
 

 

ALANA, UM AMOR EM VLADIVOSTOK 

 

Alana Vigovirgotskaya Tyvi é uma garota de vinte e três anos e ainda não encontrou o 

homem ideal, aquele que pode dizer firmemente este é meu. E para as mulheres russas 

que tanto buscam a segurança masculina isto é um pouco preocupante, afinal em um 

país onde as mulheres são a maioria e que as guerras e o álcool levam milhares e 

milhares de homens a conhecer o além mais cedo do que deveriam é imprescindível que 

se arrume um homem rapidamente e mantenha-o ao seu lado. 

Alana é bela, muito bela mesmo e qualquer homem fica de boca aberta quando a vê, 

mas falar isso dentro da sociedade russa onde encontrar uma mulher feia é um trabalho 

árduo, quase impossível. 

Assim, Alana que terminou sua faculdade de direito e começa com seus próprios 

processos provavelmente deverá deixar esse caminho familiar para um pouco depois, 

agora possivelmente deverá priorizar sua carreira e lembrando que Vladivostok, 

fundada em 1860, é uma cidade dos infernos, mistura de centenas de etnias russas e 

também um amontoado de japoneses, chineses, coreanos tanto os do sul quanto os do 

norte, vietnamitas, filipinos, poucos canadenses que estão trabalhando nas florestas, 

tailandeses também estão por lá e – por incrível que pareça – alguns filhas da puta 

norte-americanos, possivelmente estão lá por algum interesse e praticamente aos finais 

de semana  a polícia sempre fica de olho, afinal sua gangue, que deve ter cerca de 300 

pessoas vivendo por lá, arrumam confusões com os nativos. 

O povo local tem paixão por seus museus que há por todas as esquinas que você passar, 

suas pontes que inclusive lá está a ponte estaiada mais longa do mundo que liga a 

cidade à Ilha Russky, mas muitos restaurantes de uma enormidade de culinária de países 

que você nem imagina, e apresentações de balé por quase todos os meses do ano. 

Vladivostok é incrível e fica ali bem coladinha com o Japão, só não dá pra dar um 

pulinho porque você vai cair no mar, mas é rapidinho.  

Mas vamos falar de Alan, a bela russa de 23 anos que inicia sua carreira profissional, 

com 1,65 m., olhos azuis e cabelos louros curtos e possuidora de um corpo magnífico, 

adora roupas escuras. 

Eu belo dia muito ensolarado em nossa península sai da Catedral da Intercessão 

localizada na Ulitsa Okeanskiy, 44, e caminhei por suas ruas, afinal temos que 

aproveitar esses dias lindos. Encontrei várias pessoas num vai e vem que parecíamos 

formiga caminhando para guardar comida no formigueiro. Passei pelo Museu de 

Arqueologia e Etnografia e esperei o semáforo vermelho liberar e atravessei Ulitsa 

Aleutskaya calmamente e encontrei alguns conhecidos que nos cumprimentamos 

rapidamente com apenas um “oi” e pronto. 



 

 

Segui para o Rosbank depois de atravessar também a Ulitsa Zapadnaia também 

calmamente e saquei alguns rublos e depois fui para o Restaurante Zuma localizado na 

Ulitsa Fontanaya, 2 comer algo leve. No canto oposto de onde eu estava sentado vi esta 

mulher que no futuro seria algo especial em minha vida. Este primeiro encontro me 

fascinou e olha que não disse nada, apenas observei-a. 

Eu estava hospedado no Sibirskoe Podvorie Hotel na Prospekt Okeanskiy 26, logo ali 

como se diz aqui na Rússia, afinal tudo é tão longe que as pernas chegam cansadas aos 

destinos. Vou muitas vezes para a cidade, afinal ela é uma das principais localidades 

onde o governo russo quer modernizar as faculdades e universidades existentes e lá 

todos os cursos que sonhar estão disponíveis, assim Vladivostok sempre está repleta de 

estudantes de todos os lugares, para ser mais sincero e assertivo no que estou dizendo 

são estudantes de mais de 80 nações diferentes que caminham por suas Ulitsas e 

Prospekts ao longo do ano. Faculdades como a Universidade Federal do Extremo 

Oriente, Pacific State University of Economics, Far Eastern State Academy of Arts, Far 

Eastern State Technical University, S. O. Makarov Pacific Naval Institute, Maritime 

State University, Vladivostok State Medical University, Vladivostok State University of 

Economics and Services entre tantas outras e além de tudo suas construções são 

maravilhosas e podem ser facilmente cartões postais. Várias vezes eu estive nesta 

cidade e a cada dia ela me apaixona ainda mais. 

Fui para o hotel tranquilamente depois que terminei a refeição que tinha pedido. Tomei 

o banho, li um pouco e fui adiantar o relatório que teria que enviar no final do mês para 

o governo de São Petersburgo. Por volta das 22 horas fui dormir, mas a imagem daquela 

russa incrível não saia ma minha mente e sabe como são as imaginações masculinas. 

Isso mesmo demorei então para pegar no sono.  

 

Vladivostok, a cidade do fim da Transiberiana, a imensa ferrovia 

que liga a Rússia Européia à Rússia Asiática que liga todos 

nossos povos, todas as nossas etnias, a ferrovia que todos querem 

conhecer, pisar em seus trilhos, sentir as cidades passarem pela 

janela de um comboio rumo ao destino final. Em seus 9289 

quilômetros de aventura ligando desde o terminal Yaroslavsky em 

Moscou até o ponto culminante em Vladivostok.  

Vladivostok também é também a cidade onde nasceu o ator Yul 

Brynner, conhecido por produções como “O Rei do Sião” e “O 

Rei e Eu”, sua moradia de nascimento está muito bem 

conservada ainda na Ulitsa Aleutskaya, 15 e muito próxima ao 

centro da cidade. 

Aqui atualmente tem cerca de 600 mil habitantes e o vai e vem 

das pessoas é incessante, durante o inverno a loucura diminui um 



 

 

pouquinho, mas no verão é verdadeiramente uma loucura por 

todos os lugares. 

 

E onde estaria Alana, aquela linda russa que encontrei outro dia? Em meu coração, em 

minha mente? Foi verdade mesmo ou uma ilusão de minha imaginação? Mais alguns 

dias e meus pensamentos traziam a imagem daquela garota sempre.  

Uma semana depois eu retornei ao Restaurante Zuma e lá naquele mesmo canto estava 

aquela garota, Alana. Pedi permissão e sentei-me junto em sua mesa. Tomamos um 

vinho e conversamos muito, muito mesmo que o garçom teve que nos avisar que estava 

fechando o restaurante, senão continuaríamos ali falando sobre nós, sobre nossos 

trabalhos, sobre nossos gostos e – por incrível que pareça – sobre a posição da Rússia na 

situação da Síria. 

Mais da metade de Maio, tempo em torno de 13 graus centígrados, muito bom para 

caminharmos pela cidade e contemplarmos as belezas da região, suas construções, seus 

rios, suas ruas. 

Antes de sair tive coloquei a mão no bolso da calça e vi que precisava de algum 

dinheiro, então teria que passar no banco novamente e assim o fiz. Quando saia do 

banco encontrei Alana que entrava para também retirar dinheiro antes de sua caminhada 

matinal. Assim, esperei-a e fomos juntos. 

Alana era magnífica, mesmo suada naquela caminhada era linda, seus cabelos 

envolventes e seu rosto uma pintura. Sentamos num dos bancos do Jardim Botânico da 

cidade para descansarmos um pouco. Ali foi nosso primeiro beijo e mais um... mais 

um... outro beijo... novamente e entendemos que teríamos muito tempo juntos. 

Vamos continuar nossa caminhada era a intenção e assim o fizemos. Quando voltamos 

discutimos muito e começamos as preparações para nosso enlace matrimonial que 

aconteceria dali a cinco meses. Claro que sem muita pompa, afinal nestes casos as 

pessoas se aproveitam dos outros e os preços vão lá em cima e para um casal o 

importante é que a vida a dois trilhe seu caminho tranquilamente com poucos obstáculos 

para serem superados. 

Casamos-nos numa sexta-feira cheia de sol e algumas flores ainda, afinal o inverno já 

estava batendo na porta e entrando devagarzinho. Poucos convidados para uma 

cerimônia simples, mas pessoas que tínhamos uma amizade duradoura. Tudo 

transcorreu bem e então fomos para nosso apartamento. E por falar nisso, pedi minha 

transferência para a cidade e preferi residir ali. 

Construímos nossa vida juntos e depois de alguns anos nosso primeiro filho veio ao 

mundo, Ilya, o primeiro dos três filhos que tivemos (mais um menino, Diaz e uma 

menina Karina). 



 

 

Muita coisa eu poderia ainda escrever aqui, sobre nossa vida juntos, sobre o crescimento 

de nossos filhos, as jornadas deles, seus casamentos, sobre nossa cidade amada lá na 

ponta da Rússia, sobre o que pensamos acerca do mundo, sobre nós agora, mas vou 

deixar isto para outra época, um pouco mais no futuro, talvez seja melhor, penso eu 

Ruslan e também Alana. Então vou deixá-los curiosos sobre nossa vida e quando chegar 

o momento certo contarei. 

 

Iuri Kosvalinsky 

21.05.2017 

 


