Por que português?
David Stephensen, ABRISA aluno
Há alguns anos. talvez dez, me lembro que eu estava numa livraria. Eu disse a mim
mesmo ‘Português é uma língua que me interessa’ e estudei um livro de português por
alguns minutos. Decidi que eu não podia dominar esta língua depois dos cinco
minutos. Nesses dias, Portugal entrou na minha lista de países para visitar no futuro.
2002: Vi um anúncio de uma aula de 'Capoeira'. Nunca ouvi falar sobre 'Capoeira',
mas gostei da boa atividade fisica e das coisas latinas e pareceu interessante, Então
decidi assistir e gostei muito. Depois, eu disse a mim mesmo 'Uau! Que cultura tem
algo que é um jogo artistico, uma arte marcial, para todas pessoas, com suas músicas
próprias e uma atmósfera de inclusão e amizade? Muito interessante!
2003: Alguns anos mais tarde encontrei David, um brasileiro em Melbourne com a
mesma profissão de minha esposa (psicólogo) e o mesmo interesse que o meu (canto).
2004: Fui ao Hong Kong e visitei Macau. Não sei porque, mas o dia em Macau foi
muito feliz para mim. Adorei os edifícios antigos, o maravilhoso pavimento português,
e o povo amigável. Descobri um restaurante brasileiro e comi feijão. Pode ler a
história: http://www.flickr.com/photos/quarrion/189406031
2004: A família da minha esposa freqüentemente fica numa pensão em Manly durante
aniversários importantes. Então encontrei uma jovem brasileira, Mariana (psicológa
também), que trabalhava lá durante sua viagem na austrália. Ela foi muito
amigavel. Ela gostou muito de ver a foto da família de dez anos antes no mesmo
lugar. Eu disse a mim mesmo ‘Brasileiros são pessoas muito boas!’
2005: Decidi assistir a um curso de dança latina em Bendigo. Eu não sabia que a
professora Alícia poderia ser uma brasileira. Ela nos ensinou todas as danças do
Brasil, e muitas coisas sobre o país dela, também.
2005: Decidi aprender a cantar algumas canções brasileiras. Alícia e David me
ajudaram.
2005: Descobri o Brasil rádio na Internet e comecei a escutar. Escrevi para minha
locutura favorita, Acácia, e ficamos amigos. Ela me introduziu a Marilena, uma
amiga da sua mãe. Marilena e eu ficamos grandes amigos depois de dois anos, com
muitos interesses em comum. Encontrei um outro grande amigo, Antônio, um
especialista da música brasileira, que é meu guía musical e me ensina muitas coisas.
2005: Decidi aprender a entender e falar português. Me tomei membro da
comunidade fotográfica ‘Flickr’ e a usei para aprender português com amizades
fotográficas (http://www.flickr.com/photos/quarrion/). Agora tenho muitos amigos
brasileiros em todas as partes do país. Alguns deles me ajudavam muito com
português, especialmente Breno e Angélica.
2006: No ano passado, assisti aos cursos de ABRISA (http://www.abrisa.org.au).
Encontrei as professoras solícitas Andréa, Ana Paula, e Norci.
2007: Estabeleci o sistema de ‘buddies’ (colegas de línguas) na ABRISA. Agora os
membros e estudantes de ABRISA podem encontrar e se ajudar melhorando seu inglês
e português. Encontrei alguns ótimos brasileiros que ficaram meus buddies e
amigos—Lou, Teresa, Kali.

2007: Agora descobri uma grande comunidade de brasileiros na Internet que querem
aprender inglês, http://verdeamarelo.ning.com. Há muitos buddies lá! Muito obrigado
ao meus novos amigos jovens, Linny e Leonides, os estudantes de inglês os mais
entusiásticos que eu já encontrei, pelas correções deste artigo. Estou encontrando
mais pessoas especiais neste grupo agora.
2008: A viagem ao Brasil vem!

