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Acredito que todos nós temos pelo menos um sonho de consumo, seja
uma viagem, um veículo, um eletrônico etc... etc... e nós filatelistas, nós
numismáticos também um selo, uma carta, uma moeda entre outros.

Eu sempre aconselho que, ao ver uma peça do seu interesse e se for do
seu alcance em adquirir  faça pois  nem sempre você terá  uma nova
chance.

Hoje irei contar uma pequena história, muito provavelmente muitos já
ouviram falar do grande filatelista (hoje falecido)  LOTHAR JASCKE  e ou
tiveram contato com o mesmo o meu caso. Ele possuía uma coleção
temática de Música e dentro dela, uma peça que sempre me encantou o Máximo Postal do
1º Selo da Polinésia Francesa.

Tentei comprar dele mas foi em vão, dizia que era uma peça importante no capítulo da
coleção. Hoje a peça está em poder do Sr. Ângelo Lima, adquirida em leilão realizado na
SPP.

Eu possuo uma coleção temática de Música / Instrumentos Musicais e lógico sempre tive o
interesse nessa peça, o que me levou a procurá-la incessantemente. 

Foi  em 1983, ocasião da Brasiliana, estive
visitando  e  me  deparei  com  o  Guichê
Filatélico da Polinésia Francesa. Muito feliz
me dirigi de imediato e comecei conversar
com o Gerente  e falei  a  respeito  do  meu
interesse, e se havia a possibilidade em me
ajudar com comerciantes, filatelistas locais e
o  mesmo  se  prontificou  a  fazer.  Dei  US$
20,00 para comprar a peça.

Em final de Set/1983 recebi a carta resposta, vide abaixo, fiquei feliz, pois pensava que a
minha peça estava lá dentro, mas não, devolveu o dinheiro com as desculpas de não a ter
conseguido.

Foram muitos anos, cerca de 40, a procura da peça, seja no Ebay, no Delcampe, em
Leilões por todo o Mundo, comerciantes filatélicos, Grupos Especializados em Coleções
Filatélicas de Música como por exemplo: Der Musikus  Motivgruppe. Até a nossa querida
Jenny Banfield - Maximafilia FIP  me ajudou muito  na procura mas sem êxito.

E assim a vida continuou e eu sempre buscando a referida peça até que um dia, ou
melhor uma noite fazendo alguma buscas no e-Bay vejo a peça cara a cara: pulei de
alegria e rapidamente efetuei a compra mas no dia seguinte o vendedor me disse: "Não
mando para o Brasil pois já perdi vários materiais enviados ao seu país". Recorri a um
grande amigo nos Estados Unidos e de imediato autorizou utilizar o seu endereço.
      
Ufa! Consegui!  
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