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Tudo na vida é um devir. Tudo está sempre em trans-
formação, incessante e permanente. O grego Heráclito 
de Éfeso tinha razão. A semana inteira que eu teria em 
Atenas, entre uma audiência e outra, seria a oportuni-
dade perfeita para pensar nisso.

Com tanta coisa para fazer em Londres, o escritó-
rio insistiu que eu tirasse uns dias para descansar. Talvez 
quisessem me ver longe por algum tempo...

Recomendaram-me as praias e as ilhas gregas, mas 
não tinha o mínimo interesse em conhecer praias e ilhas, 
ainda mais que me disseram que os gregos são um povo 
antipático, que se comunica aos gritos. Nunca gostei de 
barulho e de confusão. Teria que esperar o tempo passar 

Capítulo 1
 “A vida não examinada 

não vale a pena ser vivida.” (Sócrates)
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a próxima segunda-feira. O que fazer? Não tinha outra 
escolha, a não ser ir para o hotel e ler o processo.

Como o hotel ficava a poucas quadras do fórum, 
pude chegar em poucos minutos. Isso é uma das raras 
coisas boas de Atenas. Tudo que importa está a poucas 
quadras de distância. Caso você se perca, basta olhar para 
cima e procurar a Acrópole. Atenas tem basicamente 
dois morros, o Likavittós e a Acrópole, sendo esta a tra-
dução de “cidade alta”, em que acro é alto e pólis, cidade. 
Então, como disse, basta encontrar um desses morros e 
você logo se localiza.

Já havia decorado todas essas informações, pois 
aonde ia contavam sobre a Acrópole e seu significado. 
Provavelmente, não havia mais nada para se ver na Grécia, 
a não ser aqueles dois morros. Não saía da minha cabeça 
que teria de ficar uma semana inteira naquela cidade. E 
o pior, o processo já estava decorado. Sabia tudo o que 
deveria falar, até mesmo as respostas para as perguntas 
que o oponente ou o magistrado pudessem fazer.

Para o tempo passar mais rápido, fui até a piscina 
do hotel, mas ela estava em obras e só seria reaberta den-
tro de uma semana. Maldição grega. Um calor infernal e 
nem uma piscina para me refrescar eu tinha. 

Como já estava anoitecendo, resolvi sair para comer 
algo. A recepcionista do hotel, bastante solícita, mas sem 
falar muito em inglês, sugeriu que eu visitasse os bairros 
Plaka ou Monastiraki, onde encontraria bons bares e 
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cantinas. Pubs, em Atenas, nem pensar. Que país atra-
sado, pensei.

Após algumas quadras e quatro euros a menos em 
minha carteira, cheguei a Monastiraki. O taxista me 
deixou bem na praça. Ali, lembrei-me vagamente da 
Piccadilly Circus, não pelos seus cruzamentos, mas pelos 
tipos exóticos que vi circulando.

Bastou olhar para o alto, que lá estava a Acrópole. 
Naquele momento, toda iluminada, até se tornara mais 
bela, mas nem de perto chegava à grandiosidade e à sun-
tuosidade do prédio do Parlamento Inglês, e muito menos 
do Palácio de Buckingham, para comparar somente com 
esses dois. Mas, para os gregos, ela era o máximo. 

Caminhei um pouco pelo bairro, onde havia apenas 
vendedores ambulantes e pessoas rindo alto e falando aos 
berros. Já estava desanimando, quando à minha frente 
se descortinou uma rua, com vários bares. Escolhi um 
deles e sentei. Mesmo sabendo que a comida servida não 
era boa, tinha certeza de que uma cerveja inglesa traria 
alguma recordação de casa. 

Qual foi a minha decepção quando me informaram 
de que não havia cerveja inglesa no cardápio! Pensei em 
me levantar e ir para algum dos bares à volta, mas, para 
minha insatisfação, constatei que, mesmo neles, todos 
bebiam praticamente a mesma cerveja. 

Por falta de opção, pedi a cerveja da garrafa verde, 
que logo fiquei sabendo se chamar Mythos. Que falta de 
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originalidade! Tudo para esses gregos é mito ou então 
filosofia. No primeiro gole, não me pareceu ruim. Era, 
digamos, bebível. No entanto, o que comer se tornou a 
dúvida. Moussaka, um dos pratos principais da culinária 
grega, uma espécie de prima humilde da lasanha, é que 
não seria a minha opção para o jantar. Então, para não 
errar, tive que pedir uma boa e conhecida (no caso, nem 
tão boa) pizza.

Depois da terceira garrafa, mesmo que long neck, a 
Mythos começou a ficar melhor. 

Apesar de o metrô passar ao lado do bar, de a rua 
inteira estar cheia de pessoas barulhentas e de um tren-
zinho que ficava passeando pela calçada repleto de turis-
tas, consegui ouvir três músicos cantarem no bar onde 
eu estava. Na segunda música, identifiquei uma velha 
canção que meu falecido pai escutava. Era o tema do 
filme Zorba, o Grego. Por um momento, fiquei pensa-
tivo, lembrando-me dele cantarolando a música, sentado 
em seu velho sofá. Mas logo voltei à realidade, quando 
dois senhores passaram por mim e um deles esbarrou 
na minha cadeira. Pareciam ansiosos para dançar. Que 
cena ridícula! Os dois, abraçados, iam de um lado para o 
outro, no compasso da música.

Para o meu espanto, na mesa ao lado, um homem, 
cuja presença até então eu não havia notado, falou:

– Zorba, o Grego. Este é o tema do filme, e esta dança 
é tradicional. Só os homens dançam.
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Meio atônito, pois não havia perguntado nada, res-
pondi com um curtíssimo sim.

Ele, querendo ser gentil, ou desejando ter alguém 
para conversar, perguntou:

– É turista?
Novamente respondi com um simples sim.


