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em um hotel e fui ver um show de rock em
um bar. Assim que cheguei veio um cara alto,
de bandana e cara de mau e me pediu para
andar na minha moto. Me perguntou mais
duas vezes e diante da minha recusa ficou
chateado e chamou seus amigos que estavam
dentro do bar. Liguei a moto e saí correndo
por uma estrada escura dentro do mato
fechado. Vi que estavam atrás de mim e assim
que desci uma lombada onde eles pararam
de me ver, desliguei a moto e entrei dentro do
mato para esperá-los passar. Assim que
passaram, saí correndo em sentido contrário,
passei em frente do bar e sumi”, lembrou
Luis Antônio sentado em segurança na
redação do Buziano.
Depois do susto, seguiu a rota 66 até a
cidade de Williams, subiu para o Grand
Canyon e em seguida para o Monument
Valley, na fronteira doArizona com Utah. “Aí
foram filmados vários westerns principalmente os do diretor John Ford que dizia
que a região é que era a protagonista dos
seus filmes. Ficava pensando como deve ter
sido difícil para aqueles que deixavam o leste
dos Estados Unidos em direção ao Oeste nas
diligências naquele calor e frio, sem água e
ainda sendo atacados por índios. O lugar é
lindo, mas o parque, que é administrado por
índios navajos, é vergonhoso. Lá peguei uma
tempestade de areia insuportável que
praticamente tinha que parar a moto. Falei
com os índios e me disseram que aquilo era
freqüente e que ficava bem pior”, revelou.

Discos voadores em Sedona
Depois foi para o sul em direção às
montanhas, aonde chegou a enfrentar 14 graus
negativos em Flagstaff, o ponto mais alto da
rota 66, com quase 2500 metros de altitude.
“De lá andei quase duas horas e cheguei na
linda cidade de Sedona. Esta cidade é muito
charmosa, chique, cheia de misticismo e é
uma das cidades com maior número de
aparições de objetos voadores não identificados dos Estados Unidos. A paisagem onde
foi construída a cidade é muito bonita e bem
dramática, com muitas formações rochosas
similares ao Monument Valley”, lembrou.
Terminado o percurso sobre duas rodas,
Luis Antônio partiu de avião para a Flórida,
onde participou de um encontro de motos em
Daytona, o Biketoberfest. “A cidade fica
lotada de motociclistas e os bares, lojas e
restaurantes a todo vapor. Daytona é sem
graça e não se compara com a nossa cidade.
Búzios seria o palco ideal para sediar eventos
como este”, compara o empresário, músico
e motociclista. Não ao acaso estará
recepcionando um grupo de proprietários de
Harley Davidson que vão participar de um
encontro de motos neste fim de semana em
Búzios. Na sexta-feira a noite os motociclistas
vão se reunir na Gulf Stream, ponto de partida
e de retorno de LuisAntônio, um bar diferente
onde as pessoas são naturalmente afetuosas
e algo mais forte serve de elo e aproxima a
todos, a música e o fascínio irresistível que
Luis Antônio exerce sobre a platéia.
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Luis Antônio participou de um evento de motos
em Daytona: “A cidade é sem graça e não se
compara com Búzios, que seria o palco ideal para
sediar eventos como este”

