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Pra começo de conversa...

Já estamos em 2004 

A internet, que antes a gente escrevia com um I maiúsculo, hoje, 
já se escreve com minúsculo. Você digita um email para alguém, o 
envia, e já pode sair por aí dizendo que falou com a pessoa! 

Essas tecnologias foram se incorporando à nossa vida de forma tão 
veloz que, hoje, já não nos imaginamos sem elas... e elas já não se 
imaginam sem nós... é o homem virando máquina e a máquina se 
hominizando... hhhuummm... o mundo tá mudando. Pra melhor?! 
Confesso que não sei bem...

Adoro viajar. Seja andando de um lugar para outro, deslocando-me 
fisicamente de verdade, seja pela rede, perambulando por mares 
(virtuais?!) nunca dantes navegados.

Nesses meus movimentos, ao longo de um ano, mais precisamente 
entre 1998 e 1999, passei um tempo pela Europa, morando em 
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Londres, durante um pós-doutorado que fiz, no Centro de Estudos 
Culturais, no Goldsmiths College.

Foi uma época maravilhosa, e a internet já estava se alastrando, mas 
não haviam explodido ainda os blogs, orkuts, wikis e coisas e tais.

Era tudo meio que na mão grande mesmo, usando um velho html 
(vixê... não se assuste que este não é um livro para iniciados, não!!! 
Esses palavrões, para quem não está imerso neste universo, soam 
meio estranhos mesmo!).

Mesmo sem todas essas facilidades hoje disponíveis, me propus a 
contar para os meus amigos, de todos os cantos do mundo, as mi-
nhas observações sobre o velho continente, o que estava vivendo e 
gostando... Assim, nasceu uma coluna quinzenal, que eu escrevia e 
publicava na internet. Foi muito gostoso! Apareceram uns leitores 
cativos, que liam tudo e até comentavam, contribuindo com os 
textos...

Passados alguns anos, fiquei estimulado a retornar ao velho – e, por 
enquanto, sempre presente - papel, para deixar estas crônicas de 
viagens registradas de forma mais permanente (oooppsss!).

Nesta rodada final, Lícia Beltrão e Ivone Sombra foram funda-
mentais para tirar aquelas marcas da publicação na internet - do 
meu estilo ligeiro e de outras astúcias que o suporte acolhe. Vieram 
também Ivan e Lucas Kalil, para dar um charme especial em termos 
de imagens e diagramação aos meus escritos.

Virou este livrinho despretensioso, para ser carregado em viagem, 
ou lido, quando se está de bobeira... Um livrinho do qual eu gosto 
muito. Espero que você goste também, e te estimule para outras 
viagens...

Salvador, outubro de 2004.

Nelson Pretto
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SMOG

Número zero - ainda não de Londres, setembro de 98

Na verdade, não estou ainda em Londres. Estou/estava em Joaçaba, 
Santa Catarina, no Sul do Brasil. Cidade na qual vivi dos cinco aos 
dez anos de idade e a qual retornava depois de mais de 30 anos...

Fazia frio naquele domingo e, ao acordar, pela janela do hotel, nada 
via! Uma neblina intensa me impedia ver o meu antigo colégio, 
Cristo Rei, as pontes e o velho rio do Peixe, cada dia mais poluído.

Nada tinha a fazer. Matava o tempo lendo, na cama, Matando Tempo, 
do brilhante físico e filósofo austríaco Paul Feyeraband. Ele é bastan-
te conhecido pelo seu festejado livro Contra o Método, publicado 
no Brasil, pela Francisco Alves, em 1977. 

Minha ida para Londres estava na dependência dos órgãos oficiais 
de apoio à pesquisa - os famosos CAPES e CNPq - que aprovaram 
o meu projeto e resolverem me sustentar por cerca de 11 meses na 
velha Londres de tantas histórias que já conhecia. A mais famosa, é 
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claro, a do seu clima, com seus fogs e smogs, com seus ventos, e tantas 
outras coisas que espero poder ficar contando para você, ao longo 
destes meses, quinzenalmente.

Que nome dar a este meu desejo de estar contando como estou ven-
do/vivendo/experimentando neste velho continente - oooppppsss! 
estarei/estou numa ilha! - e que, para mim, será, certamente, tão 
surpreendente?! 

Lá pelas tantas, na Joaçaba de minha infância, leio Feyerabend e 
vejo a sua descrição sobre o, segundo ele, legendário smog de 1952, 
quando eu nem nascido era. O smog era tão forte que Feyerabend 
tinha que andar cuidadosamente, pois “as pessoas eram visíveis ape-
nas lentamente”. No velho teatro Old Vic, que espero conhecer e 
poder contar um pouco de sua história, Feyeraband quase não via os 
atores no palco, apenas os ouvia e via os seus vultos se deslocarem... 

Fico pensando sobre meus próximos meses em Londres. Verei algu-
ma coisa? Ouvirei alguma coisa? E o smog, será alguma vez intenso 
como em 1952? Se for, garanto que te conto.

Descobri o nome da coluna. Pelo menos isso eu pude ver, verdade 
que ainda muito longe de lá. Mas muito perto de um pedaço da 
minha infância. A querida Joaçaba que hoje re-descubro, revejo e 
mostro fotos que tenho, assim como espero fazer daqui a alguns 
anos com as de Londres.
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A chegada

Número um - Londres, novembro de 98

Sair da Bahia não é fácil. Chegar em Londres muito menos... Claro, 
a viagem é longa, mas não tanto assim. De vôo, na verdade, nem 
são tantas horas. Mas isso não é o problema… o problema é ao 
desembarcar. Não é a melhor coisa chegar por lá/aqui, com aquela 
ressaca falsa, quando você nem bebeu tanto (ou sim!), que vem 
daquela maravilhosa noite de sono com aquele treco amarrado no 
pescoço que, pode até parecer ruim, mas dá uma boa segurada na 
cabeça que, aliás, insiste em cair do pescoço durante a noite.

Chega então o desembarque, e já vejo a famosa polícia de fronteira. 
Todos de um lado, e o vôo de brasileiros naquela interminável fila…. 
Ter ou não ter o visto… um desespero. Mostro um monte de papéis 
do CNPq, mas o cara não quer nem saber… Vai logo perguntando 
pela carta da Universidade Britânica!!! Ele leu tudinho atentamente. 
Achei até que ele ia querer discutir um pouco do meu projeto de 
pós-doutorado. Já estava me preparando para dizer que eu ia estudar 
ali um pouco deste complicado relacionamento da educação com a 
tecnologia e com a cultura. Enquanto pensava nisso, eis o visto de 
um ano e, junto com ele, a indicação para ir, ao setor ao lado, fazer 
um exame médico. Exame médico? Ok... no problem. E lá fui eu pro 
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tal exame médico: uma abreugrafia, creiam.. uma abreugrafia. Junto 
comigo, um monte de indianos, claro! Feito o tal raio-X, saio de lá 
com o famoso carimbo.

Enfim, a saída do aeroporto e, finalmente, Londres à vista. Quer 
dizer, a perder de vista. É longe, mas na verdade tem um metrô - 
que aqui se chama tube - saindo de lá interligando a cidade toda. Mas 
eu preferi um táxi. Já no táxi, uma parada num posto de gasolina 
e, numa desta lojas de conveniência que temos aos montes aí pelo 
Brasil, a tentativa frustrada da primeira Guinness… No!!! como é 
difícil comprar cerveja por aqui. Somente nos lugares específicos, 
porque a licença para vender bebidas alcóolicas, dizem, é caríssi-
ma… Tá bom, dá uma coca light mesmo! Essas coisas são muito 
engraçadas. Ontem, fui num tal destes eventos num parque (Bishop 
Park) os famosos fireworks. Os caras fazem aqui, durante estes dias, 
demonstrações pirotécnicas incríveis e, claro, vem logo à mente o 
nosso grande fogueteiro baiano Fritz Gutman… Sim, mas dizia que 
uma farra monumental, na beira do rio, num parque enorme, cheio 
de gente, DJ e show ao vivo, fogos e … nada de um cervejinha ou 
vinho. Claro que penso logo numa farra dessas na Bahia. Imagina a 
quantidade de isopor que teria por lá! Mas, vamos chegar primeiro!

As primeiras impressões, a chegada na casa de uns amigos e, a 
primeira faturada: o táxi havia sido contratado de véspera - tudo 
pela internet, é claro! - pelo amigo italiano que me hospedaria por 
£25,00 (leia-se vinte e cinco pounds, mas entenda sempre que estou 
falando de nada mais nada menos que cerca de cinquenta e três reais. 
Ééééhhhh, multiplica tudo por 2,1! hhhhuummm… ah moedinha 
forte danada este real, hein?!). Ou seja, chegar em qualquer aeroporto 
do mundo é exatamente a mesma coisa!

A batalha de conseguir alugar um apartamento já é uma outra 
história. Merece um capítulo à parte. Os primeiros problemas, 
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obviamente, são os de entender o que cada coisa significa… Por 
aqui tem um jornalzinho chamado LotS, que é mais ou menos 
como o Primeira Mão que existia em São Paulo - nem sei se tem 
mais! – onde você coloca os anúncios de graça e vende qualquer 
coisa. Aluga também. Mas é uma batalha… Primeiro, aquela coisa 
de entender o que cada bairro significa. Londres, como qualquer 
cidade meio grande do mundo, tem uma divisão muito clara entre 
lugares bons e ruins para se viver. Claro, quando se fala de bom 
e ruim, a primeira pergunta que se faz é o que isso significa… e é 
justo aí que mora o perigo. Comecei a ouvir as opiniões, não batia 
nada com nada… já saí do Brasil com um monte de opiniões. Aliás, 
opinião é o que não me faltou. E, já que recebi tanta, aos poucos 
vou dando algumas. Como diz uma amiga minha do Rio: vá gostar 
de dar opinião assim lá em casa! 

Mas, enfim, precisava começar a procurar melhor as coisas. E para 
fazer isso, nada melhor que tomar uma Guinness num pub bem 
autêntico. E lá fui eu procurar o tal pub. Huumm… Achei um em 
cada esquina. Tá bom... vou neste mesmo...

Só mesmo tomando uma, então. Até a próxima!
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Procurando…

Número dois - Londres, novembro de 98

Pensa que é fácil? Não é não... Creio que, como em qualquer lugar 
do mundo, achar uma casa para morar, sendo estrangeiro, não deva 
ser uma coisa fácil. Claro que, em todos os lugares, aparecem os 
problemas burocráticos e, em alguns casos, as coisas podem ser 
bem mais difíceis. Em São Paulo, por exemplo, é um terror. Ou pelo 
menos era! Mas esse, apesar de ser enorme, não é o maior problema.

Como se conhece uma cidade?! Eu tenho, para variar, algumas teo-
rias. Uma delas é que ter um bom guia ajuda. O difícil é encontrar 
um. Aquele de que mais gosto, lamentavelmente, não pude contar 
com ele aqui, em Londres. É um guia francês chamado Guide du 
Routard, que quer dizer mais ou menos uma coisa como guia do 
mochileiro. Já encontrei esse diabo em italiano, em espanhol, em 
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inglês também... mas não aqui. Aliás, não encontrei aqui nem o em 
francês sobre a Inglaterra.

Você deve estar se perguntando o que ele tem de bom, porque 
não tenho (acredito) cara de estar andando por aí de mochila nas 
costas pra fazer um pós-doutrado. Pelo menos mochila com roupa 
e com o tal sleep in bag. Mas, enfim, dizem que os franceses não são 
lá muito humorados. Até que, na verdade, não tenho problemas 
com eles, senão por uma ou outra coisinha que um dia eu conto. 
No fundo, gosto da França e dos franceses. Ainda mais agora que 
estou somente a três horas de Paris. O metrô daqui (lembre-se que 
aqui é tube!) é cheio de propaganda... “O Euroestar deixa Waterloo 
às 8:03...” escrito sobre uma enorme foto em preto e branco de 
uma francesinha lindinha, em um café, saboreando um croissant. 
Logo embaixo, a frase final, iniciada com as mesmas reticências “... 
et Paris est arrivé!” (na verdade tá tudo em inglês.... bem que podia 
ser assim, não?!). Enfim, Londres-Paris de trem, por debaixo do 
Canal da Mancha, no tal do Eurotunel - que, pelo que dizem, está 
falindo! - num pulinho e por menos de 150 reais. Juro, assim que for 
por lá, compro o tal guia, mesmo já tendo achado casa para morar 
e conhecendo um tiquinho mais de Londres. Gosto do guia. Foi 
minha amiga Cynthia, do Rio, quem me apresentou ao guia. Aliás, 
o usamos pela primeira vez exatamente em Paris. E foi ótimo. Ele 
consegue dar dicas especiais (ela também, é verdade!) para quem 
desejar fazer uma viagem e conhecer lugares bem interessantes. 
Os lugares para dormir e comer são, basicamente, divididos em 
três grandes categorias: as indicadas - que obviamente são para os 
mochileiros, e aí entram os albergues da juventude e coisas e tais! -, 
as de preço médio e as de preço maior e especiais... É aí que a gente 
entra. Como não é para mochileiro fazer extravagância toda hora, 
os caras dão umas preciosas dicas. Já as usei em Paris, em Praga, na 
Itália toda, nos Estados Unidos - em Chicago não deu muito certo, 
não foi, Aninha?! - e em alguns outros lugares do mundo. A forma 
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com que eles falam dos bairros, dos museus, dessas coisas boas de 
se visitar, é bem interessante. Claro, tem que gostar um pouco do 
humor francês...

Um outro guia que estou usando é o The Rouge Guide. Para alugar um 
apartamento, ele não ajuda muito, mas ele vai te contando um tico 
das coisas daqui, isso ajuda muito... Eles estão na rede... Os caras 
têm guias sobre um monte de lugares também. Não entendo muito 
bem o porquê, mas o próprio autor é quem diz que existem mais 100 
guias, cobrindo de Amesterdã a Zimbabwe! Vá entender a do cara.

Mas... não foi só isso que me ajudou a alugar o apartamento. Ter-
minei olhando tudo que era folheto que me aparecia. Catava tudo 
para saber onde as coisas estavam acontecendo e qual seria o melhor 
lugar para se morar. Flavinha já estava me chamando (e o pior é que 
continua!) de badameiro! O primeiro e tradicional caminho seria o 
de procurar as tais Estates Agencies, nossas velhas e conhecidas imobi-
liárias. Como em qualquer outra parte, imagino eu, a velha questão: 
qual sua faixa de preço. A vantagem daqui, e isso de fato é muito 
bom, é que você não fica muito de lero lero, não... Eu economizei 
um monte para poder chegar aqui e dizer que tinha disponível - mal 
sabiam eles que quase me enforcando! - uns tais £200 (duzentos 
pounds) por... por semana! Ah! Aqui um outro aprendizado. Pensa-se 
em semanas e não em mês. E tome-lhe cálculo, para saber quanto 
isso representa por mês? O cálculo é óbvio, mas, vá pensar nisso 
na hora... multiplica por 52 e divida por 12... huuummm, era isso 
aquele pcm que a gente encontrava no tal jornalzinho LotS de que já 
falei! Igual a essa sigla tem mais um monte. Até entender o que isso 
significava. Lembrei de Brasília. Procurava um ap por lá e, de vez 
em quando, via um anúncio assim no jornal: ti ti ti pa pa pa e um 
JK no meio .... Que diabo era aquele tal de JK no meio no anúncio? 
Depois de muitas andanças - e olha que o metrô de Brasília não 
é igual ao daqui... - a descoberta: a sigla era relativo aos primeiros 
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blocos, mais populares, sem aqueles pilotis altos, o que significa no 
popular: cai fora que é furada! 

Até descobrir isso, rodei um monte.

E lá me fui, rodando Londres por todos os cantos e tendo que 
desenvolver um maravilhoso e de altíssimo nível papo com os tais 
agentes.... Como diz meu amigo Milton - que, na verdade, até hoje 
não conheci pessoalmente! (um arquiteto carioca que faz doutorado 
aqui em Goldsmiths e que já falamos muitíssimo pelo telefone, mas 
ainda não nos vimos) “esta etapa é uma verdadeira peregrinação 
antropológica pela vida londrina e pelos costumes dos ingleses”. 
Nunca falei tanto sobre futebol! Rôôôonaldôô! Rôôôonaldîîînhôôô! 
Brazzillll. Quem quiser discutir futebol, agora é comigo mesmo!

E assim foram os primeiros dias. Nem tempo para o chá da tarde 
eu tive. Foi uma batalha! Mas eis que estamos aqui num pequeno 
e belíssimo flat, numa área bem interessante de Londres. A região 
chama-se Earl’s Court e fica do lado de uma tube station e colado 
com um enorme centro de convenções, com espaço para shows 
de até 20 mil pessoas. Dias atrás, esteve aqui Eric Clapton. Uma 
coisa interessante que descobri é que existe um sítio na internet que 
fornece um mapinha de cada rua de Londres. Pelo código postal, 
ou pelo número da rua e até pelo número do telefone. Navegue 
um pouco pelo multimap e tente achar nossa casa no 26, Eardley 
Crescent. É divertido.

Agora, já com casa e aquecimento, posso pensar em contar um 
pouco mais daqui. Até a próxima.

P. S: Brigadinho a Denize Key e P. Kalil pelos comentários e cor-
reções (20.11.98)
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Mind the gap!!!

Número três - Londres, novembro de 98

Um das coisas que mais se faz aqui é andar de metrô, que, como já 
disse, aqui é chamado de tube. É de fato um exercício antropológi-
co entender o que passa pela cabeça das pessoas, neste vai e vem 
constante, todos os dias. Os minutos são precisos. Também, aqui, 
as badaladas do Big Ben vêm junto com cultura! Corre-se muito, na 
verdade, parece que é mais para mostrar que se está correndo. Conta 
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a lenda, aliás muito circulante por aqui, que os ingleses estão ficando 
cada dia mais preguiçosos. Não que eu ache isso uma coisa ruim. 
Nós lá/aí na Bahia, somos meio acostumados a elogio como esse. E 
gostamos, é verdade. Não que se queira deixar de fazer as coisas, 
mas... dando um certo tempo para que as coisas possam acontecer ao 
seu próprio ritmo. Melhor: num ritmo um pouco menos veloz que 
esta sociedade pós-moderna insiste em impor. Os metrôs circulam, 
para todos os lados, e o que mais me impressiona é que... param. 
E param muito entre as estações. Semana passada, um deles pegou 
fogo. As pessoas foram conduzidas meio como carneirinhos pelos 
escuros corredores sobre a linha. Não, nada de feridos. Na verdade, 
os jornais contam que, depois de muito tempo, - confesso que não 
anotei a data - este teria sido o primeiro acidente no metrô. O último  
noticiado ocorreu alguns bons anos atrás e foi provocado por uma 
escada rolante que quebrou e, naquela época, sim, até morreu gente. 
Mas agora não. Eles estão absolutamente alucinados em colocar as 
escadas rolantes em todas as estações. Trabalha-se muito no metrô 
daqui. Um das grandes preocupações deles é com o final do ano 
que vem. Dizendo, assim, não é nada demais, mas eu estou falando, 
nada mais, nada menos sobre o tal final de milênio. E aqui, tudo isso 
está sendo levado muito a sério. Nada daqueles relógios horríveis 
e monstruosos espalhados pelas nossas capitais. (Aliás, sempre tive 
curiosidade: quem paga por tudo aquilo em termos de espaço pú-
blico, energia e tudo mais? As nossas Prefeituras recebem alguma 
coisa ou pensa-se que aquilo é um benefício para nossas cidades?! 
Deixa pra lá. Azar de vocês que estão aí....)

Aqui, também, o negócio é o novo milênio. Esta semana as autori-
dades deram uma dura na companhia do metrô, para que preparasse 
um esquema muito bom para o grande fluxo de pessoas na mudança 
de milênio. Além disso, eles estão montando um super pavilhão de..., 
de... na verdade, nem eles sabem bem de que é o tal pavilhão, cha-
mado de Domo, localizado em Greenwich - aquele do GMT, da hora 
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mais ou menos, pra lá e pra cá! - e que foi esta semana mostrado 
ao público numa montagem muito legal, feita em pura computação 
gráfica, pois está tudo em construção. Discute-se tudo sobre o que 
vai ser aquele negócio. É uma área enorme, com uma tenda pare-
cendo circo que vale a pena ver.... Pra chegar lá, existem esquemas 
especiais de metrô, pois está em construção a extensão de uma das 
linhas, a Jubilee, mas que, pelo visto, tá perigando não ficar pronta. 
E o pau tá quebrando. Serão tubes pra lá, tubes pra cá, a cada minuto, 
pois se circula muito por aqui. Por estes dias, peguei um que não 
tinha “motorista”. Como? Sentei lá na frente, de cara com o vidro. E 
lá ia ele... veloz como os outros, quando andam. Confesso que não 
poderia estar contando isso, afinal trabalho com as tais tecnologias, 
mas... o bichinho ia, parava, abria porta, tudo absolutamente sozinho, 
Sentado lá na frente, pelo alto - este não andava por baixo da terra 
- eu estava na Docklands Light Railway, indo de Bank para uma área 
renovada de Londres, onde os prédios de Canary Wharf impressio-
nam pela monstruosidade, meio a la Manhattan, comparado com 
os prediozinhos dos tais tijolinhos que Caetano tanto reclamava. De 
dentro desse tube, é que se pode ver bem a amplitude do projeto do 
Domo do Milênio. Uma monstruosidade!

Mas, dentro dos metrôs, o que se faz? Segundo meu amigo Chiqui-
nho, que por aqui já morou e estava nos visitando, é falta de educação 
encarar os outros. As outras, digamos... Mas, não é bem isso que 
vejo. É verdade que não é aquela azaração da Bahia ou do Rio, mas.. 
que rola, rola! Mais discreto, verdade. Mas o que impressiona são 
as línguas. Como tem gente de fora por aqui! Italiano, nem se fala. 
Ou melhor, italiano é o que se fala... Eles estão por toda a parte. E 
graças a isso se toma um belo espresso em tudo que é canto...

Mas o que impressiona mesmo é o quanto se lê no metrô. Todos 
estão o tempo todo lendo alguma coisa. Tem muito este tipo de 
literatura, tipo um pound, que são romances, normalmente romances 
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famosos, livros de suspense, ficção, impressos em papel jornal e 
custam baratinho. Mas o que vende mesmo é um tal jornal chamado 
Evening Standart. A entrada de cada uma das estações é sempre cheia 
de vendedores. E todos compram... E largam no vagão, é verdade. 
Mas, além disso, tem as tais palavras cruzadas. É muito comum todo 
o tipo de gente dentro do metrô a preencher palavras cruzadas. 
Talvez seja porque a folha do jornal fica parada, bastando usar um 
braço para escrever as palavras. Hoje vi um cara - um senhor já - 
com um dicionário de sinônimos na mão para preencher melhor 
as tais palavras cruzadas. Elas estão em todas as partes do jornal. 

Mas nada disso é importante. Estava quase distraído, esquecendo 
de prestar atenção ao melhor. Se você já esteve aqui, certamente vai 
lembrar imediatamente. Uma frase que soa como um fantasma o 
tempo todo, que se repete incansavelmente: a famosa mind the gap! 
Uma voz empostada, em todas as estações, dentro e fora de todos 
os trens, a repetir: mind the gap! No fundo, o cara tá querendo dizer, 
cuidado com o buraco, com a distância entre o trem e a plataforma 
da estação. Naquelas estações em que o metrô tá meio de banda, 
vá lá, de fato a distância é meio grande, mas não é isso só não, é 
o tempo todo a tal vozóide sem parar.. mind the gap, mind the gap. Os 
turistas, no mínimo eles (eu não, que já sou local!), riem e repetem. 
Uns baixinho, outros entram na sacanagem mesmo e gritam o tempo 
todo também: mind the gap!!!

A nova linha Jubilee deverá estar pronta, prometem as autoridades, 
antes do final do milênio. Tem que estar pronta. Com isso, a dis-
tância ao tal Domo será reduzida, com certeza. Não sei bem se isso 
significará que o que nos separará do próximo milênio será, de fato, 
uma pequena distância. De qualquer forma, nada melhor do que 
estar atento. Portanto... mind the gap!
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Avião...

Número quatro - Londres, dezembro 98

Costumo sair aqui por perto para dar umas caminhadas. Confesso 
que o lugar escolhido pode ser meio estranho, mas... é perto, bem 
arborizado, bem amplo e com caminhos cheio de árvores, bem 
agradáveis, gramas e aqueles esquilinhos que insistem em correr 
atrás da gente. Aliás, todos os parques estão repletos desses es-
quilinhos. Num dia desses, Nanna resolveu tirar uma foto de um. 
Um verdadeiro close, bem de perto, pois eles ficam paradinhos, já 
acostumados com as velhinhas e as crianças que vão ao seu encon-
tro para lhes dar comidinhas... Pois não é que o diabinho ficou tão 
paradinho, tão bonitinho encarando a câmera, que até saiu com os 
tais olhinhos vermelhos do flash! Mas, enfim, gosto muito de dar 
essas caminhadas. Aqui perto, o lugar que sempre estou e que agora 
tô me amarrando de contar, eu sei, é, nada mais, nada menos, que 

smog-epub.indd   18 19/2/2013   23:49:33



um cemitério. Claro, um cemitério de Londres! O tal guia, de que já 
falei antes, diz que tem umas pessoas famosas por ali, mas o que me 
agrada mesmo é a tranquilidade. Diferente de um Père-Lachaise, em 
Paris, onde as coisas são mais suntuosas e as pessoas que lá habitam 
muito mais famosas, ou mesmo do Cemitério Monumentale, de Milano, 
na Itália. Este daqui me agrada pela sua harmonia, pelo seu tamanho 
e tranquilidade, coisa que é meio característica de cemitério, eu sei... 
No meio de uma Londres que cada dia mais me surpreende pelo 
barulho dos automóveis e das buzinas – sim, não é só na Itália e no 
Brasil que se buzina muito! – a tranquilidade deste lugar é muito 
relaxante. O cemitério é pertinho da nossa rua, um calmo pedaço 
de Earl’s Court, também conhecido como “Canguru Court” pelo 
fato de aqui viverem muitos australianos e de aportarem muitos 
viajantes. De fato, é repleto de hotéis – baratos, creiam!!! – e o que se 
vê em volta é muita mochila nas costas e mala sem rodinhas, sendo 
arrastada pela menina bonitinha que acaba de chegar.

Nessas minhas caminhadas, costumo olhar bastante para o céu, 
que diferente do que sempre me preveniram, não é só cinza, não. 
Quando o sol aparece e o céu fica azulzinho, os dias são realmente 
lindos e agradáveis. Neste outono, com as folhas caídas no chão, 
as árvores peladinhas, olhar para cima é o prazer de um lindo e 
belo azul. Mas... eis que surgem os aviões. Estamos aqui na rota 
de Heathrow, um dos quatro dos grandes aeroportos de Londres e 
onde chegam os principais vôos transatlânticos. Caminhando, ou 
sentado nos banquinhos do cemitério ou dos jardins, olha-se para o 
lindo céu e aparece um daqueles monstruosos aviões. Pouquíssimos 
segundos depois, outro. Mais um pouco... outro e, de repente, mais 
um. Nunca tinha visto uma fila de até quatro aviões voando, um 
atrás do outro, tentando pousar! Quatro aviões, um atrás do outro! 
Inacreditável! Dizem que Heathrow é um dos maiores aeroportos 
do mundo em termos de tráfego aéreo, e a coisa aqui não está tão 
boa quanto pode parecer. Os jornais e televisões apresentam os 
dados e, o que é pior, a crise pela qual também passa o sistema de 
controle de tráfego aéreo desse aeroporto assusta. Estão preparando 
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uma mudança completa do sistema, e se anuncia um maior atraso 
na chegada dos vôos, para que se possa manter a segurança mínima. 
Segurança mínima?! Confesso que não sei bem o que é esse negócio 
de segurança mínima, quando vejo, no céu, um avião atrás do outro 
para pousar no aeroporto. Mas, agora, eu já estou aqui embaixo 
apreciando uma fila de aviões que, para mim, está bem pertinha.

Tenho assim a possibilidade de, lá pelo fim da tarde, ver a aproxi-
mação de um dos aviões que mais me impressionam, o Concorde. 
Todo branquinho, fininho e imponente com aquele seu bico abai-
xado, fazendo um barulho de sacudir o povo do Brompton Cemitery. 
Talvez por isso, nesta hora, só ele está lá por cima.

Apenas duas companhias no mundo estão utilizando esse avião, que 
acaba de fazer seu 21° primeiro aniversário. Os vôos do Concorde, 
feitos pela British e pela AirFrance, basicamente, ligam Londres e Paris 
à Nova Iorque e Washington. Consta que o preço de uma passagem 
ida e volta daqui para lá fica em torno de US$ 11 mil. Nada mal 
para uma viagem de menos de quatro horas, a metade do tempo 
dos outros Boeings, MDs, e coisas do gênero. Lá dentro, dizem os 
viajantes em entrevistas às revistas de bordo, tudo é apertadinho, 
mas se voa à velocidade Mach 2, duas vezes a velocidade do som. 
Duas vezes a velocidade do som! Estando aqui em Londres, estu-
dando exatamente estas coisas de velocidade, de aceleração, de pós-
-modernidade, confesso que fico pensando: pra que tanta pressa?!

No fundo, queiramos ou não, de avião ou a pé, nosso lugar, depois 
desta jornada, será sempre um cantinho, pequeninho, calminho 
e silencioso de um belo parque, para os que puderem, como os 
meus vizinhos, aqui na Old Brompton Road. Não tão rápido, não tão 
barulhento. Não levando aparentemente a lugar nenhum... Apenas 
sendo cenário para aqueles que, como eu, correm, à velocidade do 
ser humano ainda não artificial, em círculos, em torno das alamedas 
do cemitério ou do parque, tendo, como único ruído, o das folhas 
caindo ou do walkman que, cada dia menor, entra nos ouvidos, com 
uma música clássica, ou um rap rápido. That’s all!

smog-epub.indd   20 19/2/2013   23:49:33



Hello! Ciao! Alô!

Número cinco - Londres, fevereiro de 99

Juro a você que achava a Bahia imbatível. Rodava por vários lugares 
no Brasil e não conseguia ver tanto telefone celular. Na verdade, o 
que mais me impressionava na Bahia, não era o número de celulares, 
mas o número de pessoas falando nos aparelhinhos. E era em cada 
lugar que convenhamos... um dos que mais me impressionam é, sem 
dúvida, a praia. Não, não que eu não usasse, mas... que era engraçado, 
era. Comendo uma assa na hora, um acarajé, tomando uma roska ou 
uma cervejinha e... pendurado no celular! Saí daí e eis que vejo uma 
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Londres entupida de celulares que, aqui, mais decentemente, são 
chamados de telefones móveis.

Incrível a quantidade de pessoas usando celular em Londres, em 
todos os lugares, alguns até mais exóticos do que as nossas praias. O 
metrô e os trens são os lugares preferidos. Atende-se, disca-se. Ah! 
Desculpe-me, digita-se. Fazem-se anotações. Aquele tal escritório 
virtual, aqui é real. Acontece todos os dias, em todos os lugares. Nos 
pubs, nos clubs, nos seminários. Ah! Eles tocam como tocam aí. 
Na abertura de eventos, os já conhecidos pedidos para se desligar 
os bichinhos acontecem.

Estima-se que, nos próximos cinco anos, deverá duplicar o número 
de assinantes na Inglaterra. O que equivale a dizer que mais de um, 
em cada quatro adultos, terá um celular. Para falar só nos adultos, 
porque o que vejo por aqui é um crescente número de adolescentes 
com telefone no ouvido, falando, geralmente, em voz razoavelmente 
alta. Uma das razões de tanto telefone móvel assim, sem dúvida, é 
uma novidade que já deve estar chegando ou já chegou por aí. São 
os celulares pré-pagos. Não tem este negócio de conta mensal nem 
nada disso. Um cartãozinho que você coloca no aparelho e fala até 
acabar o seu crédito. Ou melhor, nem fala. Espera ligarem.

Dizem que uma grande cadeia de supermercados (ASDA), por aqui, 
já está vendendo um desses aparelhinhos – que, aliás, são muito 
bonitinhos! - por menos de 30% do que o preço recomendado 
pelos fabricantes.

Contam os jornais que devem existir cerca de 300 milhões de celula-
res no mundo, dos quais nove milhões aqui na Inglaterra, de acordo 
com uma fonte da British Telecom, ao jornal Sunday Telegraph, em 
uma matéria de primeira página, em 13 de dezembro passado, bem 
na euforia das compras natalinas. Tudo isso porque, mais uma vez, 
circulam os tais rumores de que os diabinhos dão câncer mesmo. 
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Como não se conseguiu provar ainda, as companhias de prestação 
de serviço e as produtoras dos aparelhos estão investindo muito nas 
pesquisas para saber se os móveis provocam ou não aumento na 
incidência de câncer nos usuários. O que nos restará, neste caso, é 
saber se nós vamos saber os resultados dessas pesquisas.

Outro dia, passando pela Itália, vi que por lá também existe a febre 
de telefoninose. Fico sempre pensando - e olha que sou um usuário e 
tanto de todos os meios de comunicação! - que tem alguma coisa 
que não vai muito bem nesta área, no mundo inteiro. Moro aqui, 
em Londres, há cerca de quatro meses. Meu prédio deve ter uns sete 
apartamentos. Pelo movimento que vejo, no mínimo, umas duas ou 
três pessoas por casa. Total de uns vinte e poucos seres humanos. 
Muitos deles com os tais mobile. E entre nós, ao vivo e de verdade, 
quase nunca há comunicação. É  um mundo estranho mesmo este 
em que vivemos. Mas não tem problema. A gente não se fala, mas 
pode ter assunto, rapidinho para falar com o resto do mundo. Se-
mana passada, o tal Príncipe Charles resolveu aparecer na frente de 
um clube social daqui, lá por volta da meia noite, acompanhado por 
aquela moçoila com quem ele estava, dos tempos, como se diz na 
Bahia, e que todos já sabiam. Um batalhão de fotógrafos na porta. 
Era tanto fotógrafo e tanto flash pipocando, que a escura Londres 
viveu segundos de luminosidade total. Na mesma hora, para ser 
mais preciso, 12 minutos depois, as fotos já estavam nas redações 
dos principais jornais, nas páginas da internet e nas emissoras de 
televisão. A história contada por aqui é simples. O tal fotógrafo 
registra a cena em sua super-câmera digital, baixa para o laptop que 
está ali ao seu lado, conectado ao tal mobile, e envia para qualquer 
parte do mundo pela internet.

Simples. Simples como falar daqui para qualquer lugar do mundo. 
Aliás, falar não, que quem paga sou eu. Liga aí, vá...
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Primavera

Número seis - Londres, abril de 99

Meu amigo Arnon me acordou esses dias com um telefonema 
direto de Natal, no Rio Grande do Norte. Nem devia lembrar que 
aqui já estamos no horário de verão. Horário, aliás, que mudou e 
ninguém nem avisou. Se não fosse por uma inteligente propaganda 
de um banco eletrônico que dizia, sorry (como não podia deixar de 
ser, é claro!) mas amanhã vamos funcionar  somente 23 horas, eu nem 
teria percebido. Estava esperando aquelas matérias de jornais, que 
se repetem exatamente iguais todos os anos, sobre as vantagens e 
desvantagens, quem gosta e quem não gosta, com foto da gatinha, 
do gatinho, da dona de casa e do trabalhador, cada um dizendo 
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porque gosta, ou porque não gosta, do horário de verão... Nada. 
Mudou e pronto, todo mundo pegou o seu relógio e adiantou uma 
hora do sábado para o domingo. Nos outros dias, os jornais faziam 
só um lembretinho do tipo: esqueceu de acertar o relógio?! Nada mais!

Enfim, Arnon, que já morou aqui pelo lado de cima do equador, me 
liga para desejar feliz primavera. Ele é daqueles baianos que veste 
branco na sexta e que, mesmo morando em Natal, - onde o calor 
não deve estar mole - lembra de seu tempo de Paris e do início da 
primavera. Olhei pra fora. Tudo nublado! Dois ou três dias depois, 
acordo com uma luz incrível. O sol na minha janela batia forte, en-
trando sem pedir licença, com intensidade total. Ele começa a subir 
e iluminar Londres de forma impressionante. É final de semana. 
Levanto da cama, ainda meio zonzo das Guinness bebidas no escuro 
pub da esquina e preparo um café (claro, com uma moka italiana, 
comprada aqui na esquina!). O sol continua implacável, inundando 
todo o apartamento. Vou para a varandinha. Do lado de fora, recebo 
um eufórico goooood moooorrrning nunca visto e muito menos sentido! 
God morning, respondo quase de susto. Have a niiiiice daaayyyyy!!! me 
diz a vizinha que, de camiseta, lavava o quintalzinho do seu apar-
tamento que fica no basement, o que, para nós, é o velho conhecido 
subsolo. Olho em volta e, de fato, as plantinhas, os verdinhos, os 
coloridinhos se manifestam de forma impressionante. Lembro de 
Brasília onde os imensos gramados renascem quase que do nada, lá 
pelo final de setembro, quando a primeira chuva aparece. Também 
lá a euforia é total. Lembro da Itália, onde, de fato, quando essas 
florzinhas aparecem, em março, fazem alegria geral. Não posso 
comparar, é verdade, porque a euforia aqui é, digamos, um pouco 
mais comedida, mas ela existe e se pode percebê-la nos mínimos 
detalhes. Muda tudo. Na universidade, as meninas, todas branque-
linhas, passam a usar as camisetinhas sem sutiãs, com os peitinhos 
lindamente assanhados. Nos parques, crianças fazem até barulho, 
pode acreditar em mim! É muito comum, aqui em Londres, um 
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conjunto de meia dúzia de prédios, aqueles de tijolinhos vermelhos 
que Caetano detesta, ter uma espécie de praça privada. Formam 
uma espécie de quadra. Os tipos de parques ou jardins são todos 
cercados, com cadeado no portão. Mas não somente esses. Tudo 
fica absolutamente lotado, com as pessoas sentadas nos bancos e no 
gramado, bebendo, comendo, lendo jornais ou, simplesmente, como 
é muito comum, com a cabeça pra cima, quase que encarando o sol 
de cara! A leitura dos jornais, que antes era feita no interior das casas 
e dos cafés, agora passa pro lado de fora. Afinal, é primavera. Os 
famosos pubs, aqueles escuros e fechados, passam a pôr, na calçada, 
umas mesas de madeira enormes, para seis ou oito lugares, com 
os banco presos nelas mesmas e que cada um vai chegando com 
sua cerveja e senta, ocupando os espaços livres. Os restaurantes e 
bares, que eram praticamente despercebidos, passam a abrir umas 
portas enormes  e viram espaços abertos, misturando e integrando, 
de forma maravilhosa, interiores e exteriores. Passa-se pelas ruas 
e as mesinhas estão postas, com lindas tolhas brancas, vermelhas, 
coloridas, enfeitando a urbana paisagem. É primavera.

Para não ficar de fora, comprei também umas florzinhas e até de 
jardim estou entendendo um pouco. Paulo Kalil me cobra, toda vez, 
para que eu escreva um pouco sobre os famosos parques e jardins 
daqui. Pra comprar as plantinhas, fui até Richmond. Um parque mo-
numental, não tão urbanizado com o Hyde Park ou Holland Park,  
mas um parque enorme, com morrinhos, cavalos e vacas. O Thames 
corta o parque. Na beira do rio, as pessoas sentadas comem uma 
pizza, sanduíche e bebem uma cerveja. Não, nada de menino com 
isopor vendendo latinha. Tem que ir lá dentro do pub, esperar que 
lhe atendam, pagar sua cerveja e voltar para beber do lado de fora. 
No meio do parque, um horto repleto de gente comprando terra, 
adubo, plantinhas, quase árvores, estacas. Conversa-se sobre o tipo 
das plantas, como plantar, o que fazer para mantê-las vivas o tempo 
todo. Parece um supermercado de plantas, com suas promoções 
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para jardineiro desses  como eu... Um pacotinho com meia dúzia de 
plantinhas prontas para serem transportadas e re-plantadas na jar-
dineira que fica na varanda. Se bobear, geneticamente modificadas, 
tema da moda aqui sobre o que um dia escrevo mais. Mas, com esta 
meia dúzia de florzinhas, minha varanda também entrou no ritmo 
da primavera. Do lado de fora, os vizinhos continuam a aparecer, 
mais do que nunca. O aquário da vizinha foi descoberto. Depois 
de todo o inverno, os peixinhos que estavam lá dentro, cobertos, 
certamente mortos de frio, cresceram enormemente. Agora circulam 
felizes com a água provavelmente mais quentinha. Passo a entender 
um pouco mais o que são as tais estações do ano. Em se tratando de 
Londres, é claro, nada disso é muito fixo. De um dia para o outro, 
sem o menor aviso prévio, eis que o outono e, às vezes, até mesmo 
o inverno, aparece de novo. Aqui em cima é um pouco diferente 
daí do norte, ou nordeste do Brasil. As estações do ano existem e, 
não satisfeito com isso, na Inglaterra, às vezes, as quatro estações 
aparecem no mesmo dia.

Agora compreendo um pouco mais a euforia do dia de sol. De 
qualquer forma, apreciá-lo passa a ser um novo hábito e, como 
tudo, temos que aprender um tiquinho mais dessas coisas da vida. 
Então, feliz outono pra você aí embaixo!
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Eu também passei por Ipá-
sia

Número sete - Londres, abril de 99

Não. Não é meu o título e nem mesmo o texto. Na verdade, nem 
fui a Ipásia. Mas usar a internet e escrever estas crônicas tem sido 
muito divertido. Em todos os sentidos. De um lado, conto um tico 
das cidades por onde ando. Conto um pouco do que vivo e das emo-
ções que tenho... claro que o tempo todo fico lembrando daqueles 
que me ajudaram a, sei lá, viajar, escrever, perceber, usar a internet 
e… tantas outras coisas. As manifestações são sempre surpreen-
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dentes. Desde as enigmáticas e sempre constantes intervenções de 
meu querido amigo e leitor assíduo PK, até essa, de um, até então, 
desconhecido. Sua referência, além do nome e email, é claro, é uma 
amiga comum, uma também assídua leitora destes Smogs. Ela, minha 
professora e hoje amiga, uma inglesa moradora de São Salvador 
da Bahia. Denise me ajudou com as aulas de inglês, mas também 
foi um pouco responsável pelo meu intróito nesta terra da rainha, 
que eu mesmo nunca vi. Diz Nanna que esses dias a viu. Um carro 
grande, todo preto, cheio de vidro fumê, com motos e cavalos da 
guarda em volta. Diziam que era a rainha.

Pois bem, o tal André, me presenteou esses dias com um texto do 
meu querido e conhecido Ítalo Calvino. Um italiano, como fui e não 
nego, escrevedor de qualidade, coisa que não sou, que já elaborou 
propostas para o milênio, que conhece Marcobaldo e um tal de barão 
que insiste em pular de árvore em árvore, mas que, um dia, também 
foi dividido ao meio. Mas, mais do que tudo isso, um Calvino que 
andou por cidades invisíveis e, entre tantas, conheceu Marco Polo.

Sem falsa modéstia, me sinto um pouco esse tal Marco Polo. Talvez 
desejasse ser Calvino, é verdade, mas... é melhor deixar pra lá!!!

Não gastarei mais seu tempo. Com permissão dos editores – na 
verdade, nem mesmo pedi! - vou simplesmente pegar a mensagem 
de André, com o texto de Ítalo Calvino, e passar para você, neste 
SMOG de hoje.

Boas viagens e conte-me sempre suas andanças... Este espaço, no 
mínimo, servirá para estes nossos delírios coletivos. Assim, distribui 
“As Cidades e os Símbolos”, de Ítalo Calvino, um texto magnífico 
que fala “de todas as mudanças de língua que o viajante deve en-
frentar em terras longínquas, nenhuma se compara à que o espera 
na cidade de Ipásia, porque não se refere às palavras mas às coisas.” 
E o viajante chegou à Ipásia. E lá conversou com o Sultão, visitou 
o palácio (“que tinha as cúpulas mais altas”) atravessou pátios de 
maiólica com chafarizes. Deixa pra lá. Para o viajante, talvez como 
para mim, libertar-se das viagens que anunciam as coisas pode não 
ser fácil. Mas, só isso lhe possibilitaria entender a linguagem de Ipásia.
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Uma cidade  
quase perfeita

Número oito - Copenhague/Londres, abril de 99

O Calvino, da última vez, me empurrou para fora de Londres. Sem-
pre pensei no Smog como algo sobre Londres, sobre a Inglaterra no 
máximo. Pensei em me concentrar na leitura e nas viagens em um 
único país. Mas... as cidades! As cidades são fascinantes. As visíveis 
e as invisíveis. Não faz diferença.

Saí de Londres em direção a Copenhague. Meu programa previa 
cinco dias na capital da Dinamarca em companhia de meu colega 
Jakob, um típico danish que, apesar de não parecer, é bem-humorado 
e bom conhecedor dos pedaços de sua cidade.

Outras vezes já falei sobre guias de viagens. Gosto deles. Tenho até 
a impressão de que já me referi a um tal guia que não tem nada de 
muito especial, a não ser o fato de ser bem sintético nas informações 
básicas - apesar dos seus quase três quilos! - passando pelo geral de 
quase todas as cidades do velho mundo. Sua característica básica: 
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gastar-se menos de 50 dólares ao dia.... A empreitada não é fácil 
depois de, digamos, uma certa idade!

Pois antes de pegar o avião, lia as cópias que fiz das páginas de Kø-
benhavn para não carregar os quilos de informações de países que 
não iria visitar, pelo menos desta vez. A introdução de cada cidade 
tem sempre um texto meio literário, meio informativo, sobre a re-
gião que você está indo visitar. Algo bem- humorado que diz sobre 
Copenhague mais ou menos o seguinte: 

“Vamos criar a cidade perfeita. Comecemos com uma vasta rede 
de avenidas, com lojas e cafés. Colocamos pistas para bicicletas, 
preocupados com o estímulo a não poluição. Mais generosos palá-
cios e museus. Colocamos mais parques e promovemos concertos, 
shows grátis para todos. Depois, fazemos esta cidade ser governada 
com democracia, tentando eliminar a pobreza e crimes. Isto não é 
fantasia, é Copenhague” 

Convenhamos que as coisas não são tão assim. Mas, creio que eles 
chegam perto!

Cidade curiosa. Calma. O silêncio aqui não é igual ao de Zurique, 
evidentemente. Zurique, para mim, é a cidade mais silenciosa que 
conheço no mundo, não que conheça tantas. Até buzina de carro 
por lá não faz barulho. Também não precisa, pois não fica ninguém 
na frente...

Mas, voltemos a Copenhague. A cidade é graciosa. Moderna com 
um misto de antigo, medieval.

Os bares, que funcionam até tarde, possuem uma certa animação 
calma, se é que isso é possível. Bebe-se, conversa-se e, tudo meio 
assim, digamos, tranquilinho. As ruas são limpas, e o povo bonito. 
Todo mundo de bicicleta. Hoje é sábado. Sem dúvida, um dia com 
mais bicicletas do que carros. Mas não que, nos outros dias, não haja 
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tantas bicicletas, ao contrário, eles as usam como meio de transporte 
mesmo. Mas hoje, você vê pela rua os casais andando de bicicleta 
de mãos dadas. As criancinhas, na frente e no fundo, felizes com o 
movimento. A faixa própria para as bikes ficam repletas. Respeitam 
os sinais. Indicam, quando vão dobrar e, principalmente, param 
todos, quando o ônibus está no ponto, e os passageiros descem 
cruzando a sua faixa. A cena de um enorme caminhão - daqueles 
com cara de bem brabo - parado com sinaleira piscando e esperan-
do terminar o fluxo de bicicletas para poder cruzar a faixa é, no 
mínimo, curiosa. Principalmente para nós, brasileiros, que estamos 
acostumados com o nosso trânsito. Em Londres, uma exposição em 
Southwark, no térreo do OXO - um prédio e uma área que terá em 
breve um Smog - mostra os vencedores de um concurso chamado 
London car-free. Os projetos de botar os carros pra fora de Londres 
são incríveis. Todos centrados nas bicicletas.

Não participei desse concurso, é claro. Mas, ao longo da vida, cada 
um de nós vai tendo ideias, pensando sobre coisas, principalmente, 
quando se está tomando umas. As ideias, meio que fluem, saem 
da cabeça e a gente vai pensando em soluções para tudo. Eu, par-
ticularmente, sou muito ligado em cidades e penso em soluções 
para elas. Uma velha ideia minha está aqui concretizada. Dizem 
que não funciona muitíssimo bem - e até imagino o porquê - mas 
em Copenhague o sistema de bicicletas públicas existe e é bem 
organizado. São umas bicicletas pretas e também de cores bem 
fortes, destacando-se das demais. Existe um perímetro urbano 
para usá-las. Estão presas em estacionamentos próprios por meio 
de um cadeado igual àqueles de carrinhos de aeroporto. Coloca-se 
uma moeda e a bicicleta desprende-se. Quando se devolve a dita, 
pega-se seu dinheirinho de volta. Existem mais de 100 pontos de 
bicicleta ao longo do centro de Copenhagem. Cada ponto com, no 
mínimo, umas 10 ou 15 bicicletas. Não são muitas, claro, e imagino 
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que funcionem mais para nós, os turistas, que passam pela cidade, 
pois cada um aqui deve querer ter a sua bike toda incrementadinha 
com cestinhos para compras, para-lamas, luzes e coisas e tais. Existe 
um respeito ao movimento dos ciclistas e nas suas faixas nem os 
pedestres podem - nem devem! - caminhar por elas. O movimento 
é veloz...

Estou agora pegando uma dessas bicicletas, uma preta para ser 
mais preciso. Aqui perto tem um conjunto de lagos, separados por 
vias. Lagos enormes, belos, e o sol é forte. Faz frio, mas com um 
belo sol, coisa típica desta parte do mundo. Londres também tem 
deste tipo de dia, e é bem interessante. Vou dar uma volta na cidade, 
rodeando estes lagos meio que em ziguezague. No caminho, paro 
pra comer um Danish Crown, um tradicional cachorro quente, que 
em muitos dos seus modelos não tem nem pão. É só uma salchicha 
ou uma linguiça - maravilhoooosssaaaa!!! - com mostarda forte e 
molho de tomate. Como ali não vende cerveja, tenho que ir tomar 
uma nessas lojas de conveniência, aqui também de propriedade dos 
estrangeiros, geralmente indianos.

Assim, vai embora o meu sábado. Ao cair da tarde – que já seria 
para nós mais do que noite, pois nesta época escurece somente lá 
pelas nove e pouco, vou para uma festinha na casa de uns amigos. 
De ônibus. A gente é animada, e a farra é boa. Volto pra casa, meio 
zonzo e me perco. Passo pelos lagos iluminados. Já não tem mais 
sol. Faz muito frio. Penso cá comigo, com meus botões: ééé.... Kø-
benhavn... uma cidade, digamos, quase perfeita! Tak!
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0,008 metros cúbicos

Número nove - Londres, maio de 99

Hoje consegui! Consegui relaxar um pouco mais e tomar um banho 
mais confortável.

Não estranhe. Estou ainda em Copenhague. E vejo, por aqui, algo 
que sempre me veio à cabeça, e que não sabia muito bem, se algum 
dia teríamos alguma coisa parecida num futuro próximo. No Brasil, 
temos um problema estrutural que não nos permite ver a quantidade 
de água consumida por cada um, a não ser que você more em uma 
casa e, aí, o relógio de água é só seu. Nos prédios, sempre o contador 
de água - diferente da luz - é coletivo. Ou seja, se um cara gasta mais 
água que outro, não faz diferença... Todos pagam igual. E, num país, 
onde a velha lei do gerson ainda vale, a coisa fica complicada.

Aqui não. O problema da água é sério no mundo todo, mas não 
creio que ele esteja presente no nosso imaginário brasileiro. Lem-
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bro de Leonardo, um suíço que mora na Bahia, envolvido com o 
projeto Bagunçaço, lá em Alagados, e que me enviou, certa vez, um 
projeto para trabalhar o tema água com a criançada pela internet 
no mundo todo. Achei o projeto maravilhoso e muito oportuno. 
Mas, na verdade, pensar, viver o problema da água não é uma coisa 
comum na nossa vida.

Copenhague é uma graça de cidade. Vive - desde bom tempo - um 
boom de modernização, e eu mesmo não sei bem, se podemos falar nesta 
palavra por aqui. Ao longo da segunda metade deste século, várias 
iniciativas foram tomadas no sentido de revitalizar os chamados 
centros históricos. A classe média tentou fugir dos grandes centros 
e, como diz Nicolai – um amigo arquiteto que, por felicidade, em-
prestou seu ap para eu ficar por aqui - a ideia de todos que buscaram 
esses novos espaços para fugir dos centros urbanos era uma casa e um 
pedaço de quintal. Mesmo que o horizonte fosse os muros do vizinho! 
Foram criados o que ficou conhecido aqui como parcel areas. Meio 
como pacotes. Construíram-se casinhas, uma do lado da outra, todas 
iguaizinhas. Muitos foram para lá. O sistema de transporte funciona. 
Não sei dizer se todos estão felizes, mas isso ainda existe e é grande 
a preocupação de arquitetos, como Nicolai, sobre o futuro desses 
espaços que já estão ficando insuportáveis pela monotonia da vida 
por lá. Por estes dias, a Royal Danish Academia of  Arts inaugurou a 
mostra coletiva de trabalhos da primavera 99. Nicolai e seu grupo 
estavam lá, justamente com um projeto de revitalização dos parcels. 
Um projeto curioso que introduzia vias de comunicação entre os 
parcels, uma nova urbanização. A coletiva era muito ruim, isso é 
verdade. Depois de visitar tudo no dia da abertura, pude entender 
melhor a polêmica que me contou Jakob sobre a mostra do ano 
passado. Um artista dinamarquês resolveu provocar a comissão. O 
mesmo que acontece no Unhão da Bahia, no MIS de Sampa ou na 
Fundação Banco do Brasil no Rio. Ele simplesmente mandou um 
quadro pintado pelo seu filho de seis anos. A obra foi aprovada! 
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Depois de aprovada, o cara soltou os cachorros metendo o pau no 
curador da exposição. Segundo Jakob, o tal quadro foi exposto com 
um texto ao lado, maior que o quadro, explicando as razões estéticas 
e artísticas da escolha. Enfim... o mundo das artes é o mesmo em 
qualquer língua!

Mas não só dessas polêmicas e dos parcels vive Copenhague. A cida-
de vem passando por um grande processo de revitalização do seu 
centro, e o apartamento que estou é um destes que foi restaurado. 
Revitalizado. Os prédios viraram espécies de cooperativas. São tipo 
quatro prédios, que dão para um jardim interno. Os apartamentos 
não possuem banheiros. Alguns pelo menos. O meu é um desses. 
O banheiro de emergência fica do lado de fora no corredor. Durante 
a noite, levanta-se, abre-se a porta e... ufa, que alívio!

O banho é num desses banheiros coletivos que ficam no sub-solo 
do outro prédio. De manhã, pela janela, você pode ficar controlando 
o movimento: um monte de gente, de roupão e toalha pendurada 
no ombro, atravessando o jardinzinho onde ficam as incontáveis 
bicicletas. Do outro lado, o tal banheiro, no sub-solo. Ele é limpi-
nho, é verdade, cheio de avisos para usar os rodos e escorrer a água 
depois do banho. Não esqueça de recolher os cabelos do ralo, diz um dos 
avisos. Lembrei de novo de Cynthia, que insistia em levar sempre 
um chinelo de dedo em qualquer viagem. Exatamente para essas 
coisas. Em banheiros coletivos, banho só de chinelo... São as manias 
de cada viajante. Eu mesmo, já incorporei esta, mas tenho outra: 
não viajo sem minha sunga! Pra Copenhague mesmo foi engraçado, 
pois era muito frio e a sunga estava lá comigo.

O tal chuveiro coletivo é daqueles do tipo aperta e tem água por uns 
15 segundos... Um banho bom, mas num ritual um pouco diferente 
do que estou acostumado. Lembro da Itália, onde nos hotéis você 
tem um treco para esquentar água que funciona com moedinha. 
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Bota-se a moeda e se tem água quente, sei lá, nem lembro, por cerca 
de dois ou três minutos. Acabou, gastou demais, outra moeda. Dói 
no bolso... Claro, falo como metáfora, pois estou pelado tomando 
banho....

Aqui, em Copenhague, não tem moedinha, mas tem um contador 
que gira alucinado, enquanto se toma banho. Você fica sabendo exa-
tamente quantos metros cúbicos de água está gastando. Na primeira 
vez, dá uma certa agonia. Na verdade, imagino que ninguém - fora 
os arquitetos e engenheiros - tem lá muito claro noção desses tais 
metros cúbicos. Depois do segundo ou terceiro banho, você começa 
a controlar. Relaxar e tomar um belo banho.

Lembro também da Itália, onde o telefone era assim com os tais 
conta scatti. Você falando e um aparelhinho daqueles bem antigos 
fazendo tac tac tac tac tac. Quando a ligação era internacional então, 
virava uma sinfonia. E de novo, não deixava esquecer o bolso.

Coisas de viagens. Estou feliz porque hoje, com um belo banho, 
gastei somente 0,008 m³ de água. Evoluí!!!
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Bananas...

Número dez - Londres, maio de 99

Era só o que faltava. Escrever sobre bananas. Mas as bananas, para 
minha surpresa, passam a fazer parte dos meus pensamentos, visões 
e quase alucinações. Vivo rodeado de bananas. Não estou me referin-
do apenas à tal crise das bananas que envolve os países produtores 
da nativa e exótica fruta apreciada pelos macacos. E pelos ingleses 
também. Muito, muito mesmo. É curioso, pois, para um cidadão 
soteropolitano como eu – para quem não sabe, soteropolitano é 
aquele que nasce em São Salvador da Bahia (xxxiii!) – a dita fruta 
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é sempre vista aos cachos. Ver uma só banana em algum lugar é, 
certamente, ver uma banana que caiu de um cacho. Aqui não.

O cheiro intenso da banana invade o trem em que venho da linda 
Escócia. Aliás, de Edimburgo para Londres, o trem faz um percurso 
ao lado do Mar do Norte que é simplesmente fenomenal. O dia está 
lindo. Um sol forte ilumina o mar com as pedras e os pequenos e 
enormes barcos tranquilamente navegando nestas águas diferentes 
das do nosso Atlântico. E o cheiro da banana aumenta. À minha 
frente, naqueles bancos de quatro com uma mesinha no centro, a 
moça abre uma banana. Sim, abre, pois o ritual de descascá-la mais 
parece o da abertura de um pacote de presente. Uma dádiva divina, 
digamos. Quase que um ritual. Imediatamente, ela se delicia com a 
enorme banana. Come devagarinho, parecendo ter orgasmos, cer-
tamente por causa do sabor, mas, quem sabe, também pela forma. 
Lembro do seminário do final de semana. A ilustre professora dou-
tora, sentada ao redor da grande mesa de reunião com cerca de 20 e 
poucos pesquisadores de toda a Europa. Personalidades do mundo 
acadêmico discutindo o futuro da cultura. O futuro da política. A 
guerra dos Balcãs, não! A das bananas toma conta do debate. A 
professora está ali. Imponente, discutindo as questões teóricas. À 
sua frente, sobre a mesa, uma garrafa d’água de um litro e meio e... 
uma banana. Sim... uma banana!

As frutas aqui são muito curiosas. Chamam a atenção por vários 
motivos, mas, para mim, o principal é o brilho. É quase necessário 
pôr óculos escuros para observá-las. Possuem uma cera externa que 
as deixam brilhantes, parecendo até artificiais. Lembro do tempo 
de criança, quando minha mãe fazia, lá na Bahia, aqueles cuida-
dosos arranjos de frutas na cristaleira da sala. Peras, uvas, ameixas 
lindérrimas. Tudo somente perto do natal porque, nessa linha de 
frutas, a Bahia era muito mal servida. As nativas sempre estiveram 
presentes e muita intensamente. Ah! Água de Meninos, Sete Portas, com 
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aqueles balaios enormes repletos de seriguelas, tamarindos, mangas 
e sapotis. Mas as tais frutas mais sofisticadas, para nós mais exóticas 
pela ausência, só vieram depois. Na verdade, podemos dizer que, 
no campo das frutas, a história da Bahia pode ser dividida em dois 
períodos: AP e DP. Antes e depois da Perini. Desculpem os não 
baianos, mas... deu saudade!

Outro dia, jantava na casa de Rose e Felipe, aqui pertinho, dois 
amigos baianos que adoram Londres!!! De repente, vejo na parede 
da sala, perto de uma cômoda, um daqueles quadros de natureza 
morta com os tais arranjos de frutas que me lembraram minha mãe. 
Logo abaixo dele, como lá em casa tempos atrás, um prato com 
as tais ameixas, uvas, peras e maçãs. Iguaizinhas às de cera. Tudo 
igualzinho ao quadro, numa espécie de hiper-realidade ou, quem 
sabe, de surrealismo mesmo.

Mas, contando assim, parece que estou implicando com os ingleses;  
não é verdade. Lembro que nos Estados Unidos a coisa é exatamen-
te igual. Para ser mais preciso, em Nova Iorque, que, na verdade, 
nem é Estados Unidos. Na França, também, mas aí, falando só da 
cera porque lá, o que sempre me impressiona, não é o brilho das 
frutas, mas a brabeza das senhoras vendedoras naquelas quitandas 
do Quartier Latin. Convenhamos que o nosso hábito de pegar, 
apalpar, cheirar, quase morder a fruta para ver se ela está boa é um 
pouco exagerado. Mas lá, a coisa é exagerada para o outro lado. É 
muito estranho. A gente chega na quitanda, vê aqueles tabuleiros 
inclinados com todas aquelas lindas frutas – com cera também! – e 
espera. Espera... Às vezes, muito. Na hora de pedir, no máximo 
apontar, com todo o respeito, si vou plait! Tocar na fruta.. u la la la, 
nem pensar. Claro que isso não deixa de ser uma experiência ina-
creditável e imagino que qualquer turista, mesmo o mais metido a 
espertinho – como me considero, é claro! – já deve ter passado por 
uma dessas. Nossa cultura do pegar, apertar, apalpar, cheirar, mor-
der.... hhhuuummm.... como é bom....Mas, fazer isso numa dessas 
quitandas francesas pode não ser uma experiência muito agradável. 
Sem dúvida, é inesquecível. O esporro que você toma é tão grande, 
tão grande, que a única coisa que vem à cabeça na hora é... dar uma 
solene banana para a vendedora. E nada mais. Enfim... por estes 
dias, as bananas começam e terminam as minhas histórias.
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Comida...

Número doze - Londres, junho de 99

Ah! Comida!!! quem me conhece um tico sabe que sou chegado 
a restaurantes, comidinhas, bebidinhas e coisas e tais... Aqui, em 
Londres, fala-se muito sobre isso, e já estou concluindo que não são 
só os iltalianos que adoram falar em comida. Eles, na verdade, são 
um caso… digamos… um caso um pouco especial. Não tem uma 
vez que numa mesa de italianos, enquanto se come, não se converse 
sobre comida! Mas não comida no genérico. Fala-se, exatamente, 
sobre a próxima refeição. Lembro tanto de meu amigo Augusto 
Daminelli, astrônomo de profissão e vocação, um contador de 
causos de primeira, coisa que sempre atribuí ao fato de poder olhar 
demais para os céus. Iimagino que os céus devam dar uma certa 
incrementada neste dom de alguns para contar as coisas rotineiras 
da vida. Pois Deminelli me contava sua passagem pela Itália. Nós 
dois sentados no meio de uma rua em São Carlos, numa noite es-
trelada, é claro, durante um Simpósio de Ensino de Física (e ainda 
insistem em dizer que simpíosios não  servem para nada!). Na sua 
passagem pela Itália, namorou uma italiana. E ele contava, com seu 
jeito curioso de contar: a coisa que mais me impressionava era estar 
na cama, namorando, e, de uma hora para outra, a menina pegava 
o telefone para falar com a mãe sobre a pasta, a lasanha, a carne, o 
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polo, que estava pensando em preparar para o especial jantar daquele 
gostoso final de semana. Eu achava incrível, mas não me surpreen-
dia com a história. Não que tivesse tido namorada assim na minha 
passagem pela Itália, mas consigo entender a cena. Não conheço 
nenhum outro povo – verdade que não conheço lá tantos povos 
assim! – que não inicie a comilança sem um sonoro buon apetito, tendo 
como resposta quase uníssona um outro sonoro buon apetito, dito 
por todos os demais à mesa. São jovens, velhos, crianças, homens e 
mulheres, fazendo questão de desejar um bom saborear da comida.

Aqui, em Londres, a coisa é um pouco diferente. Como já disse 
outras vezes, também os italianos estão aqui. Aliás, não só aqui. 
Eles estão em todos os cantos do mundo. Hoje, come-se uma bela 
pizza aqui, no Brasil, na Scandinavia, na França... Penso que até na 
Itália ainda tenha italiano, fazendo alguma pizza. Sim, porque do 
jeito que eles estão em todos os cantos, fico sempre pensando quem 
terá ficado por lá. Mas isso é outra conversa...

Não creio que possamos dizer que o assunto comida não esteja pre-
sente na vida do londrino. Está, no mínimo, por causa da polêmica. 
Discute-se muito sobre o que seria a comida inglesa e, principalmen-
te, do quanto ela é ruim. O tema é mais ou menos como futebol: 
quem diz que entende – e são muitos! – é sempre o maior especialista 
no assunto. E claro, o tema é polêmico. Como no futebol. Lembro 
de tantos amigos que por aqui passaram e que insistiam no assunto. 
Claro, grandes començais, é verdade. Ronaldo, que é professor da 
Fluminense do Rio, era um dos que faziam – creio que ainda faz! - 
duras críticas à culinária inglesa. Ele conhece aqui um pouco mais 
do que eu, pois limito-me a falar de Londres. E Londres, como todas 
as grandes capitais, não pode ser confundida com o país inteiro. Eu, 
cá comigo, não sou tão radical assim... Confesso que o tal Fish & 
Chips não fez minha cabeça. Na verdade, ele é encontrado aqui mais 
ou menos como acarajé na Bahia... E não tem quem me diga que 
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acarajé, qualquer um, é bom… Um bom acarajé tem seu lugar. E os 
ruins também: o lixo! Penso que é mais ou menos como o tal Fish 
& Chips. A combinação de um pedaço de peixe frito, naquele óleo 
que fica lá pela frigideira, sei lá quanto tempo, com um montinho 
de batatinhas fritas, pode parecer combinação estranha para nós. 
Mas não é estranho, também, que aqui pertinho, na Bélgica, e agora 
praticamente em toda esta parte da Europa, se saboreie, com quase 
orgasmos, os tais moules com as mesmas fritas e ketchup? Bom, talvez 
por lá a companhia de uma cerveja, dentre as quase inumeráveis 
marcas, possa ser o diferencial. Sei lá. Coisas estranhas essas com-
binações. Mas, quem disse que quando inventaram a combinação 
do burguer com as fritas, isso também não era estranho? Pois penso 
que são as coisas estranhas que nos fazem apreciar as comidas e as 
combinações. Isso me faz lembrar, por exemplo, meu amigo Villa, 
arquiteto baiano. Ele dizia sempre que ainda levaria, escondido, um 
dia qualquer, lá pro velho Tong Fong, no Campo da Pólvora, um dos 
primeiros e tradicionais chineses em Salvador, um potinho com 
farinha para misturar no molhinho que sempre ficava no final dos 
pratos. Huuummm... delícia!

Mas exato aí chegamos num outro capítulo da chamada culinária 
inglesa: os chineses e japoneses. Eles estão por aqui e não só em 
Chinatown. Não sou mais fanático dos chineses, mas dois lugares 
nesta linha, mais precisamente na linha dos noodles, merecem um 
grande destaque pela qualidade e pelo jeitão bem diferente do que 
costumeiramente são os típicos restaurantes chineses, com aquele 
vermelho alucinante. Um desses, meu preferido, fica bem no meio 
de Greenwich, que agora vai ter até linha de metrô. É o Tai Wan 
Mein, um restaurante na linha fast food, com mesas coletivas e com 
um som, super-alto, numa destas rádios de música tipo top ten! A 
seafood sopa é simplesmente imperdível. Ah! e baratérrima!!! O outro, 
indicado por minha pró inglesa, Denise, desde o dia que falei em 
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vir para Londres, é o Wagamama. Tem um perto do British Museum, 
outro perto da Piccadily Circus e parece que eles estão abrindo mais 
um monte. É uma dessas cadeias de restaurantes, bares e cafés, que 
se espalham por Londres de forma veloz. Ele é mesmo um estilo 
fast food, mas é todo clean, digamos, meio na linha pós-moderna, com 
tudo muito transparente e brilhante. Servindo-nos, somente jovens 
e belos. Tudo eletronicamente. Os pedidos são feitos através de uma 
maquininha que envia informações diretamente para a cozinha. E, 
com isso – avisam eles – os pedidos de um grupo podem chegar 
em tempos diferentes.... é mole? Não tem entradinhas nem prato 
principal. Vem tudo na hora que vai ficando pronto, e o primeiro que 
passa pelo prato traz para você. Nada de saber o nome do garçom ou 
da garçonete... deixe de coisa... tudo meio assim, impessoal e rápido. 
A fila na porta é sempre grande, mas isso, aqui, não é novidade! É 
padrão! Para tudo tem fila. É engraçado, pois as pessoas ficam na 
fila, e quem atende, grita de lá do fundo: next! E aí vai o próximo. 
Daqui a pouco, outro next! É um tal de next pra lá e next pra cá o dia 
todo. A coisa é tão internalizada, que, às vezes, você chega em um 
balcão que não tem ninguém. O balconista tá lá meio de bobeira… 
Toma um susto quando vê você e, rapidamente, solta um next! Cada 
coisa, viu? Mas não se desespere. Já vou escrever mais um SMOG 
sobre comida, que este já tá grande e não contei nem metade. Next!
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Fish & Chips...

Número doze - Londres, julho de 99

Gostei. Desta vez gostei. Sabe daqueles dias que você sai cami-
nhando assim, meio à-toa e pensa… hhuummm, se eu encontrasse 
um acarajé quentinho, tomava uma cervejinha e ... bom, aquelas 
histórias que todos conhecem. Essas coisas devem acontecer com 
todos e que, em cada lugar, tem lá os beliscos específicos para essa 
tal cervejinha. Cada cidade tem suas particularidades nesta área, 
como em todas, é verdade. Eu gosto de conhecer todas. As cidades 
e as comidas. Por exemplo, em Veneza, mesmo antes de chegar, já 
fico pensando num danado de um tramezino, que tem num bar ao 
lado da ponte do Rialto. Tem uns com camarõezinhos, uma espécie 
de pasta de camarão. Outros, estes são os meus preferidos, com 
mushrooms, outros com funghi. O tramezino, para quem não conhece, 
é um sanduichinho de pão de forma - tem integral, mas o bom mes-
mo é o branco, vai! - pequenininho, cortado em triângulo e que fica 
sob um pano de prato úmido para permanecer sempre meio assim, 
umidozinho… Tem em vários lugares da Itália, mas os de Veneza 
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são especiais. Peça uma Ceres - uma cerveja dinamarquesa bem 
forte, ela tem mais de 8% de álcool, enquanto as nossas antárticas 
e brahmas, oooppss!, têm menos de cinco - e… um, dois ou quem 
sabe três tramezinos. Sente na beira do canal e esqueça da vida. São 
destas coisas imperdíveis das viagens.

Pois aconteceu comigo aqui, semana passada, essas coisas de es-
quecer da vida por uma comida. Caminhava pela rua e, por conta 
do SMOG anterior onde andaram me cobrando falar mais sobre a 
comida daqui, estava pensando sobre as tais comidas inglesas. Perto 
de casa - o dia estava lindo, final de tarde lá pelas 8 e tanto da noite 
- me bateu de novo a ideia e pensei: vou comer um fish and chips. 
Comprei um, duas quadras à frente, no pub da esquina de casa, um 
pint of  Guinness, please. Sentei do lado de fora, no passeio mesmo, 
e ataquei o fish and chips. Delícia. Verdade que estava faminto, pois 
tinha caminhado o dia todo. Não é a melhor coisa do mundo, tenho 
que confessar, mas é bom. E, enquanto comia e bebia, lembrava de 
Portugal! Mais precisamente do Abade de Priscos.

O Padre Manoel Joaquim Machado Rabelo era mais conhecido como 
o Abade de Priscos e vivia lá pelo norte de Portugal no final do século 
passado. Capelão da casa real desde 1874, em Braga, o tal Abade 
era, digamos assim, chegado a uma cozinha. Era ele o responsável 
pelos grandes banquetes para El Rei D. Luis I e para toda a família 
Real. Imagino que você também já fica, daí sei lá de onde, pensando 
naquelas comilanças. Farra gastronômica que devia deixar qualquer 
um estonteado no dia seguinte. E não havia chá de folhas que desse 
conta da digestão! Digo isso sem ter vivido nessa época, é verdade, 
mas se a gente pensa nas imagens dos famigerados livros didáticos, 
que tanto aprecio, só nos vêm à mente aqueles reis e as tais famílias 
reais com todos, meio assim, gordinhos…Pois então, numa daquelas 
farras gastronômicas em Braga, lá pelo dia 20 de outubro de 1897, 
o tal D. Luis foi servido pelo Abade de Priscos. Como era costume 
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do Abade – e de todo cozinheiro que se preza, já que todos têm um 
ego maior que a panela! – ele foi fazer as honras da casa e apareceu, 
frente a sua majestade el Rei. Lá chegando, perguntou como estava a 
comida, ao que el Rei – com enorme sabedoria – respondeu: muito 
bom, maasss… de que se trata?! Prontamente o safado Abade res-
ponde: palha, palha, meu rei! Palha?! Suspira indignado sua majestade 
e prontamente replica: mas como se atreve a servir palha ao senhor 
seu Rei?! Ao que o Abade de Prisco responde, inclinado, mas com 
autoridade: “perdoais, Senhor, meu Rei, mas palha, todos comem. 
A questão é saber prepará-la.”

Palhas à parte, esse caso está num livrinho do dono do restaurante 
Abade de Prisco, em Braga. Braga é uma pequena e simpática 
provinciana cidade do norte de Portugal. O dono do restaurante, 
uma figura alucinada, já rodou o mundo e resolveu permanecer 
em Braga, isso há cerca de 15 anos, com um precioso restaurante. 
Vinhos maravilhosos, um camarão não lá tão fantástico, mas umas 
carnes especiais. O nome do restaurante, claro, é o mesmo do Abade.

Claro que, por lá, nem lembrei do meu fish and chips. Estava mais 
preocupado com a comilança que foi esta viagem. Comemos de tudo, 
é verdade, e sempre coisas maravilhosas. Leitão, carneiro, cabrito, 
bacalhau. Pastel de nata e de Belém. Uma verdadeira delícia e, na 
verdade, nessa passagem por Portugal, só não experimentamos as 
tais das palhas, pois estavam em falta. Talvez outros reis tivessem 
passado um pouco antes de nós.
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Bibliotecas

Número treze - Londres, julho de 99

Esses dias vi de novo na televisão O Nome da Rosa, aquele filme 
baseado no romance de Umberto Eco. Aliás, a TV daqui da Ingla-
terra é curiosa. Dias atrás, tivemos uma briga danada sobre isso 
aqui em casa. Eu acho ela boa, mas, de verdade, também acho a 
TV brasileira de qualidade. Acho que aí, as coisas são, talvez, mais 
explícitas. Não sei se a palavra é essa, mas o que quero dizer é que, 
talvez, se experimente um pouco mais em termos de televisão aí, 
no Brasil. Claro que o resultado pode ser uma porcaria. E, muitas 
vezes, o é. O povo daqui de casa fala muito da publicidade. Eu 
comento que a qualidade é maior porque a quantidade é menor. O 
que eu quero dizer é que, no Brasil, tem aquela coisa de que qual-
quer sapataria na Bahia, restaurante em Sampa, fábrica de rede em 
Fortaleza poder fazer uma propaganda e botar no ar. Aqui, não! 
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Propaganda de indiano, por exemplo, só de comida industrializada, 
que, aliás, não deve ter dono indiano. Termina sendo o tempo todo 
mais ou menos como aquele negócio das propagandas das oito da 
noite na TV brasileira. Com muita grana é, claro, coisas boas... Ok? 
Você deve estar pensando que diabo isso tem a ver com biblioteca. 
Nada! Nada mesmo. Falei de TV, porque queria contar sobre O 
Nome da Rosa. Na verdade, nem era isso. Falei porque Umberto 
Eco me lembra a Itália e, falando em televisão e Itália, lembro do 
meu amigo  Chiquinho. Esses dias, rodando pelo mundo, ele me 
manda uma mensagem provocativa. No fundo, eu acho que ele 
escreveu um Smog. Então, com a palavra Chiquinho e sua bem-
-humorada mensagem: “Há um mistério que me aflige. Sempre que 
venho à Itália ele retorna. Por algum motivo, aqui, fico sempre com 
bastante tempo ocioso em frente à TV. Talvez porque aqui eu coma 
demais e depois fique horas sem conseguir dormir, ruminando em 
frente à TV. Ou talvez porque aqui os caras chegam atrasados, e eu 
os espero olhando a TV. Ou talvez, quem sabe, porque aqui, o tal 
tempo ocioso, em frente à TV, leva muito, muito, muitíssimo, tempo 
a passar.” E Chiquinho vai então direto ao mistério: “Como a TV 
italiana consegue ser tão ridiculamente, tão terrivelmente, RUIM?”

Fiquei atônito com a questão. Não porque discordo da ideia. Mas, 
principalmente, porque concordo. Lembro do meu tempo de Mi-
lano, das coisas interessantes que acontecem na cidade em quase 
todas as áreas, claro que com destaque para a moda, onde, no final 
da tarde, você olha em volta e parece que uma vitrine quebrou e os 
manequins resolveram sair para tomar um negroni. Ah! um negroni! 
Certamente esses manequins não devem sair dessas vitrines para ver 
televisão. Ela é bem ruim mesmo. E pior ainda é o que eles exportam 
nos canais tipo RAI Mundial, que são notícia e o pior do pior dos 
programas de auditórios. Eu também tenho minhas teorias sobre 
isso, mas Chiquinho estava brabo e continuou sua indignada crônica 
eletrônica: “como que um país tão criativo, dito centro da moda e do 

smog-epub.indd   49 19/2/2013   23:49:45



design mundiais pode ter uma TV tão insuportavelmente mal feita, 
burra e amadora?” E ele compara. “No Brasil, há uma indignação 
generalizada com a queda de nível da TV. Popularização, segmen-
tação etc. Mas não é isso que me parece ocorrer aqui. O Ratinho é 
horrível, mas, comparado com o que se vê aqui, ele parece altamente 
profissional, sofisticado até. Se percebe que ele tem um público alvo 
e trabalha com o objetivo de atingi-lo. Aqui a coisa parece amadora, 
improvisada até. Toda a TV aqui tem uma cara que não sei como 
definir: Modernosa do subúrbio? Modernosa da década de 70? 
Funcionários públicos babacas fazendo TV para babacas? Ou, pior, 
apenas fazendo TV? Geralmente eu gosto das MTVs do mundo. 
Dá pra ver os sucessos da garotada e, às vezes, pinta algo mais legal. 
Pelo menos umas vinhetas com animações super- criativas e bem 
feitas. Mas a daqui não: uma daquelas garotas modernas fica falando 
pelo telefone com babacas de toda a Itália. Hoje, eu estava pela pri-
meira vez gostando, quando percebi que eram os top 20, produzidos 
na Inglaterra. E, como  o cinema de Fellini, Antonioni, Visconti e 
Bertolucci, pode parir comerciais de TV tão sem imaginação, tão 
idiotas mesmo? Qualquer agência fuleira de Salvador, de Feira de 
Santana até, daria aqui um banho de ideias. Lembrei do seu Smog 
sobre a publicidade inglesa, mas aqui é o contrário: não há NADA 
de bom, em horário nenhum!!!”

De fato, o moço estava irado e concluiu com um chamamento, com 
nome e sobrenomes: “Nelson de Luca Pretto, você morou aqui e 
tem nome de italiano: alguma explicação ???”

De fato arrisquei na mensagem de retorno algumas explicações. 
Confesso que nem mesmo me convenci de nenhuma delas. Fiquei 
pensando esse tempo todo, nada me veio à mente. Afinal, este 
mundo louco, dito globalizado, tem dessas coisas. A gente não sabe 
direito muito bem porque as coisas acontecem. Quem sabe essa não 
é mais umas das inexplicáveis situações que fazem, por exemplo, 
o filme The Matrix estrear no Brasil quase um mês antes que aqui 
em Londres. Será que Hollywood está olhando para outros lados?!

Por que será, então, que pelo menos vendo o que acontece em ou-
tros lugares, os italianos - e os brasileiros também! - não aprendem 
um pouco mais sobre como fazer uma televisão mais interessante? 
Será que esse mistério aflige mais gente? Será que vamos ter que 
adentrar pelas bibliotecas medievais italianas em busca do tal fio de 
Ariadne que nos tire deste labirinto? Pode ser. E, mesmo que não 
consigamos uma explicação mais plausível sobre o tema, eu prometo, 
no próximo Smog, eu falo das bibliotecas.
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De novo as bibliotecas

Número quatorze, Londres, julho 99

Fiquei devendo. Tudo começou por causa de O Nome da Rosa. Foi 
bom ter revisto o filme. Revendo-o, agora, prestei mais atenção 
numa deliciosa cena, quando finalmente William de Baskerville (Sean 
Connery) e o noviço Adson von Melk (Christian Slater) – o safadinho 
comido pela plebéia na cozinha da misteriosa abadia - chegam à 
Biblioteca. Usam, no meio da noite, aqueles caminhos esquisitos, 
em plena Itália do século XIII, cheios de escadas. Na confusão da-
quele labirinto, são salvos por um fio de Ariadne da batina do noviço. 
Mas, na chegada à biblioteca, Sean Connery delira e, em mais uma 
de suas perspicazes e moralistas lições, fala para o noviço: ahhh! 
Livros... Bibliotecas... que delícia... que maravilha... que prazer é estar aqui 
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no meio de toda esta riqueza.

Pois assim é Londres. Lembro de Liginha falando. Liginha é uma 
amiga, colega, baiana e ex-gaúcha como eu, minha vizinha aqui no 
bairro. Para ela, no que concordo plenamente, o que faz da Ingla-
terra um país fascinante para nós, brasileiros, são exatamente as tais 
bibliotecas. É impressionante como existem bibliotecas espalhadas 
por todos os cantos e como em todos os cantos das bibliotecas tem 
gente lendo ou ouvindo alguma coisa. O dia inteiro, toda hora... são 
bibliotecas com livros, claro, mas também discos, fitas, jornais, revis-
tas. São, na verdade, espaços de cultura. Lugares onde as pessoas vão 
passar o tempo. Ganhar a vida. Tem espaço para as crianças, onde de 
fato se formam os leitores. A meninada fica por lá. Pega nos livros, 
brinca com eles e depois os recolocam nas prateleiras. Os garotos 
começam, desde pequeninos, a viver o mundo das bibliotecas e das 
leituras. O simples manusear o objeto livro. Ainda, neste começo 
de aprendizagem, sem crimes, sem suspense, mas, certamente, com 
muita imaginação. Depois, com a tal idade madura, virão todas as 
outra emoções dos livros. E não só deles. Dos CD-ROMs, também, 
porque as bibliotecas já estão cheias deles, e de todos os mistérios 
deste e de outros mundos. Como sempre, crianças, aposentados e 
desempregados têm tratamento especial.

A biblioteca do Barbicam Centre, por exemplo, é especializada em 
música. Nelas se encontram partituras, CDs, fitas, vídeos. Também 
livros e revistas sobre música. Todos os tipos de música. Ela está 
implantada dentro de um centro cultural bem interessante, com 
muitas atividades, com muita música – clássica e popular e ainda 
cinema e galeria para exposições. Dia desses, vi uma exposição de 
fotografia, A África por Africanos. Muito interessante, com fotos 
de caras com jeito dos que  conhecemos aí pela Bahia, mas retrata-
das de forma particular pelos estúdios fotográficos tradicionais de 
várias partes da África. Do lado, uma outra mostrando, Picasso e 
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a Fotografia. Depois, um café ou... uma Guinness, claro! Sentado 
no chão no hall principal vendo a programação de música gratuita. 
Todo domingo meio dia e durante a semana, ao cair da tarde, o 
Barbican tem uma programação intensa de música de graça. Jazz, 
clássico e eventos temáticos, esses dias mesmo houve um mês sobre 
Cuba. Incrível como tudo muda, quando esses festivais acontecem. 
O público passa a ser outro. E a delícia dos espetáculos de Rubens 
Gonzales e Ibrahin Férres, todos revivendo o famoso Buena Vista 
Social Club, de Cuba, agora muito em moda por causa do belíssimo 
trabalho de divulgação e produção de Roy Corder. Claro, no bar o 
famoso run e… os charutos.

O Royal Festival Hall também é desse jeito. Agora, já mais no verão, 
as coisas passam a acontecer do lado de fora, com a cara para o 
Thames. Aqui não é somente casa de espetáculos, tem uma boa 
livraria e uma bem equipada loja de discos, claro, onde os discos 
custam uma fortuna.

Mas, no  meu bairro, tem uma biblioteca também. É bem perto aqui 
de casa. É pequenininha e todo bairro tem uma. Elas fazem parte 
de uma rede de bibliotecas, todas interconectadas. Todas com o seu 
próprio charme. Também a minha é cheia de gente, principalmente 
aposentados, que passam por lá boa parte do dia lendo jornais, 
revistas, pegando livros, discos e fitas. São hábitos. São coisas que a 
gente vai se acostumando só depois de um tempo, pois, na verdade, 
nosso cotidiano de praias e outras cositas mais vão fazendo com que 
a gente, muitas vezes, nem perceba o quanto ficamos bem distante 
dessas riquezas que aqui, de fato, têm seu valor. Por exemplo, o 
programa de implantação da internet aqui no Reino Unido, inclui, 
além das escolas, os postos de saúde e, claro, as bibliotecas públicas. 
Em Portugal, o Ministério da Ciência tem um programa chamado 
internet na Educação,  e o ponto de conexão da escola com a internet 
é sempre a biblioteca. São culturas que valorizam mais essas coisas.

Por esses dias, recebi os prospectos da nova British Library. Mo-
numental. Além do seu acervo fantástico de obras raras, um setor 
específico somente com registros sonoros. Sem dúvida, ela merecerá 
em breve um outro Smog, se tempo eu tiver.

smog-epub.indd   53 19/2/2013   23:49:46



Sol

Número quinze - Londres, agosto de 99

Uma das coisas boas da vida é ficar sentado ao sol, meio tipo calango, 
de bobeira, pensando na vida. Claro, isso sempre vem à minha mente 
associado com uma bela praia, um fim de tarde no velho Porto da 
Barra, curtindo aquela coisa maravilhosa e especial que é ver o sol 
se pôr, ao fundo da ilha de Itaparica. Falo da Bahia, porque ela está 
sempre presente em minha vida, mesmo que o Porto da Barra não 
seja mais o mesmo. Essas coisas sempre voltam à mente, pois aqui 
em Londres a relação com o sol é, digamos assim, meio engraçada. 
Na verdade, isso vale para toda a Europa, pelo menos a que conhe-
ço. Os filmes sempre nos trouxeram o mundo de longe para mais 
pertinho. Ver hoje, por aqui, a magnífica ponte sobre o Thames, a 
Tower Bridge, cenários de tantos filmes, é simplesmente emocionan-
te. Ver os filmes, crimes, ruas e prédios todos iguaizinhos, ao vivo, 
perceber as cenas que marcaram a nossa vida, quando víamos a 
Londres da imaginação na grande tela do cinema. Os parques e o sol 
também fazem parte do meu imaginário cinematográfico, que penso 
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também ser o seu. Mesmo quem nunca pisou em Nova Iorque ou 
em Londres, por exemplo, fala com um certa intimidade do Central 
Park ou do Hyde Park. Falamos deles como se fossem uma espécie 
de Porto da Barra ou Ibirapuera do mundo. Não resta a menor 
dúvida que as cenas mais fortes desses dois fabulosos parques são 
aquelas em que os nova-iorquinos ou londrinos ficam de papo pro ar, 
às vezes quase sem roupa, amontoados uns nos outros, curtindo o 
sol do verão. Um verão que é escaldante e que não tem uma prai-
nha assim por perto. Eu mesmo tenho um pouco de dificuldade, 
confesso, de ficar no sol sem a tal aguinha, de preferência, salgada. 
Mas, se o inverno e também as outras estações – que aqui de fato 
existem – são duras, a chegada do sol é celebrada com festas. No 
plural. Não tem dia que esses parques não estejam lotados, com as 
crianças fazendo um barulho que espanta. Espanta não porque seja 
grande, mas pelo inusitado do barulho vindo de ingleses e inglesas, 
tão quietinhos em todos os outros dias do ano.

Essa relação com o sol chega a situações que, juro a você, acho 
meio estranhas. O parque mais perto daqui de casa é nada mais 
nada menos que o meu querido cemitério, Brompton Cemetery. Assim 
que cheguei, usava as suas belas alamedas para minhas caminhadas 
matinais. Para ver os aviões, que, em fila, cruzavam o céu nublado 
de Londres. Às vezes, um pouco constrangido, sentava em um dos 
bancos com meu walkman, ouvia um clássico – pois não me podia 
imaginar ouvir outra coisa no cemitério – e lia o jornal. Confesso 
que olhava mais para os lados do que para as letras dos jornais. 
Ficava sempre pensando naquele gostoso frio do inverno, ouvindo 
clássicos tocados com orquestras de dezenas de instrumentos e co-
ros, que faziam, no meu ouvido, um barulho enorme, se não estaria 
eu, naquele recanto, atrapalhando o sono eterno dos que já tinham 
daqui partido. Nem sei muito bem para onde, mas partiram. Olhava 
em volta, e ninguém dava muita bola para o que eu estava fazendo 
ali. Um dia, resolvi quebrar todas as minhas barreiras. Tomei uma 
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decisão radical e... fui tomar café no cemitério. Comprei na esquina 
um expresso duplo e uns croissants para mim e para as minhas me-
ninas que dormiam em casa. Eram uns quatro, porque já imaginava 
que comeria uns dois, se de fato conseguisse relaxar em lugar tão 
esquisito para tomar café da manhã. Lá fui eu, com meu enorme 
jornal dominical, o tal walkman com um Mozart para orquestra que 
já não me lembro o número. Caminhei um pouco com todas essas 
tralhas penduradas para escolher, digamos assim, o melhor lugar. 
Bom, o melhor lugar significava primeiro ver se tinha mais alguém 
fazendo isso e, depois, tentar um lugar meio de cantinho assim... e... 
de preferência, um banquinho meio longe dos amigos e amigas que 
não conhecia, mas que ali descansavam. Eternamente. Havia bancos 
nas alamedas, mas outros estavam bem no meio da grama, entre 
os túmulos. Eram os mais agradáveis, mas confesso, me davam um 
certo desconforto. Mesmo assim, fui para eles. Sentei e comecei a 
ler o jornal. Depois de um tempo, com a música maravilhosamente 
me tirando dali, o sol quentinho, mas ainda frio, comia os croissants 
e tomava meu café. Os jornais de domingo são iguais em todo o 
mundo. Possuem as notícias normais, todas iguais, mais aqueles 
cadernos e revistas que podem ser lidos qualquer dia, do mês ou 
do ano. Relaxei. Ouvi o concerto todo, li o jornal de cabo a rabo. 
Como de costume, nenhuma notícia do Brasil, detalhes sobre as 
dificuldades econômicas de um ou outro país deste nosso mundo 
globalizado e, claro, página inteira sobre o tempo. Terminei gostando 
do tal cemitério para mais uma atividade viva. Ficava lendo, pen-
sando nos problemas econômicos, nas entrevistas com as modelos 
famosas, os cantores, a Rainha e... o cemitério. Voltei para casa feliz.

O tempo passou, as estações mudaram, o friozinho foi embora, mas 
não de todo. O sol, que mesmo antes aparecia de vez enquando, 
agora, em pleno verão, aparece com mais frequência. E quando ele 
vem, o calor é alucinante. Lembro, mais uma vez, do meu Porto da 
Barra em Salvador. De Juqhey em São Paulo. De Bombas e Bombinhas 

smog-epub.indd   56 19/2/2013   23:49:46



no litoral de Santa Catarina. Lembro de como é engraçado Brighton, 
aqui no sul da Inglaterra, com aquele enorme oceano pela frente, 
gente que não acaba mais e uma praia cheia de pedras. Aquelas ca-
sinhas coloridinhas, as mesmas que os filmes nos mostraram desde 
cedo e que a gente não acredita muito ser de verdade. Pois são. As 
pessoas vão pra lá, alugam as casinhas, na frente, um asfalto que você 
já pode imaginar a temperatura e dentro toda uma infra-estrutura 
para uma praia confortável. Curioso para quem está acostumado 
com as tais barracas de praia, como a gente tem na Bahia.

O sol. As praias. Fico pensando como é estranho a vida em cidades 
como Londres com o sol escaldante, e sem praia. Até tem o rio, 
que além de famoso e sinuoso, já está bem mais limpo, mas não é 
uma praia usável, digamos assim. As pessoas, como não poderia 
deixar de ser, ocupam os parques para se deliciarem com o sol. 
Todos os cantos onde tem um verde ficam repletos de gente com 
suas comidinhas, livros e jornais. Meio distante, tem Richmond que 
é belo e grande. Não muito longe daqui, o Hyde Park e o Kensigton 
Gardens, sempre repletos. O St Jame’s Park, o mais antigo royal park 
daqui, totalmente organizado, perto da casa da Rainha, com banda 
de música aos domingos, debaixo daqueles toldos que também os 
filmes mostraram. Mais perto daqui de casa, tem o Holland Park que 
é relativamente pequeno, mas belíssimo, com filas enormes para 
comprar ice cream, muito florido, com lugares bem cuidados para as 
crianças pequeninas e uma grama muito gostosa. Em todos eles, 
quando o sol aparece, uma multidão!

Hoje o sol está lindo, e faz muito calor. Resolvi caminhar um pouco 
porque não tenho lá muita paciência para ficar em parques com este 
calor. Faça sol ou faça chuva, meu caminho, aqui por perto, sempre 
inclui uma passada pelo Brompton Cemetery. Imaginava-o vazio, por-
que, na minha mente, ele tem uma cara mais ligada ao frio. Nem 
sei muito bem o porquê. Talvez possa até imaginar, mas... deixa pra 
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lá! Qual não foi o meu espanto, quando encontrei uma verdadeira 
multidão no cemitério, todos deitados de calção ou de biquíni, nas 
gramas ao lado e quase por cima dos túmulos. Todos tomando 
sol. Namorados – de todos os sexos – que com os mesmo jornais, 
revistas e comidinhas, feito lagartixas ou lagartos, curtiam em paz 
– ainda não eterna – o forte sol desse verão londrino. Confesso que 
fiquei assim, assustado. Meio sem graça e pensando comigo mesmo 
sobre os meus antigos passeios neste lugar. Lembrando da minha 
vergonha de estar aqui lendo um jornal ou ouvindo uma música 
que não fosse clássica. Pensava, claro, em que tipo de música podia 
estar ouvindo alguém de biquíni deitado quase sobre o túmulo de 
Freddie Mercury, que aqui descansa.

Ria sozinho de mim mesmo que, naquele domingo de inverno, to-
mando café e comendo croissant, morria de vergonha do que fazia. 
Ria e percebia que já estava até gostando. Percebi que comecei a 
aprender a ter prazer com essas coisas meio estranhas. E vi que 
estava gostando mesmo, porque só nessa hora lembrei que, naquele 
dia de inverno, eu tinha gostado tanto, que cheguei em casa sem os 
croissants das meninas.
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As galerias

Número dezesseis - Londres, agosto de 99

Os museus e as galerias de arte são coisas que sempre me apaixo-
naram. As coisas que encontramos aqui na Europa são realmente 
de matar. São tantas que chegam a cansar. Lembro daquele casal de 
amigos que, numa daquelas viagens de férias de 20 dias, passando 
por cinco países, oito cidades, acorda lá pelo meio da viagem em 
Paris e um diz pro outro: bom, cedinho, a gente sai, dá uma olhada logo no 
Louvre, depois no Rodin, no Picasso e, pronto, matamos essa parte de museus!

São tantas as coisas, e temos tanta falta disso no Brasil que, quan-
do chegamos aqui, termina quase virando uma obrigação mesmo. 
Cansa, mas é muito interessante.

Eu, como já andei dizendo, fiquei muito impressionado com o 
Lousiana Museum na Dinamarca. É uma coisa esplendorosa. Já fui 
duas vezes e creio que não me canso de ir. Um dos seus últimos 
diretores está aqui em Londres agora. É um desses fanáticos por 
arte. Já foi também diretor do Malmö Museum, na Suécia, bem ao 
lado de Copenhague, de onde você pode atravessar para Malmö 
numa daquelas lanchas voadoras, iguaizinhas àquelas que cortam 
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a baía de Todos os Santos, ligando Salvador à ilha de Itaparica, na 
Bahia. O nome do cara é Swede Lars Nittve. Ele está por aqui para 
um projeto muito alucinado para a tradicional Londres: criar uma 
nova Tate Gallery. Parece estranho, mas, na verdade, está sendo 
construída, é uma extensão da tradicional Tate, que fica ali em frente 
ao Thames. Uma extensão que será a Tate Gallery of  Modern Art. 
O lugar, quase em frente à famosa Saint Paul, do outro lado do rio. 
O projeto é monumental e ficará pronto no ano 2000, como aliás 
tudo aqui em Londres. Imagino aquele casal de amigos visitando 
esta terra nessa época!

Para ligar a nova Tate com Saint Paul, o  mais britânico de todos os 
arquitetos, Sir Foster, desenhou uma esguia ponte, somente para 
pedestres, que fará um esplendorosa curva sobre o Thames. Claro, 
com uma especial iluminação. Será, sem dúvida, um espetáculo 
fascinante, digno da nobreza do rio. Um rio que tem até umas com-
portas, que ficam lá pelas bandas de um lugar chamado Woolwich. 
São nove estruturas que quebram o rio, com uma beleza sem igual. 
Elas são usadas para segurar o rio e evitar que suas águas invadam 
a cidade nas cheias.

O lugar é bem bonito, mas também objeto de uma dessas coisas 
curiosas que marcam esta terra. Outro monumento que está dando 
o que falar aqui é o tal Millennium Dome, na ponta de Greenwich. Os 
organizadores da festa querem que o rio fique com um pouco mais 
de água do que é o costume no final do ano. A ideia foi simples: 
vamos fechar as comportas e o rio ficará cheio, embelezando a festa 
de inauguração do Dome. Festa que já tem até briguinha para saber 
qual o discurso mais importante: o da rainha ou o de Tonny todoriso 
Blair. Mas nada aqui é simples assim. Os protestos já começaram, 
e o argumento é simples: a Thames Barrier foi feita para impedir a 
entrada da água e não a sua saída. Logo, não poderá ser usada para 
isso… A gente acha essas coisas curiosas, mas é assim que esta 
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cidade funciona… Coisas de um lugar onde os direitos são levados 
ao extremo.

Mas o Thames é assim mesmo, talvez tão emocionante quanto as 
tantas galerias e museus que existem por aqui. Lá perto da city, estão 
colocando uma outra tralha monstruosa. Patrocinado pela BT, vai 
subir pelo lado sul do Thames, o London Eye. Uma tremenda roda 
- parecendo uma roda gigante - com umas 20 cápsulas para mais 
de 30 pessoas cada, que ficará rodando para você olhar Londres de 
cabo a rabo. Para ver uma Londres que gosta de se olhar. Uma Lon-
dres que se discute, emocionadamente, e que encanta os visitantes. 
Vir para Londres no verão pode parecer sem graça, mas… engano 
seu. A cidade continua repleta de gente que entra e sai. De povos 
de todos os povos que olham cada pedacinho, cada coisinha e que, 
como eu, se encanta com a sua beleza. Uma Londres que cativa e 
emociona. Mesmo quando você ouve as piadinhas sobre o assunto 
predileto dos inglêses: o tempo.

Chove muito lá fora, e eu preparo a mala para partir. Escrevo meu 
último Smog. Lembro que ainda estamos no verão. Um verão que, 
segundo dizem, foi maravilhoso e, segundo as más línguas, foi, ma-
ravilhoso porque caiu num domingo! Será isso o tal humor inglês? 
Numa próxima vez, talvez, eu consiga contar para você...
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