em dia Bologna é uma cidade rica, cheia de estudantes
universitários, com o centro da cidade histórico e preservado, composto
por prédios antigos, verdadeiras obras de arte de arquitetos que durante
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séculos se esmeraram em inovar. Suas criatividades ainda podem ser
percebidas, apesar da destruição trágica decorrente da Segunda
Guerra Mundial. No centro antigo as calçadas são as próprias varandas
dos prédios. Caminhar num lugar assim é uma viagem no tempo. Além
disso, adivinhem de onde vem a deliciosa comida bolonhesa?
No albergue em que me hospedei não tive uma noite muito
agradável. Cheguei morto de cansado, querendo relaxar e dormir,
mas tive que aguentar um italiano que tava numa viagem de LSD,
vendo elefantes pelo quarto. Imaginem só a situação! É uma das
razões pelas quais recomendo esse tipo de alojamento para quem
consegue “redobrar a atenção”. Devem ficar atentas especialmente
as mulheres que viajam sozinhas.
Ao viajar de cidade em cidade tenho observado as pessoas
nas estações. Fico tão feliz ao ver cada sorriso matando a ansiedade
da espera, quando alguém chega. Meu coração se aperta ao ver
beijos e abraços ou expressões descontentes nas despedidas. E
também há aqueles que assim como eu estão sozinhos, experimentando a emoção alheia pra temperar o conviver. Parece-me que a
essência das relações humanas são sentimentos e emoções.
Os italianos são mesmo loucos pela Ferrari. A Itália, especialmente Nápoles, é uma desorganização, uma anarquia. Mas
funciona. Adorei o ditado italiano “a vida é muito curta para se
tomar vinho ruim”. Pena que ele estava exposto nas lojas de vinho,
onde os melhores são geralmente os mais caros.
Florença é bela, belíssima! É nela em que estão quase todas
as obras dos maiores pintores italianos, como Da Vinci e Michelangelo. Há várias galerias de arte, todas superconcorridas, com filas
longas pra entrar. E como na Itália se paga a entrada em todos os
lugares, a solução é escolher só alguns.
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O Domo Central de Florença é impressionante. Deve ter uns
100 metros de comprimento, uns 50 de altura e não menos de 30
de largura. Eu não tenho certeza, mas todo ele parece ser feito de
mármore. É fartamente detalhado, entalhado. Quem quiser, pode
observar cuidadosamente a obra durante dias, sempre descobrindo
algo novo. No centro há carruagens puxadas por cavalos, que são
táxis pra turistas. Bem legal. Até o momento eu só tinha visto visitantes pagarem pra ser transportados em triciclos.
O Mercado Central de Florença é parecido com o Mercado
Público de qualquer cidade grande. Mas há pombas voando em
meio aos queijos e salames, “nonos” velhinhos que te atendem
enquanto tomam vinho e ouvem reclamações das “nonas”, mendigos comendo pizza e falando no celular, gente conversando a 50
metros de distância, mas parecem se entender etc. São tantas vozes
ao mesmo tempo que nos dá a impressão de que as paredes tão
falando também. Baderna e confusão geral. 20 minutos lá dentro te
deixam tonto, embora a expressão facial dos italianos seja de plena
satisfação e contentamento. Enfim, são centenas de tendas pequenas que vendem de tudo. Tudo: desde salame até vinho, passando
por queijos. E como me disse um vendedor, “tudo que um italiano
precisa tem aqui. O resto é luxo!” Rsrsrs...
Há várias pontes antigas sobre o rio Arno. A “Ponte Velha”
tem três andares, nos quais hoje todas as lojas vendem joias. Isso
mesmo. Há uma galeria de lojas sobre a ponte! Divertido foi ver
um monumento cheio de cadeados. Para os supersticiosos da Itália
(110% da população) eles guardam amor eterno. Ri demais quando
li os pedidos e mensagens deixados junto com os cadeados sobre
a ponte. Imaginei que Deus não deve ser tão ocupado em todo o
resto do mundo assim como o é na Itália... Hahaha...
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Pra ir de Florença a Roma os trens geralmente levam 1h15min.
A fim de pagar metade do preço da passagem, eu peguei um que
demorou 03h30min. Ele deve ter parado em todas as cidadezinhas
do caminho. Um trem pinga-pinga. Ótimo. Gastei menos e viajei
mais. Ah! As morenas mais lindas do mundo estão na Itália! Ecco!!
Depois de uma exibição artística os italianos metralham o artista
com palmas e todos competem ao mesmo tempo para ver quem dá o
maior grito de “belo, belíssimo! Bravo! Brraavvvvíííííííííssimoo!!!!”
Quem tem boca vai a Roma. E quem tem bom gosto também!
Que cidade lindíssima. A história do Império Romano fica emocionante quando se visitam os prédios centenários, alguns milenares.
As ruínas estão espalhadas pela cidade. Junto com Londres, Paris,
Barcelona e Praga, Roma está entre as cinco cidades em que estive
até agora e de que mais gostei. Seja pela história, pela cultura, pela
beleza, pelo presente bem organizado, pela ótima infraestrutura,
estas cidades europeias são as que eu elegeria como as melhores
por mim visitadas. Se alguém resolver viajar rapidamente (em vez
de trocar de carro... Que tal?) para a Europa, é o itinerário que
eu recomendaria com a maior ênfase.
O albergue em que fiquei em Roma é o melhor de todos que
conheci até agora. Em 2003 ele foi escolhido o melhor do Planeta,
por uma pesquisa que desconheço. Perguntei para a atendente se era
muito perigoso caminhar nas ruas de Roma à noite. Ela me respondeu que eu era brasileiro e a minha câmera não era digital. Então eu
não deveria me preocupar. Estão vendo? A coisa tá mesmo feia...
No trânsito italiano os motoristas que buzinam muito certamente ganham desconto no imposto de renda. Só pode ser isso.
Que neurose! Risos... Em tempo: preciso agradecer ao McDonald‘s.
Ao longo de todos estes meses de viagem ele terá sido fundamental.
Não pela comida, mas pelos banheiros gratuitos... Ainda bem que
tem McDonald’s em todos os lugares!
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Dos países ricos europeus, acho que a Itália é o que tem o
maior número de mendigos. Mas tenho certeza de que esses excluídos têm ou tiveram a oportunidade de não estar nas ruas. Ah! Eu
tô enjoado de sanduíche. Sinto muita saudade da comida de casa.
Hoje só não troquei um dedo por feijão, arroz, ovo e bife porque
não encontrei o prato!
O Coliseu é impressionante. Historicamente foi palco de crueldades, crimes e violência. Quando incorporamos os fatos do seu
passado e caminhamos em meio à imensa obra de pedras, sentimos
arrepios na espinha. É outra coisa que os livros não proporcionam.
Infelizmente ainda há grandes coliseus espalhados pelo mundo, nos
quais pessoas são obrigadas a lutar pela sobrevivência. Elas não
vivem, mas lutam, debatem-se, sobrevivem. Conhecem algum?
A Praça Veneza, no centro de Roma, é um dos lugares com
maior beleza em que já estive. Observem que as árvores bem altas,
no fundo direito da foto, não chegam nem à metade da altura da
obra (de puríssima arte):
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Roma tem umas quantas fontes espalhadas pela cidade, com
monumentos e esculturas envoltos na água. São belas e refrescam o
ambiente. Adorei os parques da capital italiana, como o Pincio, que
dá uma vista panorâmica da cidade. As ruínas do Império Romano
decoram a capital italiana por todos os cantos. É superinteressante
ver essa história. A noite de Roma é excelente, com pubs, bares e
boates muito legais, mas seria nada sem as italianas belas, belíssimas!!!
Visitei o VATICANO, mas não tive tempo para falar com o
papa. Fica para a próxima, risos... A Basílica do Vaticano, na praça
São Pedro, tem o interior com a maior riqueza e beleza de todas as
que eu já visitei (a Igreja Católica levou pra lá o melhor material que
encontrou pelo Planeta...). E olha que nos últimos meses de viagem
eu certamente entrei em mais igrejas do que o Papa! A torre, os
jardins e as catacumbas são outras grandes atrações. Claro que
enviei ao meu avô um postal da baia do João Paulo.
Li na internet que o G7 permitiu moratória aos países asiáticos atingidos pelo maremoto. Quer dizer que isso já era possível
mesmo antes da tragédia, pois esta nada mudou nos países ricos.
Logo, me pergunto: a pobreza, a miséria e o caos em que eles
estavam antes do maremoto já não eram suficientes pra permitir a
moratória??? Eta crueldade suprema esta omissão e desinteresse
desumano dos ricos para com os pobres!
No albergue de Roma conheci um canadense mestrando no
país dele. Conversamos durante horas e tomamos bastante água
mineral sem gás, fora do gelo. A cada dia fico mais entusiasmado
pra fazer no Canadá o meu doutorado em qualidade de vida. Quem
sabe num futuro não muito distante. Já estou construindo a oportunidade, mas ainda falta muito, sei. Em tempo: era brincadeira a
história da água mineral... Hehehe...
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Uma lambreta com 3 pessoas, 2 cachorros e uma cadeira.
Esta é a melhor descrição de Nápoles. É uma loucura total. As ruas
com camelôs, verdadeiros formigueiros, onde carros, lambretas e
pessoas disputam o mesmo espaço. Lembrei-me do nosso vizinho
Paraguai. Em Nápoles quem achar um carro que não esteja batido
ganha um prêmio! Hahaha...
Eu estive pensando sobre a expressão que seguidamente
usamos “Ele/ela não sabe o que quer da vida”. Vocês não acham
que geralmente procuramos algo ou alguém que nos diga o caminho e não o caminho em si? E algumas vezes nos equivocamos
ainda mais, quando confundimos algo ou alguém com o próprio
caminho, outro que não nós mesmos... Isso faz sentido pra vocês?
Se não fizer, não tem problema. Terá sido só outro pensamento de
viagens.
Depois de visitar Roma, a beleza dos prédios antigos de Nápoles não chega a ser impressionante. A cultura, o comportamento, o
calor das relações humanas, o temperamento das pessoas, a (des)
organização acaba sendo o interessante.
Na primeira noite em que saí em Roma eu conheci a Raffaella,
uma estudante de Artes da Universidade de lá. Ela e o seu grupo de
amigas era bem animado, humorado, gentil, amigo, hospitaleiro e
inteligente. Entre bom vinho, papo divertido e aulas que me davam
sobre a Itália e a cultura italiana, nós logo nos tornamos amigos.
Com eles eu passei 4 dias e noites em Roma, sendo que a Raffaella
me acompanhou em outros 2 dias por Nápoles. Foi um período
maravilhoso em que, além da companhia hiperagradável, eu fui bem
guiado. Sempre abastecidos com pizzas, queijo, salame e vinho,
vivemos um pouco da loucura napolitana, respirando na atmosfera
ultrainformal do sul da Itália.
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O ponto alto desta visita foi passar um dia em Herculano,
cidade soterrada pelo vulcão Vesúvio. Há 2000 anos, em razão da
erupção súbita e inesperada, os habitantes desta cidade (então
com aproximadamente 5000 pessoas, muitas delas ricas) morreram pelo calor ou não escaparam da lava vulcânica. Arqueólogos
começaram a escavar o local em 1735, de tal sorte que hoje a cidade
está de novo “acima do nível da terra”. Eu tô até agora boquiaberto
com esta visita. É algo inacreditável. Foi um dia que com certeza
sempre estará entre os altamente interessantes de toda a minha
vida: caminhar pela cidade que ficou toda soterrada por mais de
1700 anos, conhecer o trabalho brilhante de arqueólogos (cuja
precisão foi tamanha ao ponto de encontrarem um barco com 70
esqueletos de nobres que fugiam com moedas nos bolsos), ver
quadros conservados em paredes de casas, pinturas, esculturas,
monumentos, fogão (!) ainda em ótimo estado, entre tantas outras
coisas. Acreditam nisso?!
Algo simples, mas curioso, é que na Itália se diz “tchau” pra
“oi”. E ao se despedir também falam “tchau”. Os italianos, tricampeões mundiais, claro que amam futebol e o tem como o esporte
preferido. Em Nápoles Maradona é o grande ídolo. Ele jogou na
cidade por várias temporadas e hoje tem seu nome, sua imagem e
muitas dedicatórias por todas as partes.
Bem, eu tô escrevendo do aeroporto Gatwick, em Londres.
Nesta noite do dia 13 para o 14 de janeiro eu dormi aqui, deitado
num banco e abraçado em minhas malas. Terão sido 15 horas e
meia de espera pra pegar o avião rumo à cidade de Kingston, na
Jamaica. E vejam só a mudança: de uma noite com temperatura
negativa em Londres para um dia com quase 40ºC em Kingston!
Esta jornada tem sido mesmo um sonho...
Arrivederci! Tião Vicente.
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31/01/2005
18h05min
No caminho de Londres a Kingston o avião sacudiu e tremeu
muito. Eu não olhei pela janela pra ver a rua em que estávamos, mas
ela devia ser esburacada como o são as de Ijuí...
Mesmo que na JAMAICA fosse inverno, a temperatura
era como a do verão brasileiro. Acostumado com o clima frio e
sempre chuvoso de Londres, eu me queimei no sol de Kingston
rapidamente. O calor é tanto que se bebe, se bebe, se bebe e não
dá vontade de ir ao banheiro (embora os sanitários fossem limpos,
como o que felizmente ocorre em quase todos os demais lugares
turísticos, com a exceção de muitos brasileiros...). Foi uma sensação maravilhosa quando senti o vento e a brisa da noite de um país
quente. É ótimo reencontrar o calor, o sol, a praia e, relativamente,
o 3º mundo. Senti-me em casa.
O Jero e eu alugamos uma van e contratamos um guia pra
atravessarmos a Jamaica, conhecendo a ilha e seus paraísos. Demos
a volta pelo litoral do país. Saímos de Kingston, indo até Montego
Bay e Negril pela costa Norte, voltando pela costa Sul.
A Jamaica tem uma enorme desigualdade social, com muitos
carrões andando em meio de muita miséria. Diferença curiosa é
que lá os morros não têm favelas, mas mansões. Isso mesmo. Os
ricos estão fugindo para os morros, onde constroem suas mansões.
Como a Jamaica é uma terra ainda mais “sem lei” do que o Brasil,
enxergamos com maior clareza o fenômeno social dos ricos se
aprisionando atrás de grades, restringindo suas liberdades aos seus
condomínios. É um estágio de desigualdade e de injustiças mais
avançado do que o brasileiro.
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Todos no país são negros, a ponto de que nas ruas as pessoas
apontavam para a gente e gritavam “homem branco!”. Crianças
davam risada e tentavam chamar a nossa atenção, curiosas pela
nossa cor, excessivamente branca após tanto tempo sem sol,
na Europa. Nos primeiros segundos me assustei. Mas quando
olhei para os lados e não vi caldeirão algum, fiquei tranquilo...
Hahaha...
A Jamaica é inacreditavelmente desorganizada. Interessante: não se escuta música estrangeira. Os rádios só tocam
música de lá, em especial o reggae. As jamaicanas são lindas.
Mas neste quesito (e claro que com enorme alegria escrevo
isto), depois deste giro pelo Planeta, concluo que as gaúchas são
mesmo imbatíveis. A ilha do reggae é um assalto aos turistas. É
mais cara do que Reino Unido ou Suíça, os países com os maiores
preços da Europa.
Os turistas são disputados a tapas pelos taxistas, guias,
vendedores, pedintes, ladrões, golpistas, curiosos e outros. Todos
querem arrancar dinheiro dos visitantes, chegando a agarrá-los
pra obter “mais atenção”. A cana-de-açúcar é a principal atividade
econômica jamaicana. Vários prédios, casas ou mesmo barracos
nas favelas são pintados de forma bem colorida. Pode ser que isso
demonstre vida e alegria do povo jamaicano, que aparentemente
tanto sofre.
O museu do Bob Marley é o mais simples em que já estive.
De certa forma ele retrata a simplicidade da vida e da personalidade
do artista. Situa-se na casa em que o Bob morou já quando famoso.
Eu não sei se já houve outro artista que tenha contribuído tanto
para as Artes e vivido num lugar tão simples assim. Aliás, o jipe de
Bob ainda se encontra no pátio de sua casa:
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Numa praia em Montego Bay o Jero e eu fomos “recepcionados” por dois jovens traficantes que se diziam os mandantes
do local. Eles eram espertos. Nós conversamos sobre política,
futebol, drogas, relação entre Jamaica e Brasil etc. Eles disseram que passavam o dia levando drogas do morro à praia, aos
bares e a todo lugar na cidade. Explicaram que não matavam,
não tinham armas, não esfaqueavam, não roubavam, mas o
tráfico era a única opção num país tão pobre, sem indústrias e
empregos. No final das contas não conseguimos sair do local
sem antes pagar uma “comissão” pelo uso da praia “deles”, que
usavam as palavras de Bob Marley “one love, one heart” para se
dizer “da paz”. Quais são as suas próprias impressões e conclusões desse fato?
As praias jamaicanas são mesmo lindas. O país é voltado ao
turismo. Os turistas buscam descanso, paz, beleza e calor:






















167

168

Vicente Zancan Frantz

Entre nós, brasileiros, nossas praias também não são tão
belas? Pois bem. Viajando por tantos países diferentes vejo cada
vez mais que o nosso Brasil é mesmo um paraíso tropical. E os
estrangeiros sabem disso. Porém eles não visitam o Brasil porque
têm medo da grande violência – há tempos com índices de Guerra
Civil (!!!!) –, crime, insegurança e falta de estrutura para o turismo
(informações, sinalização, programação especial, pessoal com
formação especializada, banheiros limpos etc.). Quando conseguirmos solucionar esses tristes e vergonhosos males, certamente
seremos um dos destinos com maior procura pelos turistas de todo
o mundo. Isso pode ser a nossa indústria no futuro. Mas que futuro
esse? Que tempo esse??? Basta a nós determinarmos.
A Jamaica é o país mais pobre que já visitei. É inevitável que
o turista perca a paciência, diante da desorganização, corrupção,
infraestrutura escassa, ignorância etc., mesmo que anteriormente
já se saiba que o país é assim. Quem se hospeda em bons hotéis
e segue programas turísticos não encontra os maiores problemas.
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Mas quem tenta conhecer a real situação jamaicana enxerga algo
que assusta, entristece e desanima muito. As pessoas te agarrando,
intimidando, tentando conseguir qualquer centavo a qualquer custo
te enchem o saco. Mas saber que eles fazem isso por miséria, fome
e desespero nocauteia todo coração com um mínimo de sensibilidade. Eu já estava até tentando evitar as pessoas, tamanho era o
impacto da tragédia encontrada. Quanto tempo a nossa ignorância
humana ainda predominará, a ponto de que pessoas não tenham
direitos fundamentais como moradia, comida, saúde, educação,
segurança e liberdade? Eu ainda quero estar vivo quando isso
mudar. Também pretendo poder me orgulhar de ter contribuído
da melhor forma que pude para tal (re) evolução.
A Jamaica é tão pequena que o voo de Kingston para Montego
Bay foi rápido a ponto de não dar tempo pra reclinar o banco. O
procedimento de decolagem e o de pouso foram emendados.
Finalizando, quem quer conhecer uma zona com drogas
liberadas não deve ir a Amsterdã, mas à terra de Bob Marley. Na
Jamaica tudo é moralmente liberado por todos, embora as drogas
e a prostituição sejam proibidas por lei. De forma geral, as leis e a
realidade dos países pobres não coincidem. É, amigos. Depois da
visita à Jamaica, mesmo agora conhecendo o padrão de vida europeu, o Brasil dá saudades como nunca antes!
É uma pena que eu não tenha conseguido tirar umas quantas fotos da vida jamaicana. O problema foi que não era possível
usar a câmera sem ser percebido. Assim, mercados e lojas atrás
de grades, infinita miséria nas ruas, comportamentos, situações e
figuras inesquecíveis estão registrados só em minha memória. Não
que as pessoas não pudessem me ver tirar fotos, mas no meio de
tanta miséria um turista branco com uma câmera fotográfica é alvo
inimigo e presa fácil de ladrões. Além disso, quando tentei fazer
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registros interessantes, fui cercado por jamaicanos que, sem ar
amigável, perguntaram-me se eu queria mesmo retratar a miséria
deles. Eu guardei a câmera, expliquei-me e saí...
Despedindo-me como os jamaicanos: respeito, T ião
Vicente.

14/02/2005
19h06min
Ha! Haa! Haaaaa, Cubão!
De início, adianto que a cultura vasta e encantadora já vale a
visita a CUBA, mesmo para os não interessados nos aspectos políticos e sociais. Resumidamente, há artesanato, pintura e música por
todos os lados. Há tanta Arte e alegria, que enxergamos a cidade
de Havana bem colorida. No entanto a câmera fotográfica tem uma
outra visão, que Fidel diria ser a capitalista:
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Entre eles, tudo é igual: todos são pobres. Mas pobres bemeducados, disciplinados, cultos e instruídos, com acesso total e
gratuito à saúde e à educação, com moradia simples. Emagrecem
nas épocas de vacas mais magras do que o normal do Regime. Não
há miséria.
Li num museu que os próprios EUA e a ONU reconheceram
que Cuba erradicou o analfabetismo em 1961, apenas 2 anos depois
da Revolução! Só isso já foi uma revolução dentro de outra... Ouvi
de Pablo, um cubano que não gostava do Regime, que cada bairro
tem um médico especialista e assim não existem filas ou esperas no
sistema de saúde deles. Outro cubano, mestre em arquitetura, me
disse que lá não há vestibular e que todos têm vagas garantidas pra,
sem pagar, cursar todos os anos escolares, graduação, mestrado,
doutorado etc.
Um operário de uma fábrica de charutos me contou que
70% da população têm curso superior. Disse ainda que o governo
calculou que, pra serem produzidos todos os bens que a sociedade
cubana consome, cada cubano precisa trabalhar 3 horas por dia.
E assim o fazem, sem que exista desemprego. As outras 21 horas
diárias que restam a cada cidadão, descontado o tempo de sono,
acabam sendo dedicadas a várias atividades, especialmente artes
e esportes. Essa seria a explicação para a Ilha ter, em Olimpíadas,
observada a proporção de tamanho e número de habitantes, tantas
medalhas a mais do que qualquer um dos outros países, incluindo
os EUA.
Não sei se todas essas informações se confirmam. Mas me
digam o que vocês acham: se alguém determinasse que os 90%
dos brasileiros com menos dinheiro escolhessem entre A) seguir
vivendo no Brasil e, assim, ficassem livres pra viajar ao exterior
e voltar quando quisessem, OU B) ir viver em outro país do qual
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eles não pudessem sair, mas lá tivessem de fato pleno acesso à
saúde, educação, moradia, alimentação, emprego, lazer, segurança,
previdência, assistência social. Qual seria a escolha da maioria da
população brasileira?
Por isso nunca me perguntei tanto: afinal, o q u e é
pobreza?
Outra pergunta ultrapolêmica: e se todos os seres humanos no Planeta tivessem acesso pleno e digno a cada um dos direitos fundamentais acima mencionados, desde que não pudessem
sair do mundo???
Em Cuba, segundo percebi, todos amam o empenho do
governo em construir um lugar seguro, sadio, educado, sem fome,
artístico e atlético, porém a grande maioria da população condena
e odeia o modo como isso é feito, principalmente em relação à
restrição da liberdade.
São valores diferentes do mundo capitalista. Falando nisso,
deixem-me mostrar um novo poema de viagens. Ele envolve uma
reflexão descontraída sobre valores:

Consentimento ao Horror
Era uma tarde de noite fria
O gelo do sol, pros raios da lua olhava.
Os pássaros nadavam inquietos
E os peixes sobrevoavam.
Ninguém entendia nada
Mas nada se perguntavam.
Logo somente soava estranho
Mas o horror já não assustava.
Diziam que era assim
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E que outro mundo não dava.
Quem, assim, saía da caverna,
Na fogueira ou louco acabava.
E foi o tempo
Só ele pode ter sido
Tudo aos poucos normalizou.
O que é o tempo?
Qual seu efeito?
Até hoje, nem ele mesmo explicou.
Só se sabe que, desde então
A ordem foi esquecida
A razão inobservada
Nada é fora do lugar
O mundo parece não estar do avesso
Até a guerra é justificada.
Vivo me perguntando
Se no mundo razão houvesse
A lã vale menos do que o ouro
O que na vida é um tesouro?
Diamantes são mera imagem
É a roupa que nos aquece.
Um mundo com crime e miséria
Onde a vida não vale nada
Evoluir para extinguir
Poder para suprimir
Bem-estar é direito de poucos
Cada vez eu entendo mais nada.

Em Cuba há mendigo com curso superior. Isso é ótimo
porque mostra a educação disponível a todos, mas péssimo porque
sentencia o desemprego e a pobreza. Em tempo, tais mendigos
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não são menos favorecidos do que os outros habitantes da Ilha. A
única diferença é que querem ter renda maior do que o pouco que
todos têm e, por isso, submetem-se a pedir esmolas pra turistas,
recebendo euros e dólares, moedas muito valiosas por lá.
Outra observação curiosa: como o povo cubano quase não
sai da Ilha, as pessoas de outros países com quem eles têm contato
acabam sendo os turistas. E daí a população desse templo dos
revolucionários pensa que todo o resto do mundo vive dias com a
mesma beleza, folga e tranquilidade que é a vida dos turistas...
Os estrangeiros chegam lá e perguntam apenas sobre Cuba,
enquanto os cubamos contam e desabafam... Quando eu percebi
isso, passei a contar sobre o mundo exterior. Disse que fora de
lá bilhões de pessoas passam fome, não têm casa, saúde, nem
educação, caminham em ruas sem segurança, não têm emprego,
previdência ou assistência social... Para o meu espanto, eles se
surpreendiam! Muitos não sabiam disso! Achavam que todo o resto
do mundo vivia bem como os turistas e que só os cubanos sofriam!
Que lugar pra se conhecer. E logo. Depois que o Fidel morrer, feliz
ou infelizmente, goste ou não, ninguém conseguirá enxergar, com
os próprios olhos e a própria mente, esse “outro mundo”.
Há duas moedas. O Peso Cubano e o Peso Cubano Convertível. O primeiro é exclusivo dos cubanos e o segundo destinado aos
turistas. São necessários 26 do primeiro pra comprar 01 do segundo.
E os preços podem ser pagos simplesmente em “pesos”, tanto de
um quanto de outro, dependendo de o pagante ser cubano ou
turista. Quer dizer, os estrangeiros pagam muito mais pelo mesmo
produto, enquanto os nativos vendem produtos e serviços aos visitantes, recebem a moeda destes e a trocam pela sua, ganhando 26
vezes mais. Foi o que diferentes pessoas me explicaram por lá.
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A grande maioria dos carros já era usada antes da Revolução, que ocorreu em 1959. Eles são Ford e Chevrolet antigos, bem
antigos (o povo deve ter apurados conhecimentos de mecânica!),
que poluem muito e jamais excedem o limite de velocidade. Por
falar nisso, a população cubana normalmente não excede os seus
limites bem limitados. E quem o faz pega penas demasiadamente
longas e severas, muitas vezes perpétuas ou de morte. Isso segundo
os próprios cubanos. Estes também brincam que Havana tem dois
milhões de habitantes, dos quais metade são policiais. O número
é mesmo grande. Quase não há crime, tráfico etc. Ótimo. As ruas
são seguras durante 25h por dia.
A população cubana se parece bastante com a brasileira no
aspecto físico. Há negros, pardos e brancos. Se casamento fosse
racional e não emocional, eu iria até lá pra me casar. As mulheres
são belíssimas, vivem de forma simples, sem luxos, são muito
educadas, instruídas, atletas, quase todas com dons artísticos,
bem-humoradas, prendadas e podem deixar a Ilha se casarem com
estrangeiros! Não parece perfeito?
Como o regime comunista é fundado nas ideias de Lenin
e de Marx e, portanto, ateu, não há muitos religiosos em Cuba.
Mesmo assim, dizem que o número aumentou após o Papa João
Paulo II fazer uma visita à Ilha, no final dos anos 90. Pelo menos a
partir de então começaram a comemorar o Natal, com permissão
do governo.
Muitas pessoas param os turistas nas ruas pra pedir dinheiro,
vender alguma coisa, ou só conversar. Como eu queria conhecer a
Cuba dos cubanos e não a para turistas, várias vezes parei pra ver
do que se tratava. No dia 21/01 um cara veio conversando sobre
algumas coisas e depois pediu pra trocar um dinheiro a fim de que
ele pudesse fugir da Ilha e ir morar com toda a família dele em
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Miami. Comovido pela repressão à população, eu acreditei nele e
troquei 50 euros por pesos cubanos. Como vocês já devem estar
imaginando, era golpe. O dinheiro que recebi em troca havia sido
falsificado. Espero que pelo menos o assaltante realmente tenha
gastado os euros pra ficar junto com a família dele.
No fim das contas, o Jero e eu acabamos andando por Havana
no carro da polícia pra procurar o cara. Sabíamos que não o iríamos
encontrar, mas não perdemos a chance de rodar pela cidade com os
“homens da lei”. Vendo o lado positivo do ocorrido, conheci melhor
a situação dos cubanos, incluindo o golpe criminoso, a volta de “táxi
policial” e o próprio sistema da polícia. Até não estou tão triste, eis
que sou perito em ser assaltado (experiências brasileiras!). O mais
engraçado de tudo é ouvir o Jero tirando sarro e cantando Bezerra
da Silva: “malandro é malandro e mané é mané, diga lá...”
No dia 23/01 o Jero e eu experimentamos o que é de fato a
restrição de liberdade na Cuba de Fidel. Nós conhecemos José, um
jovem cubano de 27 anos, casado e com um filho de 9, arquiteto
formado na Universidade de Havana, que trabalha enrolando charutos e também é guia de turistas, entre outros bicos. No dia 22 havíamos passeado pela capital, jantado num restaurante pra cubanos,
ido a um clube, conversado bastante e até arranjado trocas envolvendo roupas e charutos. No dia 23 estávamos numa praia perto de
Havana, tomando banho de sol, relaxando na areia, bebendo rum
e conversando tranquilamente, quando chegou a polícia e pediu
os documentos de José. Como nenhum cubano pode conversar
longamente com turistas, o nosso conhecido foi algemado e preso.
Nós não pudemos fazer nada e voltamos para o hotel.
Naquele momento experimentamos a restrição de liberdade
de uma ditadura. É proibido e criminoso que seres humanos
conversem, só por serem de nacionalidades diferentes. Foi uma
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experiência chocante, terrível. Espero que José não tenha sido
torturado, prática corriqueira nos Regimes ditatoriais, como foi por
longo tempo também o brasileiro.
Outra vivência que vale ser relatada foi que entramos num bar
pra cubanos – e não para turistas. Pedimos bebidas típicas locais,
pagamos algumas doses a cubanos que lá estavam e, de repente,
em nossa volta havia um grupo de nativos pedindo que pagássemos
bebidas pra eles também. Quando a situação parecia que sairia do
controle, dissemos que iríamos chamar a polícia. Acreditem ou
não: em poucos segundos o bar estava quase vazio. Percebem a
repressão desse povo? No Brasil, “vou chamar a polícia!” ou “eu te
processo!” não intimidam, adiantando apenas “vou contar tudo pro
chefe do morro!”...
Entre outras coisas, essas aprendizagens reforçam a minha
certeza de que saúde, educação, comida e moradia não compensam
a falta de liberdade. E nada compensa. Simplesmente, porque é a
partir da liberdade que os outros direitos fundamentais são conquistados. Oportunamente, deixemos claro que no mundo capitalista a
liberdade também só existe, de fato, para uma pequena minoria... Ou
alguém acha que, por exemplo, a maioria dos brasileiros é livre?
Nós do mundo capitalista temos muito a aprender com os
cubanos. Não somos perfeitos, como eles também não o são. E
não sejamos hipócritas em defender que a falta de liberdade existe de forma proposital enquanto a miséria é um
mal inerente à natureza humana. Bem sabemos que ambas são
características predominantes do mundo comunista e do capitalista,
respectivamente, por pura vontade política. Sim?
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Talvez só mesmo Deus pra construir um mundo nesse
meio-termo. Então, como Ele está em cada um de nós, vamos
nos mexer, gente boa! Se cada reza significar uma boa ação,
mudaremos o mundo. E Deus, que é bondoso, estará mais em
cada um de nós! Não é possível que nós sejamos tão preguiçosos
a ponto de passarmos a vida pedindo que Ele resolva as coisas,
enquanto nós as podemos resolver... Ou pelo menos vamos dividir o trabalho: pra cada reza, no mínimo uma boa ação! E nessa
lógica: como podem alguns apenas rezar pra que outros rezem?
Eu gostaria de saber como seria o mundo se ninguém acreditasse
em Deus e em vida após a morte. Viveríamos no que cremos ser
o Inferno ou passaríamos a construir um Paraíso neste próprio
mundo? Só o que sei é que o Universo espera decisão e atitude
dos seres humanos...
Mais uma vez, digo que é absoluto o meu ideal de um
mundo com igualdade de opor tunidades, em que todos
tenham as mesmas chances e acesso aos bens e valores fundamentais. No qual se preze por qualidade de vida. Onde o ser humano
seja superior à economia e alguns não possam restringir a liberdade de muitos, sendo incabível haver miséria pra proporcionar
riqueza e impossível a restrição (desproporcionalmente injustificada) de direitos como saúde, educação, habitação, alimentação
e livre-arbítrio.
Eu nego enfaticamente o terror e a miséria capitalista assim
como condeno a ditadura comunista. Até porque, a bem da verdade,
ambos os Regimes têm todas essas características. Sonho com uma
democracia na qual todos participem decisivamente. Esta, portanto,
bem diferente da “democracia” estadudinense (aquela mesmo em
que nem todos têm o voto com o mesmo peso e que, não obstante,
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ela própria se autodenomina como a “maior” democracia...). É
este o esboço do ideal que guia a vida do meu sonho sociopolítico
supremo: “Imagine e una-se, permitindo que o mundo seja um só”,
ensina J. Lennon.
Em Cuba fui levado ao seguinte raciocínio: viver para nada.
E fazer tudo para viver. Em vez de viver para trabalhar, consumir, amar etc., trabalhar, consumir e amar para viver. O que lhes
parece?
Finalmente, é admirável a coragem cubana. Uma ilha pobre,
culta e pequena que, apesar dos pesares, desafia o imbatível poder
e resiste ao dissimulado terror capitalista. Se todos lutassem contra
injustiças, a miséria e a ignorância com essa mesma determinação,
cada ser seria digno e livre. Registro dessa bravura são as placas
espalhadas pelas ruas de Cuba, como esta a seguir (“Esta Ilha
não se renderá jamais” – e um carro jurássico passando em frente
dela):

Um forte abraço fraterno, solidário, igual e livre,
Tião Vicente.
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É real a fama de que Buenos Aires seja a mais europeia das
cidades latino-americanas. Sua arquitetura lembra alguns estilos
europeus. Suas avenidas bem largas e arborizadas possivelmente
foram inspiradas pelas de Paris e Barcelona. Há vários espetáculos
culturais na cidade, na maioria das vezes relacionados ao tango.
Porém o comportamento de muitos argentinos, como se fossem
ricos de 1º mundo, evidenciando desprezo pelas raízes e realidade
de sul-americano, é levemente arrogante e expressa ignorância.
Hombre de Dios, a beleza das castelhanas, com estilo diferente
das brasileiras, de novo colocou em alta a minha crença em Deus
em relação à teoria dos aminoácidos. Perfeições como essa não me
deixam crer que uma sopa em alto-mar foi o que dera origem a um
mundo tão perfeito... Risos...
Logo que cheguei a Buenos Aires fui comer um churrasco pra
matar a saudade de carne vermelha, depois de tanto tempo comendo
basicamente arroz, massa, batata e sanduíche. O problema foi que os
hermanos me envenenaram e eu fiquei com uma intoxicação alimentar. Como resultado, passei a maior parte do tempo no banheiro do
que no quarto do albergue em que me hospedei, hahaha...
Agora, já em IJUÍ, tô descansando e me recuperando pra
enfrentar a longa maratona de carnaval, que começa em poucas
horas. Mas foi a hora certa de ficar mal, se é que deveria haver
alguma. Estou em casa e, claro, não há nada melhor do que colo
de mãe, carinho da família, irmandade dos amigos e conforto do
próprio lar pra curar todo e qualquer mal... Parece filme de cinema,
mas é verdade. Fiquei doente só quando voltei para o mesmo
“berço” de onde eu havia partido no início dessa grande viagem!
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É como se o meu corpo soubesse que eu estava viajando sem
plano de saúde, sem seguro, sem suporte especializado. A
minha viagem foi independente em vários sentidos. Eu não podia
ficar mal. Tinha que aguentar e aprender. Claro que as vivências
intensas e profundas me proporcionaram uma riqueza existencial
que um simples intercâmbio não proporciona. Pois neste caso os
viajantes saem de casa com visto concedido, acomodação agendada,
estudo contratado por convênio, contatos, bolsa, companhia e uma
estrutura semelhante ao colo da própria mãe...
Com experiências tão intensas, arrisco-me a usar a frase da
autobiografia do mestre Pablo Neruda: “confesso que vivi”. Mas
hoje já começo a pensar nos altos riscos que corri e, assim, o meu
conselho aos mochileiros, aprendizes e aventureiros iniciantes
acaba sendo o de aproveitar o conforto de um intercâmbio com boa
estrutura (se possível), que por si já oportuniza acentuado desenvolvimento pessoal e profissional. É melhor que o dito crescimento
existencial venha aos poucos, sem muito afoito, com segurança. O
mundo é belo, mas inevitavelmente perigoso. As aventuras mais
arriscadas devem ser feitas aos poucos.
Qualquer dicionário ensina que intercâmbio é uma troca, uma
relação recíproca, que pode ser cultural, informacional, entre nações,
povos, instituições, famílias, pessoas, entre outros. Também pode ser
a atividade de quem viaja sozinho, capta informações e só depois faz
essa experiência de troca surtir efeitos, por exemplo, através de escrita
disponível aos interessados, como é o meu caso. Certamente o mais
fácil é um intercâmbio acadêmico, com suporte de universidades,
escolas de idiomas, agências de viagens. Basta vontade e tempo.
Dinheiro não é problema. Para quem não o tem, seja através
de recurso próprio ou de bolsas (estas, pelo que sei, só não existem
pra escritores!), pode ser obtido com um empréstimo, pagando-se
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este com o trabalho a ser realizado no exterior – e que é bem remunerado pra custear despesas de um viajante. Geralmente estudantes têm visto para trabalhar por 20 horas semanais, há sempre vagas
em empregos simples e a remuneração respectiva é suficiente pra
cobrir os gastos. Um estudante no exterior gasta em torno de 850
euros por mês, enquanto a remuneração gira em volta de 10 euros
por hora. E um raciocínio básico que muitas vezes não é feito: quem
trabalha 40 horas semanais no Brasil pode fazer menos do que isso
em outros países, tendo inclusive mais tempo pra se divertir...
Enfim. As oportunidades são muitas. O importante é decidir que se quer viajar. Depois tudo se ajeita. Tendo em mente que
todos têm as mesmas 24 horas todos os dias, que o sono e outras
coisas comuns exigem umas 10 horas diárias e que o trabalho e o
transporte tomam outras 10, fica fácil perceber que são nas 4 horas
restantes que cada um deve concentrar energia e criatividade pra
superar obstáculos, burocracias e a “concorrência”... Na maioria das
vezes é o bom gerenciamento dessas 4 horas restantes que permite
vencer barreiras limitadoras dos sonhos das pessoas. Quer dizer,
é óbvio que quem decide viajar e viver intensamente encontrará
alguns entraves. Mas todos estes podem ser solucionados. Basta
VIDA: Vontade, Iniciativa, Decisão e Atitude.
E não poderia ser diferente. A nossa sociedade é assim. Por
exemplo, quando se decide casar, há uma burocracia, edital, habilitação, planejamento. Mas o grande passo é decidir, não é mesmo?
O mesmo ocorre com a decisão de viajar e a execução dela. Claro
que, em comparação com o casamento, colocar um fim na viagem e
voltar pra nossa casa é muito mais simples do que finalizar o casório...
Risos... Gostei dessa comparação, pra incentivá-los a viajar: quem é
capaz de planejar e executar um casamento também consegue realizar uma grande viagem! Viajar é viver em lua de mel com o mundo!
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Brincadeiras à parte, obser vo que o Planeta tá mudando
bastante. Os meios de comunicação e os de transporte se desenvolveram tanto que não conseguimos mais nem acompanhá-los.
São os caminhos que estão vindo até nós. A internet está colocando
o universo dentro das nossas casas. As fronteiras estão relativamente acabando. As oportunidades já estão esperando pela gente.
Inglês, viagens, intercâmbios já são um caminho necessário à formação pessoal, profissional, existencial e para a
inclusão na sociedade internacional. Nós todos, cidadãos do
mundo, além do direito, já temos o dever de viajar, conhecer,
acessar essa cidadania. Algo como sermos alfabetizados nessa
nova comunicação do Planeta.
Bem. Ao viajar, como vocês puderam perceber, ficamos revoltados com algumas coisas e encantados com outras. Enxergamos injustiças, misérias, ignorâncias. Descobrimos infinitas belezas. Lemos o
mundo. Aprendemos a ser mais humanos. Deparamo-nos com alternativas para os nossos desejos, problemas e desilusões. Sentimos que
quem ajuda fica ainda mais feliz do que quem foi ajudado. Quanto mais
observamos os problemas do Planeta, mais desejamos estar errados
em nossas conclusões. Crescemos nas esferas pessoal, profissional
e existencial. Um dos nossos maiores desejos passa a ser o de que
todos sejam melhores do que a gente (que se esforça pra fazer o nosso
melhor). Percorremos longos e belos caminhos. Realizamos sonhos.
Multiplicamos a felicidade. Conquistamos liberdade. Blindamo-nos
com paz e amor. Qualificamos a nossa aventura terrestre. Vivemos
de verdade e intensamente. Encontramos a nossa razão.
Não existem palavras capazes de descrever todos os aspectos
positivos dessa experiência de viajar. Só compreende isso quem viaja
dessa forma aprendiz. As conquistas individuais são mesmo infinitas. O grande desafio de cada um desses viajantes está na
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esfera coletiva: compartilhar todos esses ganhos com os outros
seres. Eu pretendo realizar pequenas e grandes ações em prol dos
demais humanos e da natureza de forma geral. Intensificarei a minha
campanha pra que todos viajem, pois talvez este seja o instrumento
mais rápido, eficaz e divertido para construirmos um mundo de fato
melhor. Apoiarei outros “Mochileiros Aprendizes Aventureiros”.
Durante essa minha viagem eu contribuí observando, aprendendo e escrevendo. Disponibilizei a vocês meus escritos, com o
objetivo de diverti-los, mostrar como vivem os brasileiros mochileiros
que se aventuram no exterior e demonstrar a importância de se colocar o pé na estrada. Espero que vocês tenham gostado e sobretudo se
sintam fartamente incentivados a viajar. Peço encarecidamente que
cada viajante aprendiz também escreva, tome atitudes solidárias
ou pelo menos me ajude a divulgar bastante essas ideias todas que
registrei. Assim cada um fará a parte que estiver ao seu alcance pra
tornar o mundo um lar mais natural, realmente de todos.
De forma bem simples, obrigado a todos pela participação
neste espaço, que será retomado na próxima aventura. Enquanto
isso, vou vivendo ao lado da família e dos amigos, pois, certamente, o lugar onde eles vivem é aquele em que encontramos e
construímos mais felicidade e realização.
E, meus amigos, eu insisto: o Universo é nosso! Vamos
conhecê-lo!
Viajar é conhecer melhor o mundo, a vida, os outros
e a si próprio!!
Pés e cabeça na estrada!!!
Até sempre!!!!
Beijos e abraços, Tião Vicente.
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