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A Batalha dos Andes

Cordilheira dos Andes, 1438 d.C.

Huiracocha nos proteja!

A sentinela quéchua arregalou os olhos para ter certeza de que aqui-
lo que via não era uma miragem. Bem distante no horizonte, um exército 
formado por quarenta mil chancas marchava pelo Vale de Antahuaylla, 
seguindo a rota de Vilkakunka. Já haviam cruzado o rio Apurímac e se 
encontravam há quase um dia de distância da capital dos quéchuas. Em 
poucas horas entrariam em Ichupampa, no vale de Cusco. Seus cânticos e 
gritos de guerra, ritmados pelo barulho de porretes chocando-se contra 
os escudos de madeira, eram ouvidos em um raio de léguas de distância 
e, inclusive, por aquela sentinela.

Nos últimos duzentos anos, dois grandes reinos cresceram no solo 
árido dos Andes. Na parte ocidental da zona andina central, os chancas, 
filhos de Uscovilca, domesticaram suas lhamas desde Andahuaylas até as 
margens do Apurímac. Os quéchuas, herdeiros de Manco Cápac, ergueram 
suas plantações no lado oriental do mesmo rio e estenderam seus domí-
nios ao sul, até as bordas superiores do majestoso lago Titicaca.

Finalmente chegara o momento em que as disputas por terras férteis 
os colocou em rota de colisão.

O que levou os chancas iniciarem o embate, foi a notícia de que o 
reino do velho Wiracocha, senhor dos quéchuas, passava por dias con-
fusos. Sua morte iminente e o desgastante conflito com tribos vizinhas 
deixaram expostas suas fraquezas. Tratava-se do momento oportuno para 
que os filhos do Sol fossem subjugados.

Além da força de suas armas, os chancas eram reconhecidamente os 
melhores guerreiros do mundo andino. Habilidosos na condução de seus 

porretes e suas fundas, as temidas huaracas, eram também muito cruéis. 
Guerreiros inveterados, preferiam batalhas a alianças, apoderando-se de 
territórios pela guerra, escalpelando os líderes vencidos e expondo-os 
decapitados pelas cidades. Por essas razões, todos temiam entrar em 
seus caminhos e seus inimigos, quase sempre fugiam antes mesmo de 
qualquer combate.

Dois dias após se instalar em Ichupampa, Ancco Huayllu, o sobera-
no chanca, mandou um emissário a Cusco para a tratativa de acordo ou 
rendição, algo comum naqueles embates.

Quando entrou no salão real, o que o mensageiro viu era a personi-
ficação da impotência dos quéchuas. Wiracocha estava sentado em seu 
trono com a cabeça escorada no cetro real. De olhos fechados, respirava 
com dificuldades. Seu peitoral de ouro, folgado no tórax, denunciava que 
ele já não era nem a metade do homem que um dia fora.

Ao seu lado, seu filho e sucessor Urco Yupanqui estava de pé, ob-
servando, em silêncio, a chegada do forasteiro que não tardou a se pro-
nunciar:

— Wiracocha, filho de Inti, o deus Sol – fez uma reverência com as 
mãos. – Considere-me hoje como um irmão. Trago boas novas e salvação 
para toda sua família. O poderoso Ancco Huayllu, meu rei e soberano, 
tomará posse de suas terras e, em troca, irá premiá-los com a chance 
de permanecerem vivos. A vocês, cabe apenas a obrigação de partirem 
em silêncio.

Ao ouvir aquelas palavras, Urco enrijeceu os músculos tentando 
conter a raiva. Lentamente, procurou o punhal de ouro que estava preso 
em seu cinturão. A intenção era atacar o chanca tão logo tivesse oportu-
nidade. Não esperava, contudo, ser desarmado pelo próprio pai. O velho 
rei colocou as duas mãos no cetro, apoiando o queixo sobre elas e, por 
alguns segundos, pareceu meditar. Então, abriu os olhos e respondeu 
vagarosamente:

— Diga a Ancco que em três luas Cusco será dele.
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mar. Lentamente e trocando passos calculados em direção ao pai, colo-
cou-se entre este e seu meio irmão. Respirou fundo, relaxando os braços 
e abaixando a cabeça.

Contudo, o que parecia ser um sinal de resignação converteu-se 
em fúria. Virou-se em direção ao trono, apontando o dedo indicador de 
sua mão esquerda ao pai. Seu olhar fitava o velho com severidade e era 
mesmo capaz de desmontá-lo.

Antes que o rei pudesse esboçar qualquer reação, o jovem vociferou:

— Você vai entregar os filhos de Mama Ocllo ao inimigo? Você pensa 
que vai salvar uma dinastia com a sua covardia?!

— Kusi, abaixe sua voz para falar com o filho de Inti! – Urco gritou 
segurando o meio irmão pelo ombro.

Sem hesitar, o jovem príncipe fez um movimento giratório acertan-
do o rosto de Urco com as costas da mão esquerda fechada, jogando-o 
para trás. Deu dois passos firmes em sua direção. Agarrou sua túnica pela 
gola e levantou-o do chão. Colocou os olhos do irmão na altura de sua 
fronte, observando um fio de sangue que lhe escorria da boca.

— Ele não é filho de Inti… - Kusi pausou sua fala com uma respi-
ração mais profunda. – Entenda, a noite somente reina quando o sol se 
põe. Se ele fosse filho do sol, não temeria a escuridão! – disse soltando 
Urco, que caiu de joelhos sem reação. – Covarde!

Quatro guardas estavam parados no portal assistindo à discussão. 
Kusi caminhou até eles aos gritos:

— Avisem a todos os quéchuas que Cusco tem um novo rei.

No dia seguinte, as famílias reais organizavam a partida a Cita. En-
quanto os servos preparavam as liteiras que carregariam Wiracocha para 
fora dos muros da cidade, Kusi Yupanqui seguiu em direção ao pátio prin-
cipal de Cusco, onde se encontrava a estátua de Manco Cápac, primeiro 
rei e fundador da cidade quéchua.

Urco não podia acreditar. Tomado pelo espanto, assistiu, em silên-
cio, àquela cena, incapaz de qualquer reação. O mensageiro, por sua vez, 
assentiu com a cabeça, deu meia volta e partiu em direção à entrada 
principal. Ao seguir para o exterior do palacete, ele teve de se esquivar 
para não trombar com um jovem que entrava a passos largos no salão. 
Era Kusi Yupanqui, um dos príncipes do reino.

Esbaforido, o jovem parou em frente ao trono, colocando as mãos 
nos joelhos e tomando fôlego. Seus longos cabelos negros divididos em 
duas tranças caíam-lhe pelos ombros em direção ao solo. Os braceletes 
de ouro em seus punhos denunciavam sua condição real. Enquanto re-
compunha suas forças escutou, a certa distância, as reclamações de seu 
meio irmão, que dizia:

— Então está decidido, vamos mesmo entregar tudo aos chancas?

— Escute-me, filho amado. Seu velho pai já viu guerras o suficiente 
para reconhecer quando uma derrota é inevitável. O melhor que fazemos 
é proteger nossa linhagem - o tom sóbrio na fala do rei deixava claro que 
sua decisão não seria mudada.

— Mas e o nosso povo, vamos abandoná-lo? – disse Urco, ainda 
incrédulo.

Wiracocha colocou o cetro em seu colo e retirou sua coroa, repou-
sando-a sobre um dos braços de seu trono feito de pedra. Todo este 
movimento pareceu ser o suficiente para cansá-lo. E foi assim que disse:

— Quantos Irmãos Ayar tiveram que morrer para que Manco Cápac 
fundasse Cusco? – fez uma pausa esperando o filho compreender sua 
mensagem. – A manutenção de uma dinastia sempre exige o sacrifício 
de muitos!

Urco abaixou a cabeça, em sinal de obediência ao velho pai que 
seguia, agora, com algumas instruções:

— Reúna minhas mulheres e convoque seus irmãos. Pelo bem de 
nossa dinastia, partiremos em três luas para a fortaleza de Cita. Lá, en-
contraremos um lugar para iniciarmos o nosso novo Reino.

Kusi escutava a tudo já de pé. A felicidade que carregava em seu 
nome havia lhe abandonado. Esperou o fim da conversa para se aproxi-
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rou o rosto, finalmente encarando a seu inimigo, e sentenciou: – Mesmo 
sabendo que isso é impossível!

Kusi não se intimidou. Os cabelos, agora soltos até o meio das cos-
tas, esvoaçaram enquanto ele descia a escadaria até a sua metade, de 
onde podia ficar na mesma altura que o senhor dos chancas, que assistia 
a tudo de suas liteiras. Encarou-o em seu trono e profetizou:

— Já que fala em deuses, saiba que este é um vale sagrado. Cada 
rio, cada árvore, cada lhama, cada condor… – abriu os braços, capturan-
do a imensidão – Tudo se levantará para defende-lo. Nossas montanhas 
são guerreiros adormecidos que juraram despertar no dia em que o Sol os 
chamasse à luta – falou puxando uma pequena adaga de ouro, deixando 
que o reflexo do sol ofuscasse os olhos de seu adversário. – Em trinta 
luas, Inti brilhará mais forte para que todo mundo possa contemplar sua 
derrota! – virou-se, subindo as escadarias, e sumiu em seu palacete.

Quando a trigésima lua esmaeceu no céu e os primeiros raios de sol 
refletiram nas geleiras andinas, os deuses apostaram suas riquezas em 
apenas um nome. Cusco despertava ao som dos gritos e cânticos chancas 
que faziam tremer os pés da cordilheira. Kusi, impávido, já os aguardava 
na fortaleza de Sacsayhuaman, que protegia os portões ao norte da cida-
de. Por lá viriam seus oponentes.

Sacsayhuaman era indestrutível.

Seus muros, com cinco metros de altura, foram construídos por povos 
ainda mais antigos que os quéchuas, feitos com pedras que chegavam a 
pesar mais de cem toneladas, milimetricamente recortadas para se encai-
xarem umas sobre as outras. A única forma de ser invadida era pelo portão 
principal, feito com madeira fortalecida e revestida com ligas de bronze.

Naquele dia, todos os emissários já haviam retornado, embora nem 
todos os líderes tribais tivessem aceitado a oferta do rei dos quéchuas. 
Poucos são os que conseguem reconhecer o Triunfo, este que é um deus 
cuja face não se revela àqueles desprovidos de virtude. Assim, alguns, 

Já se vestia com a roupa de guerra de um rei. Por cima de sua túnica 
feita de tecido de vicunha, seu peitoral de lã aparecia coberto por uma 
placa de ouro, assim como as canelas e os punhos. Em sua cabeça, uma 
coroa do mesmo metal no formato de um semicírculo.

No meio da praça, Kusi reluzia como se ele fosse, verdadeiramente, 
o filho do sol. Sob a proteção do pai de todos os quéchuas, convocou 
homens e mulheres para lutarem ao seu lado. Seu discurso inflamado 
convenceu outros sete clãs reais a desistirem da partida, entre eles o seu 
meio irmão mais velho, Inca Roca II.

No dia seguinte, reuniu seus melhores mensageiros e os enviou a 
todas as comunidades locais, propondo uma aliança contra os chancas 
em troca de terras e proteção. Também destacou um mensageiro ao vale 
de Ichupampa, avisando aos seus adversários que Cusco não se renderia. 
Aos engenheiros reais, solicitou que colocassem grandes pedras no alto 
das montanhas ao redor do vale, dispondo-as em forma de gente, como 
se fossem gigantes.

Ancco Huayllu recebeu a notícia com gargalhadas. Sua confiança na 
vitória era tamanha que, ele próprio, foi até Cusco escoltado por seus 
dois generais, os irmãos Waraka. Ao entrar pelo portão principal, carrega-
do por liteiras, avistou Kusi parado no topo de uma escadaria em frente 
ao palácio central.

Os homens de Ancco levaram-no para próximo do novo rei. Com ares 
de evidente superioridade, o chanca nem se deu ao trabalho de encarar o 
jovem nos olhos. Falou como se conversasse com o vento:

— Então, quer dizer que um rapazote, como você, pensa que pode 
derrotar o meu poderoso exército? - Kusi, do alto, permaneceu assistindo 
quieto, enquanto o líder chanca prosseguia: - Eu não te mato agora, pois os 
deuses me condenariam por ter sido impiedoso com uma criança indefesa.

Os generais riram, sadicamente, deixando à vista as placas de prata 
que revestiam seus dentes. Displicente, Ancco fez um sinal com a mão, 
interrompendo-os, e continuou:

— Como eu não gosto de desrespeitar os deuses, darei trinta luas 
para que organize um exército à altura dos chancas – neste momento vi-
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O que se viu sair de lá foi aterrador.

Em poucos minutos, um bando de mais de três mil lhamas, amedron-
tadas pelo barulho dos tamboreiros, passaram pelos portões da fortaleza, 
correndo velozes e ensandecidas, abrindo e desorganizando a formação 
adversária. Como bestas infernais, mataram soldados com seus cascos e 
coices, deixando ainda tantos outros feridos e sem escudos, agora presas 
fáceis para os projéteis quéchuas.

Ao ver sua tática surtir efeito, Kusi sentiu a voz suave da Fortuna 
sussurrar em seus ouvidos. E ela dizia ser chegada a hora de atacar. Foi o 
que ele fez. Abriu os portões para que os soldados do batalhão principal 
saíssem com porretes, machados, lanças e boleadoras, enfrentando os 
chancas em campo aberto, com o cenho e punhos cerrados.

Ainda que a batalha corpo a corpo favorecesse os estrangeiros, a 
Fortuna nunca se engana em suas predições. Quando conseguiram es-
tabelecer o equilíbrio no embate, os chancas foram surpreendidos pelo 
avanço de duas hordas que atacaram lateralmente.

Para a surpresa de todos, Kusi estava entre os guerreiros no campo 
de batalha. Deixara seu irmão Inca Roca II no comando de Sacsayhuaman 
e partiu para o combate. Seu objetivo era roubar os restos mortais de 
Uscovilca para, assim, desmoralizar o rei. Enquanto partia na direção 
de Ancco, ele se deparou com um dos irmãos Waraka. Era Tumay, o mais 
novo. Naquele momento o quéchua não poderia fugir do enfrentamento.

Kusi vestia uma armadura de ouro no tronco posta sobre uma cou-
raça reforçada. Tinha um saiote preso a um cinto que segurava também 
o colete e escondia um punhal de ouro. Na mão direita, carregava um 
escudo retangular revestido em prata, com um metro de comprimento. 
Na mão esquerda, empunhava um porrete de cabo curto com uma ponta 
de prata em forma de estrela, chamada de macana. O rei já não usava 
mais coroa, em seu lugar, aparecia apenas um casco de madeira revestido 
de prata.

Tumay estava machucado. Havia perdido seu escudo e segurava, em 
cada uma das mãos, uma lança e um machado de pedra. O cansaço já 
o dominava e, por isso resolveu arriscar tudo no longo espeto. Jogou-o 
na direção de Kusi, que conseguiu se esquivar com um rolamento lateral 

ainda que tendo respondido ao chamado de guerra, deixaram claro que so-
mente tomariam parte no embate, quando um dos lados sinalizasse vitória.

Assistiriam a tudo do cume de seus morros, do alto de suas  
covardias.

Mesmo assim, Kusi conseguiu reunir um exército de trinta mil ho-
mens, um número ainda inferior ao dos chancas. Por isso, era preciso agir 
com muita astúcia e empregar uma estratégia certeira, o que, efetiva-
mente o jovem quéchua fez. Repartiu seu efetivo em três blocos, sendo 
que um deles ficaria com quase dois terços do contingente, protegendo 
a fortaleza. Os outros dez mil homens se dividiriam em dois grupos para, 
no momento exato, atacar pelos flancos.

Os chancas, diferentemente, confiaram na superioridade numérica e 
na técnica guerreira de seus homens. O plano era centralizar as forças até 
romperem os portões da fortaleza, obrigando os filhos do sol a se rende-
rem. A confiança de Ancco Huayllu na vitória era tão grande que, ao lado 
de seu trono, deixou exposto aquilo que dizia ser a múmia de Uscovilca, 
o patriarca de seu povo.

Após as trocas de ofensas entre os grupos e dos rituais de consagra-
ção aos deuses, os generais Waraka ordenaram o avanço de suas tropas. 
Ao perceber o movimento, Kusi mandou uma parte de seus homens subir 
nos muros da fortaleza, com escudos e fundas.

As trombetas de madeira soavam e os tambores marcavam os passos 
da estratégia do quéchua. A colossal Sacsayhuaman pulsava como o co-
ração de um puma à espreita de sua caça.

Do alto, os soldados giravam suas huaracas e lançavam pedras a 
mais de trinta metros de distância. Zunindo, os petardos rasgavam o céu, 
projetando suas sombras como ratazanas correndo pelo chão. Eram as 
emissárias da morte.

O ataque foi preciso, causando as primeiras baixas no inimigo.

Os chancas também respondiam com suas huaracas e mantinham 
seu avanço em um bloco único de milhares de homens. Quando chegaram 
mais próximos da fortaleza, Kusi ordenou que as portas de Sacsayhuaman 
fossem abertas.
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— A partir de hoje não permitiremos que nenhum outro povo co-
mande nossas vidas! Somos nós quem comandaremos a vida nos Andes. 
Não mais nos chamarão de quéchuas. Seremos os Incas, governantes dos 
quatro cantos do mundo: os herdeiros do Trono do Sol!

A multidão gritou, chamando-o por uma nova alcunha.

Pachacuti, Pachacuti, Pachacuti!!!

De fato, Kusi mudara definitivamente o mundo; transformou a rea-
lidade; revirou a terra. Naquele dia, vinte e dois mil chancas e oito mil 
quéchuas sucumbiram aos terrores da guerra. Ichupampa passou a ser 
chamado de Yahuarpampa, que em quéchua, a língua dos Incas, quer 
dizer: o vale de sangue.

A partir de então, os chancas juraram lealdade aos Incas e ao seu 
rei. Os outrora guerreiros de Ancco Huayllu agora reconheciam seu novo 
imperador. Para os curacas de outras comunidades, o recado estava dado. 
Os temidos e invencíveis chancas serviam a um novo rei, mais poderoso 
do que qualquer outro que jamais existira. Juntos, poderiam conquistar 
o mundo.

E assim o fizeram.

de corpo. Levantou-se, e tomando impulso, partiu para cima do general. 
Na sua frente, um soldado quéchua estava ajoelhado estrangulando um 
adversário. Apoiando o pé em suas costas, Kusi voou na direção de Tumay 
como um condor faminto que avista a sua presa. O chanca ainda tentou 
atacar com o machado, mas este parou no escudo de prata. Rapidamente, 
o Waraka sucumbiu aos ataques da poderosa macana estrelada do rei.

A morte do general provocou euforia entre os soldados quéchuas, re-
vigorando suas forças mesmo depois de horas de combate. Enquanto isso, 
Kusi seguia firme com seu objetivo. À medida que avançava na direção 
do trono de Ancco Huayllu e a cada chanca que sucumbia a seus pés, ele 
deixava para trás, caída, uma parte de sua armadura. O campo de batalha 
o despiu das roupas de rei para encobri-lo com a glória rubra do sangue 
de seus adversários.

Quando chegou diante das liteiras reais, Kusi segurava apenas o 
punhal; descalço e de saiote. Ao perceber a chegada do jovem rei, o líder 
chanca fugiu com um pequeno grupo de bajuladores para o vale de Ichu-
pampa. Sem demora, Kusi cortou a cabeça da múmia e gritou mostrando 
a todos o seu novo símbolo de poder.

O urro fez com que o campo de batalha vibrasse num ritmo  
alucinante.

Os guerreiros chancas sentiram a névoa da morte serpenteando en-
tre seus calcanhares. Estavam órfãos de sua coragem. Em pouco tempo, 
partiram em debandada para o vale maior. Quando lá chegaram, o rei dos 
quéchuas ordenou que fossem soltas as pedras que, estrategicamente, 
mandara colocar sobre os morros. Era uma armadilha. Os gigantes de 
pedra marcharam ladeira abaixo pisoteando seus inimigos.

Ao retornar a Cusco, o quéchua foi recebido por uma multidão que 
aclamava sua entrada na cidade. Todo coberto de sangue, como uma 
criança que rompe das entranhas de sua mãe, subiu na estatua de Manco 
Cápac e, agarrando a escultura pelo pescoço, levantou a cabeça da múmia 
com a outra mão. Naquele campo de batalha nasceu para a imortalidade.

A população vibrava aos berros, gritando em júbilo. Mas nada con-
seguiu abafar a voz do soberano que bradou uma profecia:
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O jovem professor tinha o impressionante dom de acalmar as multi-
dões. Como um encantador de serpentes, fazia de sua fala uma flauta que 
conduzia as cabeças dos espectadores sempre em sua direção. Naquela 
noite, ministrava a aula inaugural do curso de História. Sem dúvida algu-
ma, ele era a estrela de uma faculdade acostumada a possuir excelentes 
professores.

— O grande mérito de Heródoto foi tomar dos deuses o privilégio de 
empurrar adiante a roda da História. No lugar dos seres etéreos, suas len-
das e mitos, surgiu uma narrativa conduzida e escrita por homens e sobre 
homens, sem mais contar com o auxílio da Musa. Morria o aedo, nascia o 
historiador. O homem inventou a História.

Hugo era um caso raro. Em um país em que pouco destaque se dá ao 
que acontece dentro dos muros das universidades, ele era uma espécie de 
celebridade. Suas palestras geralmente contavam com uma vasta plateia 
que, ombro a ombro, disputava os melhores lugares dos auditórios por 
onde ele passava.

Evidente que o professor sabia recompensá-los com um produto de 
primeiríssima qualidade. Durante as apresentações, suas falas recorriam 
a exemplos retirados do cotidiano, dando ênfase nas expressões faciais 
e vozes alternadas que, não raramente, soavam como imitações de per-
sonagens históricos.

Enfim, sabia fazer de suas aparições verdadeiras interpretações dra-
máticas, sem parecer ridículo. Tinha, dessa forma, não apenas a admi-
ração do público, mas também, o respeito de seus colegas de profissão. 
Sem dúvida, um caso raríssimo.

— Há que se dizer, o homem é um grande artífice. E a sua maior 
invenção é o tempo. Homem e tempo. Criador e criatura... completam-se... 
explicam-se. Obrigado!

O auditório o aplaudiu efusivamente.

Sentado junto à bancada, observando a tudo em silêncio, estava o 
professor Carlos Colombo, que era como um mestre de cerimônia naquela 
ocasião. Na realidade, Carlos era o coordenador do Curso em que Hugo 
lecionava, mas se conheciam desde a época da faculdade, quando se gra-

01
Cientistas e Alienígenas

Universidade Federal Fluminense, Niterói.

Bloco O, segundo andar.

Março de 2010.

— O historiador deve agir como um ogro, farejando vorazmente à 
procura de qualquer indício de carne fresca. Sua presa é o homem; o ho-
mem e suas realizações ao longo do tempo.

O acanhado anfiteatro da faculdade de História estava abarrotado. 
Não era comum vê-lo assim durante a maioria dos eventos. Naquela noite, 
no entanto, a lotação máxima obrigava que algumas pessoas assistissem 
à palestra do lado de fora, olhando para o interior do salão pelos refle-
xos da porta de vidro fumê, por sobre ombros, acotovelando-se. Os mais 
baixos estavam nas pontas dos pés tentando enxergar os movimentos do 
palestrante que, com o microfone nas mãos e a voz empostada, dizia:

— Engana-se quem pensa que seus objetos de pesquisa sejam as 
guerras, as crises ou as revoluções. Pois a verdade é que, mesmo nos 
edifícios suntuosos ou nas casas de tapera; nas pequenas discussões ou 
nos discursos inflamados; no conflito de egos assim como nas grandes 
batalhas, é sempre o ser humano que está por trás, erguendo cada bloco, 
empunhado cada fuzil, cuspindo sua raiva.

Enquanto falava, ao lado da bancada de madeira, um telão projetava 
imagens históricas de múmias, templos, grandes personalidades e confli-
tos armados; mas também fotos de pessoas comuns, vilarejos afastados 
e festas; gente rindo e se divertindo. Pessoas fazendo história. De pé, de 
frente às projeções, estava o orador: Hugo Galindo.
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O auditório achou graça e, até mesmo, o simpático questionador 
sorriu. Algumas risadas mais altas foram escutadas, mas nada que atra-
palhasse o raciocínio do professor, que prosseguiu:

— Na realidade, meu caro, minha intenção é alertar aos jovens 
alunos para o fato de que o tempo, ou seja, o ato de mensurá-lo e descre-
vê-lo, somente adquire forma porque nós nos dispomos a fazer isso. Nós 
o inventamos, pois senão, teria sido apenas uma experiência finita num 
determinado espaço. Enfim, não quero entrar aqui em discussões sobre 
a física e suas teorias, afinal, essa noite não é para isso, certo Afonso? - 
completou dando uma piscadela ao jovem.

A presença de uma plateia alternativa se tornara uma constante, so-
bretudo depois da aparição de Hugo em um programa em que se discutia 
a influência dos extraterrestres nas civilizações do passado. Tratava-se de 
uma atração televisiva exibida em vários países do mundo e facilmente 
encontrada em sites de vídeos na internet. Galindo ainda pagava caro por 
conta de uma edição tendenciosa a uma de suas falas.

Naquela ocasião, em um episódio dedicado aos Incas, Hugo dis-
se que os habitantes dos Andes provavelmente teriam deixado a terra, 
subindo ao espaço sideral em alguma espaçonave feita de pedras. Na 
realidade, o que fora dito como deboche, foi mostrado no programa como 
sendo uma de suas teses.

Desde então, surgiram brincadeiras com foto montagens suas em 
redes sociais que acabaram chamando a atenção da grande mídia. Diante 
do equívoco, Hugo escreveu uma nota de esclarecimento para reparar o 
ocorrido, mas, mesmo assim, os convites para que ele participasse de 
eventos com esse perfil apenas cresceram.

O lado bom dessa história foi que, aos poucos, o professor ganhou 
espaço na grade televisiva, aparecendo em inúmeros programas, nos 
quais esclarecia os problemas existentes nessas teorias que alegavam 
terem sido os alienígenas os deuses do passado.

Mais alguma pergunta? - Carlos seguiu conduzindo a plateia.

duaram em História. Depois disso, Hugo se especializou em arqueologia 
e estudos antropológicos, dedicando sua atenção às antigas sociedades 
andinas. Já Colombo, tratou de investigar assuntos sobre a política na 
Argentina do século vinte.

Tomando o microfone nas mãos, Carlos voltou-se para a plateia com 
um largo sorriso, fazendo elogios ao colega para, em seguida, abrir espa-
ço às perguntas. Rapidamente, junto ao vozerio, puderam-se ver alguns 
braços levantados, disputando a oportunidade de dialogar com Hugo. En-
tre as mãos que se ergueram, destacou-se a de um rapaz de quase trinta 
anos, com um cavanhaque, camisa escura e calça jeans.

Passando-lhe a palavra, Colombo instruiu:

— Seu nome, ocupação e a pergunta, por favor.

— Bem… eu me chamo João Afonso, sou do blog O ufólogo teólogo 
e gostaria de saber o seguinte: professor, você terminou dizendo que o 
tempo é uma invenção do homem. Isso quer dizer que o tempo não exis-
te? Sugere que estamos vivendo algum tipo de simulação da realidade? 
- questionou o jovem em tom de provocação.

— Vai começar - Carlos cochichou com o canto da boca ao amigo 
que, já sentado ao seu lado, limitou-se a sorrir de volta, disfarçadamente.

O motivo de as palestras de Hugo sempre contarem com um grande 
número de pessoas, não era apenas em razão de sua brilhante eloquência 
e do currículo invejável. Havia outras causas. Além de jovens historiado-
res, geralmente seu séquito também era composto por esotéricos, ufó-
logos, jornalistas e curiosos de todas as espécies. Já estava acostumado 
com esse tipo de pergunta e, por isso, não foi difícil encontrar uma 
resposta:

— Em homenagem ao nome de seu blog, estou tentado a respon-
der como fez Santo Agostinho, que escreveu: “Que é, pois, o tempo? Se 
ninguém me pergunta, eu sei; mas se quiser explicar a quem indaga, já 
não sei.” - disse Hugo, fazendo aspas com as mãos e com um sorriso 
malicioso na face.
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— O quipu é uma ferramenta composta por uma corda de, mais ou 
menos, um metro e meio, com vários fios adjacentes presos a ela - expli-
cou gesticulando com as mãos.

— E para que serviam?

— Aí é que está, meu amigo, nós não sabemos ao certo. Para al-
guns, trata-se de um sistema de alfabeto alternativo, para outros, não é 
nada além de uma ferramenta contábil responsável por controlar os esto-
ques e safras. Mas isso não importa. O fato é que os incas desenvolveram 
uma tecnologia indecifrável para nós, mesmo com todas as nossas mo-
dernas tecnologias. – Concluiu, aconchegando-se na poltrona e mirando 
tranquilamente ao entrevistador.

— Mas, de onde viria tal inteligência pra desenvolver coisas como 
essas? - insistiu o repórter.

— Olha – Hugo suspirou, sereno -, eu entendo a sua dúvida, mas 
já faz algum tempo que percebemos que “raça” não implica na maior ou 
melhor inteligência de um indivíduo, não é mesmo? - gesticulou fazendo 
aspas no ar. - Então... esse é um pressuposto que pode ser aplicado a 
qualquer Homo Sapiens ao longo do tempo. Por que nós temos que ser 
mais inteligentes que os homens do passado? - terminou a resposta sor-
rindo, ganhando a confiança do repórter.

A simpatia do professor e a forma clara e direta de expor suas ideias 
renderam-lhe um convite para participar, como comentarista, em um jor-
nal matutino da emissora. Três vezes por semana, passou a contribuir 
com opiniões sobre diversos assuntos, com especial destaque para os 
eventos culturais, descobertas científicas e, claro, história.

Naquela noite, no anfiteatro da universidade, talvez pelo adiantado 
da hora, resolveu encarar a famosa pergunta como uma grande brincadei-
ra. Inclinou o corpo para frente, moveu a cabeça rapidamente, olhando 
para os lados como se fosse contar um segredo e, mexendo as mãos de 
forma teatral, forçou um tom sombrio na voz e respondeu:

— Mágica, meu caro. Magia pura! - jogou-se para trás sorrindo.

O anfiteatro foi aos risos e alguns de seus alunos ensaiaram puxar 
aplausos. Boris, evidentemente, não gostou, corando o rosto, enfureci-

Depois de quase uma hora de questionamentos, um senhor de pouco 
mais de cinquenta anos levantou a mão e encaminhou-se ao microfone. 
O homem, de estatura mediana, tinha uma barba grisalha e carregava um 
sotaque em sua fala que parecia ser do leste europeu. Com sua voz rouca, 
manifestou-se:

— Boris, escritor. Eu sei que hoje a atenção está voltada para os 
jovens historiadores, mas minha curiosidade não me permite desperdiçar 
essa oportunidade - pigarreou para melhorar a voz e seguiu com sua 
intervenção: - Tendo em vista a sua experiência em sociedades pré-co-
lombianas, como se explica que povos tão atrasados tenham construído 
tantas obras monumentais sem o auxílio de nossa tecnologia moderna?

Hugo fitou o seu inquiridor por alguns segundos antes de responder 
e respirou fundo, buscando um pouco de paciência. Essa era a típica 
pergunta que sempre respondia em qualquer evento que participasse. 
Lembrou-se que, ironicamente, foi exatamente uma dúvida como esta 
que lhe garantiu um espaço definitivo na mídia.

Certa vez, em um programa dominical de variedades, no horário 
nobre de um grande canal de televisão, o entrevistador fez essa mesma 
indagação. Naquela oportunidade, o professor respondeu:

— Por que é que esses povos não poderiam ter desenvolvido algum 
tipo de tecnologia melhor do que a nossa? Por que as nossas tecnologias 
são sempre as mais modernas? Por que acreditamos que nosso tempo 
é sempre o detentor da tecnologia mais avançada que já existiu, que 
estamos sempre na ponta, na vanguarda absoluta do progresso técnico?

Sem dar tempo para que o repórter formulasse algum argumento, 
Hugo avançou para a ponta da poltrona, roubando a atenção da câmera 
e continuou falando:

— Por exemplo, os incas construíram um grande império sem jamais 
terem conhecido a escrita. Como foi possível administrar um vasto terri-
tório sem a escrita? – indagou encarando a câmera. – Simples, utilizan-
do-se de quipus! – estalou os dedos.

— E o que seriam esses quipus? – curioso, o repórter indagou.
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ques e safras. Mas isso não importa. O fato é que os incas desenvolveram 
uma tecnologia indecifrável para nós, mesmo com todas as nossas mo-
dernas tecnologias. – Concluiu, aconchegando-se na poltrona e mirando 
tranquilamente ao entrevistador.

— Mas, de onde viria tal inteligência pra desenvolver coisas como 
essas? - insistiu o repórter.

— Olha – Hugo suspirou, sereno -, eu entendo a sua dúvida, mas 
já faz algum tempo que percebemos que “raça” não implica na maior ou 
melhor inteligência de um indivíduo, não é mesmo? - gesticulou fazendo 
aspas no ar. - Então... esse é um pressuposto que pode ser aplicado a 
qualquer Homo Sapiens ao longo do tempo. Por que nós temos que ser 
mais inteligentes que os homens do passado? - terminou a resposta sor-
rindo, ganhando a confiança do repórter.

A simpatia do professor e a forma clara e direta de expor suas ideias 
renderam-lhe um convite para participar, como comentarista, em um jor-
nal matutino da emissora. Três vezes por semana, passou a contribuir 
com opiniões sobre diversos assuntos, com especial destaque para os 
eventos culturais, descobertas científicas e, claro, história.

Naquela noite, no anfiteatro da universidade, talvez pelo adiantado 
da hora, resolveu encarar a famosa pergunta como uma grande brincadei-
ra. Inclinou o corpo para frente, moveu a cabeça rapidamente, olhando 
para os lados como se fosse contar um segredo e, mexendo as mãos de 
forma teatral, forçou um tom sombrio na voz e respondeu:

— Mágica, meu caro. Magia pura! - jogou-se para trás sorrindo.

O anfiteatro foi aos risos e alguns de seus alunos ensaiaram puxar 
aplausos. Boris, evidentemente, não gostou, corando o rosto, enfureci-

Depois de quase uma hora de questionamentos, um senhor de pouco 
mais de cinquenta anos levantou a mão e encaminhou-se ao microfone. 
O homem, de estatura mediana, tinha uma barba grisalha e carregava um 
sotaque em sua fala que parecia ser do leste europeu. Com sua voz rouca, 
manifestou-se:

— Boris, escritor. Eu sei que hoje a atenção está voltada para os 
jovens historiadores, mas minha curiosidade não me permite desperdiçar 
essa oportunidade - pigarreou para melhorar a voz e seguiu com sua 
intervenção: - Tendo em vista a sua experiência em sociedades pré-co-
lombianas, como se explica que povos tão atrasados tenham construído 
tantas obras monumentais sem o auxílio de nossa tecnologia moderna?

Hugo fitou o seu inquiridor por alguns segundos antes de responder 
e respirou fundo, buscando um pouco de paciência. Essa era a típica 
pergunta que sempre respondia em qualquer evento que participasse. 
Lembrou-se que, ironicamente, foi exatamente uma dúvida como esta 
que lhe garantiu um espaço definitivo na mídia.

Certa vez, em um programa dominical de variedades, no horário 
nobre de um grande canal de televisão, o entrevistador fez essa mesma 
indagação. Naquela oportunidade, o professor respondeu:

— Por que é que esses povos não poderiam ter desenvolvido algum 
tipo de tecnologia melhor do que a nossa? Por que as nossas tecnologias 
são sempre as mais modernas? Por que acreditamos que nosso tempo 
é sempre o detentor da tecnologia mais avançada que já existiu, que 
estamos sempre na ponta, na vanguarda absoluta do progresso técnico?

Sem dar tempo para que o repórter formulasse algum argumento, 
Hugo avançou para a ponta da poltrona, roubando a atenção da câmera 
e continuou falando:

— Por exemplo, os incas construíram um grande império sem jamais 
terem conhecido a escrita. Como foi possível administrar um vasto terri-
tório sem a escrita? – indagou encarando a câmera. – Simples, utilizan-
do-se de quipus! – estalou os dedos.

— E o que seriam esses quipus? – curioso, o repórter indagou.
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— Ou seja, ainda que descartemos as explicações não humanas 
sobre as construções do passado, seguimos tentando compreender tais 
inventos baseados nos preceitos clássicos e teleológicos de história e 
física?

Foi a vez de a garota assentir com a cabeça.

— Nesse sentido – o professor prosseguiu -, nos manteríamos pre-
sos às prerrogativas de que, para se chegar aos conhecimentos da física 
quântica fosse preciso primeiro desenvolver a mecânica clássica e uma 
série de microscópios de alta precisão, tal qual nós fizemos.

— Sim! E lembrando que os Maias tinham um conhecimento astro-
nômico extremamente preciso sem que tivessem desenvolvido lunetas 
- emendou a jovem.

— Pelo menos não as nossas lunetas! - completou de forma empol-
gada o professor, vendo a jovem sacudir a cabeça euforicamente. – É cla-
ro! Assim como, sem as nossas lunetas, eles enxergavam o mais profundo 
da galáxia, sem o nosso microscópio poderiam ter visto uma micropartí-
cula. Por que não? - se questionou em voz alta.

— E isso não quer dizer que fossem alienígenas. Apenas, que chega-
ram a essas respostas por outros caminhos, já que o conhecimento não é 
linear - a jovem completou o raciocínio do professor, que se encontrava 
pensativo.

De repente, o auditório todo estava em silêncio, esperando um des-
fecho magistral daquele sujeito que sempre esteve à frente das pergun-
tas. Mas o que ouviram foi surpreendente:

— Senhorita, eu vou pensar com mais calma sobre isso. Você me 
deixou com a cabeça cheia de ideias, mas sem resposta – disse sorrindo. 
– Obrigado.

Carlos olhou para a o público e para Hugo como se procurasse enten-
der se a conversa tinha realmente terminado. Por vias das dúvidas resol-
veu encerrar o evento. As pessoas ficaram por algum tempo sem compre-
ender o que tinham presenciado, especialmente os alunos mais antigos.

Contudo, de certa forma, uma resposta honesta era o mínimo que 
poderiam esperar do professor Galindo. Seu jeito carismático de falar, sua 

do. Carlos, por sua vez, parecia descontraído e, sem perder tempo, abriu 
espaço para uma última pergunta. Antes de todos, uma jovem, sentada 
em uma fileira no meio do auditório, pediu a palavra. Aparentava algo em 
torno de vinte e dois anos, longos cabelos castanhos lisos, pele morena 
de sol e um belo rosto fino. De onde estava, formulou sua questão:

— Meu nome é Ariane, aluna de arquitetura e uma curiosa no assun-
to dos povos antigos da América. Certa vez ouvi o senhor dizer que era 
muita presunção nossa acreditar que o desenvolvimento da ciência fosse 
algo linear e que, somente as pesquisas de hoje fossem avançadas, certo?

Hugo concordou com a cabeça escutando o restante da pergunta.

— E se esses homens do passado possuíssem um conhecimento 
sobre a física diferente do nosso, tendo chegado a ele por outras vias? 
Digo... - sua voz soou um pouco trêmula devido ao nervosismo. - E se a 
mecânica quântica, por exemplo, fosse para eles um conhecimento tri-
vial? A partir daí, não seria possível que tivessem desenvolvido equipa-
mentos tão diferentes que, aos nossos olhos pareçam não ter serventia?

A pergunta, definitivamente, roubou a atenção de Hugo, que agora 
colocava sua cabeça para funcionar. Enquanto ouvia a jovem, fez um 
gesto com a mão para que ela continuasse em seu raciocínio. E foi o que 
ela fez:

— Será que não estamos olhando para o passado com os referen-
ciais errados? Digo, como se procurássemos por ferramentas, máquinas 
e aparelhos semelhantes aos que temos hoje e, com isso, sendo levados 
a crer que pirâmides ou cavernas não passam de um amontoado de pe-
dras com significado meramente simbólico, quando na verdade podem 
ser tecnologias?

Hugo foi pego em sua própria linha de raciocínio. Por um tempo, 
olhou para a plateia como se buscasse nos rostos um gatilho para suas 
palavras. O que via, no entanto, era um público encarando-o, ávido por 
um contragolpe genial. Diante da ausência de argumentos, a sinceridade 
lhe pareceu a melhor alternativa. E o que lhe veio à cabeça foi emendar 
outra pergunta à questão:
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- emendou a jovem.

— Pelo menos não as nossas lunetas! - completou de forma empol-
gada o professor, vendo a jovem sacudir a cabeça euforicamente. – É cla-
ro! Assim como, sem as nossas lunetas, eles enxergavam o mais profundo 
da galáxia, sem o nosso microscópio poderiam ter visto uma micropartí-
cula. Por que não? - se questionou em voz alta.
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ram a essas respostas por outros caminhos, já que o conhecimento não é 
linear - a jovem completou o raciocínio do professor, que se encontrava 
pensativo.

De repente, o auditório todo estava em silêncio, esperando um des-
fecho magistral daquele sujeito que sempre esteve à frente das pergun-
tas. Mas o que ouviram foi surpreendente:

— Senhorita, eu vou pensar com mais calma sobre isso. Você me 
deixou com a cabeça cheia de ideias, mas sem resposta – disse sorrindo. 
– Obrigado.

Carlos olhou para a o público e para Hugo como se procurasse enten-
der se a conversa tinha realmente terminado. Por vias das dúvidas resol-
veu encerrar o evento. As pessoas ficaram por algum tempo sem compre-
ender o que tinham presenciado, especialmente os alunos mais antigos.

Contudo, de certa forma, uma resposta honesta era o mínimo que 
poderiam esperar do professor Galindo. Seu jeito carismático de falar, sua 
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algo linear e que, somente as pesquisas de hoje fossem avançadas, certo?
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sobre a física diferente do nosso, tendo chegado a ele por outras vias? 
Digo... - sua voz soou um pouco trêmula devido ao nervosismo. - E se a 
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vial? A partir daí, não seria possível que tivessem desenvolvido equipa-
mentos tão diferentes que, aos nossos olhos pareçam não ter serventia?

A pergunta, definitivamente, roubou a atenção de Hugo, que agora 
colocava sua cabeça para funcionar. Enquanto ouvia a jovem, fez um 
gesto com a mão para que ela continuasse em seu raciocínio. E foi o que 
ela fez:

— Será que não estamos olhando para o passado com os referen-
ciais errados? Digo, como se procurássemos por ferramentas, máquinas 
e aparelhos semelhantes aos que temos hoje e, com isso, sendo levados 
a crer que pirâmides ou cavernas não passam de um amontoado de pe-
dras com significado meramente simbólico, quando na verdade podem 
ser tecnologias?

Hugo foi pego em sua própria linha de raciocínio. Por um tempo, 
olhou para a plateia como se buscasse nos rostos um gatilho para suas 
palavras. O que via, no entanto, era um público encarando-o, ávido por 
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Quem é Maluco?

Como de costume, Julia estava sentada na primeira fileira de cartei-
ras da sala de aula. Seus olhos verdes prestavam atenção na conversa de 
sua amiga, Paula. O assunto que tanto cativava a jovem de longos cabe-
los negros era sobre um blog de moda. Na realidade, mais do que isso:

— No próprio blog, você faz e personaliza suas próprias roupas - 
explicou a colega.

A imaginação de Julia voava longe. No terceiro ano do ensino mé-
dio, aos dezessete anos, pensava seriamente em cursar moda. Desenhar, 
costurar e elaborar roupas eram coisas que sempre lhe chamaram a aten-
ção. No entanto, nem de longe correspondiam ao que seu pai projetara 
para seu futuro. Ele queria que ela fizesse medicina.

Enquanto vagava em seus pensamentos, Julia sentiu um solavanco. 
O quadril de um colega bateu em sua carteira escolar, trazendo sua aten-
ção de volta à realidade.

-Lino – a menina falou bem baixinho, quase que para si.

Lino Galindo estava com o agasalho azul marinho do colégio com 
capuz sobre a cabeça. Nem fez questão de se desculpar. Seguiu para o 
fundo da sala e lá se debruçou sobre sua mochila. Sua intenção era dor-
mir nas próximas duas aulas. Sempre fazia isso.

— Nossa… que moleque grosso! - emendou Paula. – Sério, Ju, não 
sei como você conseguiu namorar esse moleque. Aliás - colocando as 
mãos nos cantos da boca, a garota cochichou -, não sei como você ainda 
tá na dele?

O sinal marcando o início das aulas soou.

forma didática e bem humorada de lidar com as dúvidas dos leigos e sua 
sinceridade sempre foram as razões que tanto cativaram as pessoas e que 
lhe abriram um espaço junto aos veículos de comunicação.

Foi justamente por isso que a sua morte foi amplamente divulgada.
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Foi justamente por isso que a sua morte foi amplamente divulgada.



Drago Editorial –  35

Marcos  Sorr i lha

34 - Drago Editorial 

Lino Galindo E OS HERDEIROS DO TRONO DO SOL

É preciso lembrar que, quando o pai morreu, Lino era um garoto 
de apenas quinze anos. Não é fácil para nenhum menino daquela idade 
aceitar a perda, principalmente pela forma repentina e trágica como tudo 
ocorreu. Pior ainda foi ter de sepultar o seu herói favorito, afinal, era 
isso que Hugo representava para o filho: um Indiana Jones de carne e 
osso. As coisas se tornaram mais confusas quando, ao invés de ser eter-
nizado como um grande homem, Hugo passou a ser lembrado como um 
louco. Nada mais difícil para o garoto, mesmo dois anos depois daquela 
tragédia.

Enquanto pensava nas palavras da amiga, Julia sequer deu-se conta 
de que seu tronco estava todo contorcido, virado na direção de Lino. 
Apenas recobrou a atenção quando o professor tocou em seu ombro.

— Bom dia. Perdeu alguma coisa no fundo da sala? - Falou o profes-
sor em tom irônico, com um leve sorriso no canto dos lábios.

Julia saltou de supetão e, num piscar de olhos, seu corpo se endirei-
tou. A sala de aula caiu na gargalhada. Com o rosto vermelho, ela ficou 
gaguejando sem encontrar as palavras para se explicar. E assim ficou. Sob 
o som de risos, o professor voltou calmamente para o centro da lousa.

Era aula de física. Juliano, o jovem professor estava em seu primeiro 
semestre na escola e ainda pulsavam nele empolgação e também insegu-
rança. Estava substituindo o velho Nish, que sofrera um infarto durante 
uma aula e ainda se recuperava. Isso, por si só, já dava a ele uma grande 
carga de responsabilidade. O bom de jovens educadores é que se preo-
cupam em fazer com que suas aulas se relacionem com o imaginário do 
aluno. Com Juliano não era diferente.

A sala de aula tinha uns cinco metros de largura por seis de profun-
didade. Na frente, havia uma espécie de tablado que deixava o professor 
um pouco mais alto que os demais, um reflexo da educação tradicional e 
sua forma de ver o mestre como um ser superior. De certa maneira, alguns 
realmente pensavam assim. Não era o caso daquele professor.

— Querida – Juliano retomou a conversa com uma voz cômica -, 
a senhorita não percebeu que eu estava te olhando há alguns minutos, 
percebeu? - Desceu do tablado e começou a andar entre as carteiras en-

Julia soltou os ombros pra frente, abaixando a cabeça em direção à 
carteira escolar e tentou se justificar:

— Ai amiga, ele não era assim. Tipo... o lance do pai mexeu muito 
com ele - tirou a lapiseira do estojo e começou a rabiscar o caderno, sem 
propósito algum, e prosseguiu: - Não tá sendo fácil pra ele, né?

— Caraca, Julia, mas que mania de protegê-lo! Já tem dois anos que 
isso aconteceu. Será que você não vê que isso é pior pra ele e pra você 
também?! – Paula parecia incomodada com um assunto que era recorren-
te em suas conversas.

Enquanto as jovens dialogavam, o professor entrou na sala e a típica 
desordem juvenil começou a se dissipar com os alunos seguindo para 
seus lugares. Em um tom de voz mais suave, Paula continuou com seu 
pequeno sermão:

— E tem outra, ele age como se a culpa da morte do pai maluco fos-
se sua. Se continuar assim, quem vai terminar maluco será ele – disse a 
menina que, ao perceber o professor lhe encarando, encerrou a conversa.

Sua amiga tinha razão e Julia sabia disso. Porém, não conseguia 
deixar de gostar de Lino. Foi seu primeiro namorado e, de fato, naquela 
época, ele era um menino muito diferente. Era dócil e sempre arrumava 
um jeito de falar coisas para alegrá-la. Ficaram juntos quase um ano 
completo, mas tudo mudou com a notícia da morte trágica de Hugo e o 
drama que assolou a vida dos Galindo. Daquele dia em diante, ele deixou 
de aceitar seus afagos, evitava até mesmo os telefonemas e passou a 
ficar cada vez mais ríspido. Quando Julia menos percebeu, tinha sido 
posta para fora da vida dele.

Quando tudo isso aconteceu, Lino também começou a usar rou-
pas escuras e a cobrir o rosto para que ninguém visse sua tristeza. Até 
nos dias de calor, enfurnava sua cabeça no capuz de um agasalho qual-
quer. As boas notas sumiram em meio a provas e atividades medianas; 
as perguntas inteligentes, muitas vezes precoce para a sua idade, foram 
substituídas por respostas rabugentas. De fato, não havia o que fazer, 
decidira-se pelo luto e parecia que de lá não mais sairia.
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de brasões estelares ao final. Sua marca registrada, como ele gostava de 
dizer.

Para os colegas, ele tinha o perfil do esquisito que só sabia falar de 
Guerra nas Estrelas. E, de fato, poderia dissertar sobre isso por horas, sem 
nem sequer perder o fio da meada. Certa vez, interrompeu uma aula de 
História para comparar a relação entre Aristóteles e Alexandre, o Grande, 
com a de Obi Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Foram longuíssimos quinze 
minutos divagando sobre sua filosofia nerd. E era justamente isso o que 
a sala temia.

— Espera aí, moçada - apaziguou o professor. - Deixem o colega falar.

— Então... – Mouse estralou os dedos das mãos apertando-os com 
um ar inconfundível de satisfação. - A teoria da relatividade geral, de 
Albert Einstein, é um dos pilares que fundamentam a física moderna e 
também a possibilidade real de que possam existir viagens no... – Já 
falava com mais empolgação, até ser cortado pelo professor.

-Calma, calma. Não precisamos ir tão longe assim, não é mesmo? 
Afinal, o assunto de hoje é aceleração e, se formos nos enveredar por esse 
caminho, falaremos até mesmo sobre buracos de minhoca.

Pois era justamente sobre isso que Mouse queria falar.

Finalmente uma aula que preste.

Sem deixar que o professor retomasse o raciocínio, já apoiado na 
ponta da carteira escolar, Mouse soltou de supetão uma interrogação:

— E o que o senhor pensa sobre buracos de minhoca?

A resposta de Juliano não poderia ter sido mais infeliz:

— Olha, Mouse, é melhor eu nem te responder, pois senão podem 
achar que eu sou mais um professor maluco como aquele arqueólogo 
brasileiro que caçava ETs...

— DE QUEM VOCÊ ESTÁ FALANDO?!

A interrupção veio como um trovão. Era Lino. A conversa sobre teo-
ria da relatividade havia lhe chamado a atenção.

quanto discursava. - Na realidade, esses looongos minutos em que eu te 
esperei, nada mais foram do que breves segundos em sua mente, certo?

Julia continuava sem reação e o máximo que conseguiu foi balançar 
levemente a cabeça boquiaberta em sinal de positivo.

– Para isso existe uma explicação. Chama-se relatividade do tempo! 
– ele exclamou, levantando o dedo indicador para o alto com um movi-
mento rápido, cortando o vazio.

Esse era o gancho de que precisava para dar inicio a sua aula. O 
conteúdo do dia possuía relação direta com a ideia de tempo. Iria falar 
de aceleração. Para que sua estratégia desse certo, amarrou, ainda, uma 
última questão:

— Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre a relatividade do tempo?

Perguntas como essa eram mero recurso retórico que o professor 
gostava de usar para chamar a resposta para si e, assim, introduzir o 
verdadeiro tema à sua turma. Foi com essa intenção que Juliano jogou 
a dúvida no ar.

Contudo, isso não funcionaria numa sala de aula onde houvesse um 
aluno como Mouse, sempre de prontidão para responder às perguntas 
que se relacionavam ao universo da ficção científica. Mal o professor 
completou a pergunta, o garoto levantou a mão e respondeu de maneira 
entusiasmada:

— Na verdade não se trata apenas da relatividade do tempo, mas 
do espaço também, como já explicou Einstein, não é mesmo, professor?

Vai começar. Senta que lá vem a história. Falou o esquisito. Esse 
moleque não consegue ficar de boca fechada...

A resposta veio acompanhada de murmúrios gerais da turma, quase 
lamentos.

Mouse era um daqueles alunos tidos como o estranho. Cabelos cur-
tos, mas com um vasto topete pintado de azul, ao melhor estilo steam-
punk, e dono de um porte físico esguio, não fazia o tipo do nerd por 
excelência, mas, sabia muita coisa sobre física, matemática e um pouco 
de biologia, por conta de sua paixão por ficção científica. Em compensa-
ção, suas provas eram desorganizadas e cheias de rabiscos com desenhos 
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aula tinha caído por terra. O seu ar de professor descolado desapareceu, 
revelando agora sua inexperiência.

— Me deixa, Mouse!

Lino levantou num só pulo e empurrou o amigo para trás, com toda 
força, fazendo com que ele caísse sentado. Enxugou os olhos cheios de 
lágrimas, cobriu a cabeça com seu capuz e partiu como um raio na dire-
ção da porta verde que separava o 3º B do corredor. A sua paciência e a 
aula haviam terminado ali.

Mouse saiu em sua cola. Era melhor acalmar o amigo, afinal, se 
Lino fosse expulso, não teria com quem conversar nos intervalos. Ao 
mesmo tempo, instintivamente, Julia levantou-se para tentar alcançar 
o seu amado.

Preciso acalmá-lo.

No entanto, quando tentou partir, sentiu a mão firme de Paula agar-
rando seu punho e dizendo:

— Não vale a pena, amiga.

Atordoado com o impacto do grito, Juliano se virou para o fundo da 
sala. No mesmo momento, Julia tentou interceder, mas, enquanto levan-
tava a mão para pedir a palavra, Lino trovejou novamente:

— QUEM VOCÊ CHAMOU DE MALUCO?! – ele bradou, enquanto se 
colocava de pé.

O professor deu um passo atrás. Subiu no tablado e recuperou sua 
posição de superioridade. Nessas horas, qualquer artifício é válido. Mas 
foi em vão.

Sem pensar em nada, com os olhos cheios de fúria e os punhos cer-
rados, Lino partiu para o embate contra o professor, pulando carteiras e 
passando por cima de colegas.

A sala de aula foi tomada por um grande vozerio, gritos agudos que 
misturavam medo e surpresa. Juliano recuou ainda mais, sem saber como 
agir. Não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, nem porque 
aquele aluno, que vivia calado, estava prestes a descarregar toda sua 
juventude em forma de socos e pontapés. E era exatamente isso o que 
Lino estava prestes a fazer quando sentiu o impacto de um encontrão que 
o derrubou no chão.

Numa atitude desesperada, Mouse se jogou com toda força no ca-
minho do amigo. Diferente de Lino, não fazia o tipo de garoto com bom 
porte físico. Porém, naquele momento, tirou forças de algum outro lugar 
de seu corpo.

Nos últimos dois anos, apenas Mouse conseguira estabelecer um 
vínculo de amizade com Lino. Existia certa cumplicidade entre os exclu-
ídos da turma, e, por isso, era preciso salvar o único amigo de seu ato 
de estupidez. 

— Você tá doido?! Quer ser expulso, mermão?! – Mouse gritou já 
sobre o corpo do amigo estirado no chão.

— Me solta Mouse, eu vou quebrar a cara desse professorzinho!

— Ele não tem culpa, cara! Ele nem sabe quem você é!

E de fato, Juliano estava perdido nesta situação. Apenas assistia à 
cena agarrado nas bordas da lousa. Todo o jogo de cintura do começo da 
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Além do mais, isso era algo que, simplesmente, não passava pela cabeça 
ciumenta do pai de Julia. Ao contrario, recomendou ao filho que ficasse 
de prontidão para cada passo do casal na madrugada. Precisava proteger 
a sua princesinha.

Na manhã seguinte, tomaram o café-da-manhã em uma mesa farta, 
com frutas, cereais, leite, sucos, café, frios e pães, tudo providenciado 
por Dona Dita, a esposa do caseiro que tomava conta da propriedade de 
Lúcio.

Após a comilança, o jovem casal decidiu-se por ir até a praia tomar 
um banho de mar e divertir-se um pouco. Na verdade, era um pretexto, 
uma forma de conseguirem um tempo livre para namorar mais tranquila-
mente. Os pais e o irmão preferiram a privacidade da piscina, e, apesar 
da resistência de Lúcio, Lino finalmente conseguiu um tempo livre com 
a namorada.

A Praia dos Anjos, um dos lugares mais requisitados e bonitos de 
Arraial do Cabo, atraía inúmeros turistas. Além da proximidade com o 
porto e a boa infraestrutura, o local era um destino certo para aprecia-
dores de belezas naturais, assim como fanáticos pelo mergulho, já que 
a água cristalina fazia de lá um excelente local para quem se dedica a 
essa atividade.

De mãos dadas, Lino e Julia caminharam pela areia branca com os 
pés tocando a água transparente que só ganhava cor quando os olhos 
miravam para o distante horizonte. Lino já havia visitado o lugar an-
teriormente com sua família e, por isso, conhecia algumas coisas para 
fazer por ali.

— Tive uma ideia. Vamos por aqui! – o garoto falou de supetão, 
enquanto caminhavam. Segurou firme a mão da menina, que foi puxada 
para fora da água.

— Para onde vamos? – ela perguntou, jogando os chinelos no chão 
e tentando calçá-los.

03
So I sing the Song of Love

Rio de Janeiro. Abril de 2012.

Depois de alguns meses de namoro, Julia e Lino saíram, pela pri-
meira vez, para uma viagem juntos. Os pais da moça tinham uma casa em 
Arraial do Cabo na Região dos Lagos do litoral carioca. Partiram na sexta 
à tarde, depois do horário de trabalho do pai de Julia. Lúcio era executivo 
de um grande banco multinacional e, por conta da rotina estressante, 
gostava de se refugiar em algum canto com a família nos finais de sema-
na. Desde que a filha começou a namorar, as fugas haviam diminuído. A 
solução foi arrastar, a contragosto, o jovem genro junto.

Sem maiores congestionamentos, a viagem não demorava mais do 
que duas horas e, por isso, rapidamente encontravam-se acomodados 
na belíssima residência de veraneio localizada na Praia dos Anjos. Lino 
ficou impressionado com o tamanho dos cômodos e com a qualidade 
da decoração. Os móveis novos, o equipamento eletrônico moderno e a 
ausência do típico cheiro de mofo, comum a essas moradias, chamaram 
sua atenção.

Apesar da rápida mudança em seu padrão de vida, com a maior ex-
posição do pai à mídia, a verdade é que Lino não estava acostumado com 
o luxo de que a família de Julia desfrutava. Mas não era, de modo algum, 
algo que o desagradasse, apenas um cenário incomum para seus olhos.

Dá pra morar umas duas famílias aqui.

Lino guardou sua bagagem em um dos quartos, junto com o irmão 
de Julia, enquanto ela dormiria sozinha no cômodo ao lado. Eram muito 
jovens e o romance muito recente para que dividissem o mesmo leito. 
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ausência do típico cheiro de mofo, comum a essas moradias, chamaram 
sua atenção.

Apesar da rápida mudança em seu padrão de vida, com a maior ex-
posição do pai à mídia, a verdade é que Lino não estava acostumado com 
o luxo de que a família de Julia desfrutava. Mas não era, de modo algum, 
algo que o desagradasse, apenas um cenário incomum para seus olhos.

Dá pra morar umas duas famílias aqui.

Lino guardou sua bagagem em um dos quartos, junto com o irmão 
de Julia, enquanto ela dormiria sozinha no cômodo ao lado. Eram muito 
jovens e o romance muito recente para que dividissem o mesmo leito. 
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Lino Galindo E OS HERDEIROS DO TRONO DO SOL

— Vamos lá. Não é pior do que uma aula de spinning na academia 
– disse, enquanto sorria delicadamente para sua amada, para depois pu-
xá-la abruptamente pela mão, não lhe dando mais alternativas.

Quando chegaram ao mirante, o semblante de cansaço de Julia deu 
lugar a um imenso sorriso de satisfação. Colocou os óculos de sol no 
topo da cabeça para contemplar melhor tamanha beleza. De ali de cima 
era possível ver a Praia do Forno desenhada em forma de um leve arco 
banhado por uma água translúcida que, calmamente beijava as areias 
brancas com suas ondas.

Na imensidão do firmamento, o sol a pino desfilava seus raios que, 
ao tocar no oceano, produziam um espetáculo de cores em uma escala 
entre o azul e o verde. As águas calmas ganhavam movimento apenas 
quando rompidas por escunas náuticas que passavam carregando turistas 
em passeios por volta das ilhas e levando-os às praias paradisíacas. O 
cenário idílico era completado por gaivotas que passavam, flertando suas 
penas com o vento vigoroso de um céu aberto.

— Que coisa mais linda, Lino! – disse a menina, amarrando o cabelo 
com um laço.

— Falei que você ia gostar – Lino devolveu com ares de satisfação.

— Gostar? Eu ameeeei! Vem, tira uma foto nossa.

Rapidamente, a menina pegou o namorado pelo braço. De rosto 
colado, tiraram fotos com a vista do oceano ao fundo. As tradicionais 
caretas e beicinhos não demoraram a aparecer na tela do celular. Antes 
mesmo que voltassem à casa, já estariam postadas nas redes sociais e 
com dezenas de likes e comentários.

Lino sentou-se na grande pedra que apontava para o oceano e aco-
modou a namorada entre suas pernas, ficando com o peito apoiado nas 
costas da garota. Envolveu-a num abraço e apoiou o queixo por sobre 
um dos ombros dela. Ficaram um tempo em silêncio, enquanto ele dava 
pequenos beijos estalados em seu antebraço.

— Queria ficar assim, com você, pra sempre! - disse Julia num 
suspiro.

— Conheço um lugar maneiro onde podemos namorar e tirar algu-
mas fotos. – Sua voz saiu um pouco abafada por conta do vento, que 
sacudia seus cabelos castanhos e ondulados.

Julia seguiu o namorado e foram conversando em direção ao Porto 
do Forno, que ficava na praia ao lado, um lugar bem próximo de onde 
estavam. Bermuda colorida até a altura dos joelhos, chinelos de dedos, e 
uma camisa regata cobriam o corpo moreno de Lino que protegia os olhos 
do sol com óculos escuros. Júlia caminhava com uma saída de banho de 
renda branca que disfarçava um biquíni verde musgo. Seus óculos estilo 
aviador escondiam seus belos olhos verdes, mas realçavam a pele clara 
de seu rosto.

De mão dadas, entre abraços e beijos, seguiram a rota estabelecida 
por Lino. Entre uma praia e outra havia uma passagem que dava acesso a 
uma pequena trilha íngreme e que levava a uma grande pedra, uma espé-
cie de mirante natural. O convite de Lino para a subida recebeu certa re-
sistência de sua namorada, que fez um muxoxo em sinal de insatisfação.

— Larga a mão de ser preguiçosa! – ele falou com ares de zombaria.

— Estou cansada, Lino.

— Cansada? Você acabou de acordar! Vamos, Julia. Confie em mim, 
você vai adorar.

— É muito lonnnge? – A voz arrastada era sinal de charme e não de 
descontentamento.

— Nada... em quinze minutos estaremos lá.

Ela apontou para a escadaria feita de pedras que era, realmente, 
muito inclinada, colocou as mãos na cintura e fechou os olhos, como 
uma criança emburrada, ainda relutando em aceitar o convite. Esse era 
um lado de Julia que, inexplicavelmente, cativava Lino. Além de sua evi-
dente beleza, talvez a mais bela do colégio, era uma garota muito inteli-
gente, dócil e dona do próprio nariz. Mas, ao mesmo tempo, sua criação 
superprotetora e a excelente condição de vida, faziam com que tivesse 
alguns rompantes de menina mimada. Nada que Lino não tirasse de letra.
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— Vamos lá. Não é pior do que uma aula de spinning na academia 
– disse, enquanto sorria delicadamente para sua amada, para depois pu-
xá-la abruptamente pela mão, não lhe dando mais alternativas.

Quando chegaram ao mirante, o semblante de cansaço de Julia deu 
lugar a um imenso sorriso de satisfação. Colocou os óculos de sol no 
topo da cabeça para contemplar melhor tamanha beleza. De ali de cima 
era possível ver a Praia do Forno desenhada em forma de um leve arco 
banhado por uma água translúcida que, calmamente beijava as areias 
brancas com suas ondas.

Na imensidão do firmamento, o sol a pino desfilava seus raios que, 
ao tocar no oceano, produziam um espetáculo de cores em uma escala 
entre o azul e o verde. As águas calmas ganhavam movimento apenas 
quando rompidas por escunas náuticas que passavam carregando turistas 
em passeios por volta das ilhas e levando-os às praias paradisíacas. O 
cenário idílico era completado por gaivotas que passavam, flertando suas 
penas com o vento vigoroso de um céu aberto.

— Que coisa mais linda, Lino! – disse a menina, amarrando o cabelo 
com um laço.

— Falei que você ia gostar – Lino devolveu com ares de satisfação.

— Gostar? Eu ameeeei! Vem, tira uma foto nossa.

Rapidamente, a menina pegou o namorado pelo braço. De rosto 
colado, tiraram fotos com a vista do oceano ao fundo. As tradicionais 
caretas e beicinhos não demoraram a aparecer na tela do celular. Antes 
mesmo que voltassem à casa, já estariam postadas nas redes sociais e 
com dezenas de likes e comentários.

Lino sentou-se na grande pedra que apontava para o oceano e aco-
modou a namorada entre suas pernas, ficando com o peito apoiado nas 
costas da garota. Envolveu-a num abraço e apoiou o queixo por sobre 
um dos ombros dela. Ficaram um tempo em silêncio, enquanto ele dava 
pequenos beijos estalados em seu antebraço.

— Queria ficar assim, com você, pra sempre! - disse Julia num 
suspiro.

— Conheço um lugar maneiro onde podemos namorar e tirar algu-
mas fotos. – Sua voz saiu um pouco abafada por conta do vento, que 
sacudia seus cabelos castanhos e ondulados.

Julia seguiu o namorado e foram conversando em direção ao Porto 
do Forno, que ficava na praia ao lado, um lugar bem próximo de onde 
estavam. Bermuda colorida até a altura dos joelhos, chinelos de dedos, e 
uma camisa regata cobriam o corpo moreno de Lino que protegia os olhos 
do sol com óculos escuros. Júlia caminhava com uma saída de banho de 
renda branca que disfarçava um biquíni verde musgo. Seus óculos estilo 
aviador escondiam seus belos olhos verdes, mas realçavam a pele clara 
de seu rosto.

De mão dadas, entre abraços e beijos, seguiram a rota estabelecida 
por Lino. Entre uma praia e outra havia uma passagem que dava acesso a 
uma pequena trilha íngreme e que levava a uma grande pedra, uma espé-
cie de mirante natural. O convite de Lino para a subida recebeu certa re-
sistência de sua namorada, que fez um muxoxo em sinal de insatisfação.

— Larga a mão de ser preguiçosa! – ele falou com ares de zombaria.

— Estou cansada, Lino.

— Cansada? Você acabou de acordar! Vamos, Julia. Confie em mim, 
você vai adorar.

— É muito lonnnge? – A voz arrastada era sinal de charme e não de 
descontentamento.

— Nada... em quinze minutos estaremos lá.

Ela apontou para a escadaria feita de pedras que era, realmente, 
muito inclinada, colocou as mãos na cintura e fechou os olhos, como 
uma criança emburrada, ainda relutando em aceitar o convite. Esse era 
um lado de Julia que, inexplicavelmente, cativava Lino. Além de sua evi-
dente beleza, talvez a mais bela do colégio, era uma garota muito inteli-
gente, dócil e dona do próprio nariz. Mas, ao mesmo tempo, sua criação 
superprotetora e a excelente condição de vida, faziam com que tivesse 
alguns rompantes de menina mimada. Nada que Lino não tirasse de letra.
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Por um instante, olharam-se em silêncio. Lino namorou o rosto de 
Julia vendo que seus cabelos de céu flutuante ondulavam, reluzindo a luz 
do sol. Com as duas mãos, segurou sua cabeça na altura dos ouvidos e 
beijou-a intensamente. De lábios colados, nem perceberam a chegada de 
outro casal ao mirante. Naquele momento só existiam os dois em qual-
quer universo possível.

Tudo o que Lino mais queria era eternizar aquela sensação. Sentia-
se o cara mais feliz do mundo. Pensava que nada poderia derrubá-lo. Era 
capaz de enfrentar o mundo ao lado de Julia. Naquele momento, não fa-
zia ideia das peças que a vida é capaz de pregar. Nas semanas seguintes, 
sua paz seria devastada pela notícia da morte do pai.

— Mas eu vou ficar sempre com você - a resposta era inocentemente 
sincera, típica de um garoto de quinze anos.

— Ai, que lindooo.

— Sabe, Juju, até hoje eu não acredito que você aceitou sair  
comigo.

— Por quê? Eu estava caidinha por você desde o dia em que te vi 
na sala de aula.

— Não sei como, logo eu... aluno novo, um tijucano pobretão e 
feio – ele falou com um sorrisinho canastrão no rosto, sem que a menina 
o visse. 

— Não te falo nada, seu bobo – ela aproveitou para dar uma leve 
mordiscada no braço de Lino. - Eu sempre te dei mole e achava que você 
nunca falaria comigo – fez uma breve pausa para, em seguida, arriscar 
uma pergunta: - Quando foi que você tomou coragem?

— Pra falar com você? – Lino confirmou com uma pergunta.

— É.

— Ah, deixa eu ver... um dia eu estava em casa, bravo com minha 
mãe por conta de uma discussão. Muito nervoso, mesmo. Fiquei pensan-
do em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Coisas que queria ter dito 
pra ela e, de repente... - fez uma pausa dramática. - Eu me peguei pen-
sando em você - abriu as mãos na frente da menina fazendo uma espécie 
de monitor com os polegares e indicadores.

— Em mim? – foi uma pergunta lisonjeada.

— É. Daí eu fui relaxando e sentindo uma calmaria que só sinto 
quando volto pra casa depois de longas viagens. Aquela paz de estar no 
lugar onde você desejou muito estar, sabe?

A garota virou o corpo encarando o namorado de frente. Passou uma 
das mãos delicadamente no rosto de Lino, escutando-o falar. Seus olhos 
verdes nem se moviam, encarando a face envolta pelos cabelos ondula-
dos e quase cacheados de seu amado.

— Então eu pensei: como eu faço para ter essa paz só pra mim?
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Por um instante, olharam-se em silêncio. Lino namorou o rosto de 
Julia vendo que seus cabelos de céu flutuante ondulavam, reluzindo a luz 
do sol. Com as duas mãos, segurou sua cabeça na altura dos ouvidos e 
beijou-a intensamente. De lábios colados, nem perceberam a chegada de 
outro casal ao mirante. Naquele momento só existiam os dois em qual-
quer universo possível.

Tudo o que Lino mais queria era eternizar aquela sensação. Sentia-
se o cara mais feliz do mundo. Pensava que nada poderia derrubá-lo. Era 
capaz de enfrentar o mundo ao lado de Julia. Naquele momento, não fa-
zia ideia das peças que a vida é capaz de pregar. Nas semanas seguintes, 
sua paz seria devastada pela notícia da morte do pai.

— Mas eu vou ficar sempre com você - a resposta era inocentemente 
sincera, típica de um garoto de quinze anos.

— Ai, que lindooo.

— Sabe, Juju, até hoje eu não acredito que você aceitou sair  
comigo.

— Por quê? Eu estava caidinha por você desde o dia em que te vi 
na sala de aula.

— Não sei como, logo eu... aluno novo, um tijucano pobretão e 
feio – ele falou com um sorrisinho canastrão no rosto, sem que a menina 
o visse. 

— Não te falo nada, seu bobo – ela aproveitou para dar uma leve 
mordiscada no braço de Lino. - Eu sempre te dei mole e achava que você 
nunca falaria comigo – fez uma breve pausa para, em seguida, arriscar 
uma pergunta: - Quando foi que você tomou coragem?

— Pra falar com você? – Lino confirmou com uma pergunta.

— É.

— Ah, deixa eu ver... um dia eu estava em casa, bravo com minha 
mãe por conta de uma discussão. Muito nervoso, mesmo. Fiquei pensan-
do em um milhão de coisas ao mesmo tempo. Coisas que queria ter dito 
pra ela e, de repente... - fez uma pausa dramática. - Eu me peguei pen-
sando em você - abriu as mãos na frente da menina fazendo uma espécie 
de monitor com os polegares e indicadores.

— Em mim? – foi uma pergunta lisonjeada.

— É. Daí eu fui relaxando e sentindo uma calmaria que só sinto 
quando volto pra casa depois de longas viagens. Aquela paz de estar no 
lugar onde você desejou muito estar, sabe?

A garota virou o corpo encarando o namorado de frente. Passou uma 
das mãos delicadamente no rosto de Lino, escutando-o falar. Seus olhos 
verdes nem se moviam, encarando a face envolta pelos cabelos ondula-
dos e quase cacheados de seu amado.

— Então eu pensei: como eu faço para ter essa paz só pra mim?
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— O que foi que eu fiz? – perguntou entre soluços. – Agi como um 
idiota.

Mouse retribuiu o abraço com força e, espalmando a mão nas costas 
do colega, tentou alentá-lo:

— Calma, Lino. Tudo vai se resolver.

Lino afastou o colega e voltou o corpo novamente na direção do 
espelho. Com as costas da mão direita, limpou as lágrimas dos olhos e 
depois abriu a torneira para jogar água no rosto. Por alguns segundos fi-
cou parado, pensativo, olhando para o líquido que se acumulava na cuba 
circular de cerâmica branca.

Mouse olhava o colega sem saber o que dizer. Procurava alguma 
coisa inteligente para falar. No entanto, quando ameaçou abrir a boca, 
foi interrompido por Lino:

— O Juliano não deve ter entendido nada. Acho que vou voltar na 
sala e me desculpar.

— Lino… – Mouse fez uma pausa e pensou um pouco mais sobre 
suas palavras até que estivesse seguro sobre elas. – Sabe o que acon-
tece? – Apoiou uma das pernas sobre o balcão da pia e olhou firme nos 
olhos castanhos do amigo. – Você está cansado, cara. Faz dois anos que 
você veste essa armadura de brucutu. Parece um robô... tipo Pacific Rim, 
sabe qualé? Ia chegar uma hora em que você desabaria. E esse dia foi 
hoje – ao terminar a frase, sentiu que tinha dito a coisa certa.

Porém, antes que Lino dissesse qualquer coisa, a porta do banheiro 
se abriu abruptamente. Em reação de reflexo, os amigos olharam em sua 
direção percebendo a presença desagradável de um inspetor de salas.

— Aí está você, Lino Galindo!

Os rapazes arregalaram os olhos. Rapidamente entenderam o que 
estava acontecendo. A gritaria no momento da confusão, certamente 
chamou a atenção do inspetor que, interrompendo a aula, colocou-se a 
par da situação. Diante do ocorrido, Lino e Mouse deveriam ser encami-
nhados à Direção. E foi o que aconteceu.

04
A Venda Retirada

Quando entrou pela porta do banheiro, Mouse quase não reconheceu 
seu amigo. Nem parecia o mesmo garoto duro e valentão dos últimos 
anos. A imagem que ele tinha em sua frente era a de um sujeito desola-
do; como se fosse um grande edifício em desmoronamento.

Para evitar a queda, Lino se escorava com as duas mãos sobre a pia. 
Sua cabeça estava abaixada, os ombros relaxados e as costas curvadas. 
O capuz estava recolhido e, por isso, pelo espelho, não era difícil ver a 
imagem de sua face: vermelha e coberta por lágrimas. Apesar do rosto um 
pouco mais arredondado, possuía um queixo quadrado como o de seu pai. 
Sua pele ainda tinha resquícios de algumas espinhas e os olhos casta-
nhos claros eram acompanhados por longos cílios e sobrancelhas fartas.

Medindo os passos, Mouse foi se aproximando do colega. Sincera-
mente, ele não sabia como seria recebido.

Ele vai me socar!

Lino era pouca coisa mais alto que Mouse, mas com um porte físico 
mais avantajado. Tinha um corpo atlético e ombros largos, resultado de 
seu gosto por esportes de aventura. Sempre que podia, acompanhava o 
pai em exercícios de montanhismo e trekking. Nos últimos anos, também 
desenvolvera uma paixão especial por arqueirismo, esporte que, ao con-
trário do que pode parecer, exige muita força.

De fato, se Lino resolvesse partir para a briga, Mouse não teria a 
mínima chance. Porém, ao contrário do que temia, quando colocou a mão 
no ombro do amigo, foi surpreendido com um desconcertante abraço de 
Lino que rapidamente desabou aos prantos:
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— O que foi que eu fiz? – perguntou entre soluços. – Agi como um 
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— Calma, Lino. Tudo vai se resolver.
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cou parado, pensativo, olhando para o líquido que se acumulava na cuba 
circular de cerâmica branca.

Mouse olhava o colega sem saber o que dizer. Procurava alguma 
coisa inteligente para falar. No entanto, quando ameaçou abrir a boca, 
foi interrompido por Lino:

— O Juliano não deve ter entendido nada. Acho que vou voltar na 
sala e me desculpar.

— Lino… – Mouse fez uma pausa e pensou um pouco mais sobre 
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sabe qualé? Ia chegar uma hora em que você desabaria. E esse dia foi 
hoje – ao terminar a frase, sentiu que tinha dito a coisa certa.

Porém, antes que Lino dissesse qualquer coisa, a porta do banheiro 
se abriu abruptamente. Em reação de reflexo, os amigos olharam em sua 
direção percebendo a presença desagradável de um inspetor de salas.

— Aí está você, Lino Galindo!

Os rapazes arregalaram os olhos. Rapidamente entenderam o que 
estava acontecendo. A gritaria no momento da confusão, certamente 
chamou a atenção do inspetor que, interrompendo a aula, colocou-se a 
par da situação. Diante do ocorrido, Lino e Mouse deveriam ser encami-
nhados à Direção. E foi o que aconteceu.

04
A Venda Retirada

Quando entrou pela porta do banheiro, Mouse quase não reconheceu 
seu amigo. Nem parecia o mesmo garoto duro e valentão dos últimos 
anos. A imagem que ele tinha em sua frente era a de um sujeito desola-
do; como se fosse um grande edifício em desmoronamento.

Para evitar a queda, Lino se escorava com as duas mãos sobre a pia. 
Sua cabeça estava abaixada, os ombros relaxados e as costas curvadas. 
O capuz estava recolhido e, por isso, pelo espelho, não era difícil ver a 
imagem de sua face: vermelha e coberta por lágrimas. Apesar do rosto um 
pouco mais arredondado, possuía um queixo quadrado como o de seu pai. 
Sua pele ainda tinha resquícios de algumas espinhas e os olhos casta-
nhos claros eram acompanhados por longos cílios e sobrancelhas fartas.

Medindo os passos, Mouse foi se aproximando do colega. Sincera-
mente, ele não sabia como seria recebido.

Ele vai me socar!

Lino era pouca coisa mais alto que Mouse, mas com um porte físico 
mais avantajado. Tinha um corpo atlético e ombros largos, resultado de 
seu gosto por esportes de aventura. Sempre que podia, acompanhava o 
pai em exercícios de montanhismo e trekking. Nos últimos anos, também 
desenvolvera uma paixão especial por arqueirismo, esporte que, ao con-
trário do que pode parecer, exige muita força.

De fato, se Lino resolvesse partir para a briga, Mouse não teria a 
mínima chance. Porém, ao contrário do que temia, quando colocou a mão 
no ombro do amigo, foi surpreendido com um desconcertante abraço de 
Lino que rapidamente desabou aos prantos:



Drago Editorial –  49

Marcos  Sorr i lha

48 - Drago Editorial 

Lino Galindo E OS HERDEIROS DO TRONO DO SOL

Seguindo com seus passos desconfiados, não demorou para que Lino 
reparasse que, no centro da sala, existia um móvel de madeira rústica 
com algumas gavetas apenas. Sobre o tampo, entre os papéis e blocos 
para anotações, destacava-se um ultrabook prateado que estava aberto. 
Na frente dele estava o Professor Levy, um senhor negro de meia idade, 
cabeça raspada, com terno claro, camisa branca e gravata escura. Ele 
mordia uma das hastes de seus óculos com o canto da boca.

— Sentem-se, por favor – o diretor falou, sem tirar os olhos da tela 
do laptop, apontando para as cadeiras em frente da mesa com a mão 
espalmada.

Levy depositou os óculos sobre a mesa e começou a falar, em um 
tom conciliador:

— Senhor Roberto – esse era o nome de Mouse. – Não se preocupe, 
já estou sabendo que você não tem culpa nessa história. Aliás, agradeço 
por ter protegido nosso docente. - Mouse respirou aliviado. – De qual-
quer maneira, gostaria que continuasse aqui na sala, afinal, pelo que me 
consta, Lino tem certo respeito pela sua pessoa.

O garoto não conseguiu conter um sorriso de satisfação, chegando, 
até mesmo, a estufar o peito para frente. Por um instante, nem mesmo 
ouviu o que o diretor seguiu a dizer:

— Quanto a você, Sr. Galindo – Levy jogou o corpo para trás pe-
gando impulso para se levantar da cadeira. – Acho que já passou da hora 
de nos pedir ajuda. Saiba que, para sua sorte, o professor Juliano é uma 
pessoa muito compreensiva e atendeu aos meus apelos. Ele vai relevar 
o acontecido.

Lino fez uma cara de surpresa, afinal, não imaginava que contaria 
com a proteção do diretor. Já havia armado uma série de desculpas e 
argumentos esfarrapados na tentativa de escapar de uma expulsão. Pelo 
visto não seria preciso usa-los. Ficou calado, apenas observando o que 
Levy tinha para lhe dizer.

— Não sei se você sabe, mas eu era um grande admirador do seu 
pai – falou contornando a mesa. - Cheguei a ter algumas aulas com ele 
em um curso de pós-graduação que eu fiz. Era um sujeito admirável – 

Sentados num sofá de couro na antessala do Professor Levy, os garo-
tos esperavam ser chamados. Juliano acabara de deixar o local. Lino ago-
ra estava mais calmo. Novamente encapuzado, olhava firmemente para 
as mãos que se encontravam entrelaçadas e repousadas entre as pernas. 
Depois de tudo o que protagonizara, era normal que estivesse pensativo 
e até mesmo encabulado.

Mouse era o oposto. Ansioso, olhava para todos os detalhes da sala, 
batucando nas pernas com as falanges dos dedos indicadores e fazendo 
pequenos sons com a boca, imitando uma bateria. Quando não sabia mais 
para onde mirar, parou o olhar fixamente na direção do rosto da secre-
tária até que ela, em um puro gesto de educação, devolveu um sorriso 
desconcertado.

— Lino? – Mouse quebrou o silêncio da saleta. – Se não sou eu 
pular na sua frente você ia dar um radouken no Juliano, não ia? – abriu 
um sorriso farto.

– Você não consegue ficar mais de dois minutos sem falar alguma 
coisa imbecil? - Lino não conseguiu conter o riso. Se a intenção de Mou-
se era quebrar o gelo, deu certo.

— Podem entrar. O professor Levy os aguarda. – disse a secretária, 
interrompendo o momento e apontando o dedo indicador para a porta, 
sem nem sequer tirar os olhos da tela do computador. Mouse pensou que 
ela estivesse muito ocupada jogando Candy Crush.

Ao contrário do que pudesse se esperar, a sala de Levy não era nada 
conservadora. Na realidade, a não ser pela ausência de um divã, pare-
cia-se muito com um consultório de psicanálise. Talvez, até de algum 
psicólogo discípulo de Carl Jung.

Nas paredes estavam penduradas muitas máscaras e, na estante em 
frente à porta de entrada, havia uma série de bonecos e miniaturas dos 
mais variados tipos. Sem dúvida, chamavam muito mais atenção do que 
as dezenas de livros organizados em uma das prateleiras. Lino achou 
irônico que, ao lado de um dragão vermelho assustador, havia uma mi-
niatura do Michael Jordan, segurando uma bola de basquete e com a 
cabeça em tamanho desproporcional. De qualquer maneira, achou melhor 
não comentar nada.
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– você ficará o resto da semana em casa e, quando voltar, estará disposto 
a colaborar, ok?

Lino concordou prontamente. O resultado da conversa foi melhor do 
que ele esperava. Teria dois dias livres mais o final de semana para pensar 
na vida. Talvez se sentasse para conversar com Julia, pois, mesmo não 
admitindo, ele tinha saudades da antiga namorada.

De qualquer forma, estava ciente de que, antes, deveria mudar de 
atitude. Tudo passava por uma nova forma de organizar os sentimentos. 
Era preciso dar o primeiro passo.

Por um instante, havia recobrado um pouco do humor e da tranqui-
lidade. Infelizmente, ela não durou até que a porta da sala do diretor se 
abrisse. Sentado no sofá de couro marrom estava Carlos Colombo, com 
óculos escuros, os cabelos loiros penteados para trás, realçando suas 
entradas, uma calça de linho marrom, camisa xadrez de manga curtas e 
um sorriso blasé que tirava Lino do sério.

— Você?! – Lino o fuzilou com um olhar desafiador.

— Lino! – Colombo se levantou ensaiando um abraço prontamente 
negado. – O que foi que aconteceu contigo, meu garoto?

— Eu não sou seu garoto! – o menino seguiu com rispidez. – O que 
você faz aqui?

— Sua mãe estava no trabalho e, como eu tenho horários mais fle-
xíveis, me ofereci para buscá-lo – quem via aquela cena achava que o Dr. 
Carlos era realmente um altruísta. – Ela está muito preocupada com você. 
Aliás, todos nós estamos.

— Poupe-me da sua preocupação! – Lino falou, andando em marcha 
e tentando se desvencilhar das mãos acolhedoras de Colombo.

— Patience you must have, padawan – Murmurou Mouse.

parou em frente a Lino e sentou-se na ponta do móvel, atitude incomum 
para um educador naquela condição. - Tinha muito conhecimento para 
tão pouca idade.

Lino correu os olhos sobre o diretor, tentando adivinhar os seus 
pensamentos, uma vez que ele fez uma pausa de alguns segundos e sus-
pirou, como se prestasse uma homenagem. O professor coçou lentamente 
sua cabeça raspada e voltou a falar, agora se dirigindo diretamente ao 
garoto:

– Sabe, filho, venho acompanhando o seu quadro há algum tempo. 
Agora mesmo, conferia a evolução de suas notas no meu computador. São 
preocupantes. É evidente que não concordo com o que aconteceu hoje, 
mas acho compreensível – Levy continuou.

— Hum... - Lino soltou uma interjeição involuntária, sem acreditar 
no que ouvia.

– Para mim, está claro! Nos últimos anos, você vestiu uma couraça 
para isolar os seus sentimentos, ao invés de trabalhá-los. Por isso, tem 
evitado viver sua vida para não ter que lidar com suas amarguras – falava 
gesticulando a mão direita em vagarosos círculos em volta dela mesma. 
- Era evidente que, mais cedo ou mais tarde, toda essa carga emocional 
escaparia por alguma fenda dessa armadura.

Os garotos se entreolharam. Era exatamente o que Mouse havia dito, 
apenas, agora posto de uma forma mais elaborada por Levy. Enquanto 
baixava o capuz, Lino sacudiu positivamente a cabeça. Seus olhos vol-
taram a se encher de água. Era como se aquela descarga de adrenalina 
tivesse, enfim, retirado uma venda de seus olhos. Agora estava tudo mais 
evidente em sua mente. De fato, havia deixado sua vida de lado, tornan-
do-se um sujeito amargo. Para não ter que sofrer com seus sentimentos, 
optou por não mais tê-los. Sem envolvimentos não há rompimentos, sem 
rompimentos, não há sofrimento.

Pobre Julia!

— Agora – retomou o diretor –, eu não posso mais ficar passando a 
mão na sua cabeça. Para que eu possa te ajudar, você terá que me ajudar. 
Vamos fazer o seguinte – olhou nos olhos marejados de Lino e asseverou 
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pe, contribuíam para que ele parecesse mais velho que o amigo. Mas, na 
realidade, haviam nascido no mesmo ano.

Na cafeteria, a dupla de professores brasileiros esperava por um gru-
po de pesquisadores locais que os levaria para um recorrido pela cidade, 
passando pelos principais pontos turísticos e lugares históricos. Era a 
primeira vez que estavam em Bogotá. Depois desse mini-tour, seguiriam 
para o local de trabalho.

Um pouco impaciente com a demora, Carlos levantou-se para buscar 
um jornal e, ao regressar, mexeu em sua xícara, suspirando extasiado.

Nada como um bom café colombiano.

Abriu o periódico local e, rapidamente, encontrou o caderno de es-
portes. Tentava achar os resultados dos jogos da Taça Libertadores da 
América. Fazia tempo que seu Fluminense não disputava a competição e, 
por isso, queria estar a par de tudo. Enquanto isso, calado, Hugo degus-
tava seu café de maneira pensativa, até ser interrompido por uma jovem 
que o reconheceu.

— Senhor Galindo, poderia me dar um autógrafo? - disse a senho-
rita em espanhol.

Por sobre o jornal, Carlos não conseguiu deixar de notar que ela 
vestia uma camiseta de um antigo seriado de TV com os dizeres: I want 
to believe. Tão logo ela se afastou, emendou uma brincadeira:

— Esses alienígenas te dão uma fama intergaláctica, não é mesmo 
Hugão? - seu deboche carioca era infalível. Hugo apenas sorriu, dando 
um gole em seu café ao mesmo tempo em que arqueava suas sobrance-
lhas desgrenhadas, como quem se coloca de acordo. - Pode falar, você 
até que gosta dessa fama, não é mesmo? – Carlos insistiu.

Na verdade, o próprio Carlos gostava disso. Graças a ela, Hugo trazia 
vários investimentos para o Curso de História. Até mesmo aquela viagem 
para a Colômbia somente fora possível por conta de uma parceria com 
a UNESCO, intermediada por Galindo. Tratava-se de um trabalho sobre a 
conservação de patrimônios andinos.

— Sabe o que eu acho, Carlos?- Hugo iniciou a sua resposta co-
locando a xícara de café sobre a mesa. - Acho que nós somos muito 

05
Profissão de Fé

Bogotá, Colômbia. Fevereiro de 2011.

O Criollo era uma das cafeterias mais conhecidas de Bogotá. Locali-
zada no centro histórico, possuía um ambiente extremamente intimista, 
com um pequeno salão onde cabiam em torno de trinta pessoas. O aroma 
de café mesclado com canela produzia uma sensação que contrastava 
com a calma de sua decoração, simples e discreta, conquistando rapi-
damente a simpatia dos frequentadores. Com banquetas dispostas no 
balcão, contava ainda com outras cinco mesas que se espalhavam pelo 
lugar. Ao centro, entre as mesas, via-se um aparador quadrado, com pou-
co mais de um metro de cada lado. Ali, revistas e os jornais ficavam a 
disposição dos clientes.

Hugo segurava uma câmera digital nas mãos e apoiava no colo sua 
inseparável mochila de couro. O professor de quarenta e três anos parecia 
bem confortável em uma poltrona de braços altos que acolhia o seu cor-
po de pouco mais de um metro e oitenta de altura. Estava vestido como 
de costume, com uma calça de sarja cáqui, tênis marrom de montanhismo 
e uma camisa jeans azul dobrada nas mangas. Nunca usava um casaco de 
tweed. Tinha a pele queimada de sol, com algumas marcas deixadas pela 
constante exposição ao céu aberto. O rosto quadrado disfarçava um pou-
co seu queixo, de mesmo formato. Sua cabeleira negra e farta já contava 
com alguns fios brancos. Gostava de dizer ao filho que eles só apareceram 
após o seu nascimento, quatorze anos atrás.

Ao seu lado estava o professor Carlos. Colombo era mais franzino e 
quinze centímetros mais baixo. Os cabelos louros, com algumas entradas, 
os ombros levemente arqueados para frente e uma tímida barriga de cho-
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— Olha, Carlos. E se o fantástico não for algo irreal, mas apenas 
a manifestação de alguma coisa que está em um estado da ciência que 
ainda não dominamos? – o arqueólogo devolveu.

— Eu sabia que você ia voltar com esse seu papo – Colombo respon-
deu, tentando não cair na provocação. - Desde aquela palestra em que 
você ficou sem respostas, você está com isso na cabeça. Tô começando a 
achar que você acredita mesmo nesse lance de aliens.

— Não, Carlos, por favor! O que estou tentando falar é o oposto. Na 
minha opinião, para entender os fenômenos do passado, as civilizações 
perdidas e demais mistérios da natureza, as pessoas recorrem aos aliens 
exatamente porque nós fechamos as portas para as especulações menos 
ortodoxas. Chamamos de loucura tudo aquilo que foge de nossa alçada, 
declaramos como crendices populares e ponto final.

— E o que você sugere? – Carlos quis saber.

— Já que você perguntou, vamos lá: e se a moça da palestra estiver 
certa? E se não estivermos achando as respostas para as coisas por que 
fazemos as perguntas erradas, usando os olhos do presente de maneira 
equivocada?

— Você está querendo dizer que os Incas realmente tinham uma 
britadeira cósmica disfarçada de um amontoado de pedras? Como se as 
cavernas possuíssem capacitores de fluxo de 1.21 gigawatts disfarçados 
de pedra polida? – desta vez o deboche de Carlos foi explicito.

— Na verdade... – Hugo bufou diante da implicância do colega. – Eu 
apenas quero saber se eles foram mesmo capazes de fazer coisas como 
essas. Pois, se eles realmente fizeram uma britadeira cósmica, como você 
disse, não quero acreditar que tenham feito por ordem de um ser de 
outro planeta – argumentou, gesticulando os braços. - Quero substituir 
os alienígenas pela criatividade humana, entende? Quero me perguntar, 
por que não? Será que nossos antepassados não foram capazes de criar 
coisas inacreditáveis? – finalizou com os olhos vidrados de empolgação.

— Eu não sei. Para acreditar numa coisa dessas é preciso ter muita 
criatividade. Ou você acha isso realmente possível?

arrogantes. - O amigo arregalou os olhos e apoiou o jornal sobre o colo 
sem entender aquela acusação. - Não digo nós, eu e você, exatamente 
– o arqueólogo tentou corrigir o mal entendido ao perceber a reação do 
colega. – Digo nós, doutores da ciência. Cada vez mais, me convenço de 
que estamos presos em nossas pesquisas, com as cabeças enfiadas em 
buracos, sem percebemos que a ciência exige um olhar mais amplo – en-
quanto se explicava, ele pegou uma pequena colher, manipulando-a entre 
os dedos, para depois continuar: - O físico trabalha com física, o químico 
com química, o historiador com história e assim por diante, entende?

— E não é natural que seja assim? – Colombo achou óbvia a obser-
vação.

— Sim. Mas o problema, Carlos, é que isso reduz nosso campo de 
pesquisa. Acho que perdemos o hábito de especular sobre a vida e so-
bre a existência humana, como faziam os primeiros cientistas. Tudo foi 
colocado em pequenas caixas - fez uma pausa buscando palavras e com-
pletou: – É como se olhássemos pelo buraco da fechadura, vendo apenas 
partes de um todo. Ninguém mais observa o conjunto.

— Ah, isso sim. Concordo com você, mas e o que isso tem a ver com 
seus alienígenas? – Carlos retrucou.

— Tudo! – Galindo espalmou calmamente a mão sobre a mesa. - As 
pessoas, como essa moça, procuram entender a vida e seus enigmas. Ao 
invés de olhar para si mesma, ela pensa que a verdade está lá no espaço. 
E sabe de quem é a culpa? – Questionou ao colega que seguia ouvindo. 
– A culpa é nossa. Não juntamos a física com a história, com química e 
assim por diante. Fechamos as portas para novas interpretações de fenô-
menos não explicáveis.

— E porque não conseguimos produzir respostas, ela está certa em 
acreditar em aliens ou bruxarias. É isso? – Carlos argumentou.

— Este é o ponto. Nós, no auge de nossa arrogância, tachamos 
o desconhecido como bruxaria ou loucura, para desqualificá-lo. Apenas 
porque não temos respostas, julgamos que ninguém as possa ter.

— Hugo, Hugo… não estou te reconhecendo – Carlos tentou desen-
corajar o colega.
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— Olha, Carlos. E se o fantástico não for algo irreal, mas apenas 
a manifestação de alguma coisa que está em um estado da ciência que 
ainda não dominamos? – o arqueólogo devolveu.

— Eu sabia que você ia voltar com esse seu papo – Colombo respon-
deu, tentando não cair na provocação. - Desde aquela palestra em que 
você ficou sem respostas, você está com isso na cabeça. Tô começando a 
achar que você acredita mesmo nesse lance de aliens.

— Não, Carlos, por favor! O que estou tentando falar é o oposto. Na 
minha opinião, para entender os fenômenos do passado, as civilizações 
perdidas e demais mistérios da natureza, as pessoas recorrem aos aliens 
exatamente porque nós fechamos as portas para as especulações menos 
ortodoxas. Chamamos de loucura tudo aquilo que foge de nossa alçada, 
declaramos como crendices populares e ponto final.

— E o que você sugere? – Carlos quis saber.

— Já que você perguntou, vamos lá: e se a moça da palestra estiver 
certa? E se não estivermos achando as respostas para as coisas por que 
fazemos as perguntas erradas, usando os olhos do presente de maneira 
equivocada?

— Você está querendo dizer que os Incas realmente tinham uma 
britadeira cósmica disfarçada de um amontoado de pedras? Como se as 
cavernas possuíssem capacitores de fluxo de 1.21 gigawatts disfarçados 
de pedra polida? – desta vez o deboche de Carlos foi explicito.

— Na verdade... – Hugo bufou diante da implicância do colega. – Eu 
apenas quero saber se eles foram mesmo capazes de fazer coisas como 
essas. Pois, se eles realmente fizeram uma britadeira cósmica, como você 
disse, não quero acreditar que tenham feito por ordem de um ser de 
outro planeta – argumentou, gesticulando os braços. - Quero substituir 
os alienígenas pela criatividade humana, entende? Quero me perguntar, 
por que não? Será que nossos antepassados não foram capazes de criar 
coisas inacreditáveis? – finalizou com os olhos vidrados de empolgação.

— Eu não sei. Para acreditar numa coisa dessas é preciso ter muita 
criatividade. Ou você acha isso realmente possível?

arrogantes. - O amigo arregalou os olhos e apoiou o jornal sobre o colo 
sem entender aquela acusação. - Não digo nós, eu e você, exatamente 
– o arqueólogo tentou corrigir o mal entendido ao perceber a reação do 
colega. – Digo nós, doutores da ciência. Cada vez mais, me convenço de 
que estamos presos em nossas pesquisas, com as cabeças enfiadas em 
buracos, sem percebemos que a ciência exige um olhar mais amplo – en-
quanto se explicava, ele pegou uma pequena colher, manipulando-a entre 
os dedos, para depois continuar: - O físico trabalha com física, o químico 
com química, o historiador com história e assim por diante, entende?

— E não é natural que seja assim? – Colombo achou óbvia a obser-
vação.

— Sim. Mas o problema, Carlos, é que isso reduz nosso campo de 
pesquisa. Acho que perdemos o hábito de especular sobre a vida e so-
bre a existência humana, como faziam os primeiros cientistas. Tudo foi 
colocado em pequenas caixas - fez uma pausa buscando palavras e com-
pletou: – É como se olhássemos pelo buraco da fechadura, vendo apenas 
partes de um todo. Ninguém mais observa o conjunto.

— Ah, isso sim. Concordo com você, mas e o que isso tem a ver com 
seus alienígenas? – Carlos retrucou.

— Tudo! – Galindo espalmou calmamente a mão sobre a mesa. - As 
pessoas, como essa moça, procuram entender a vida e seus enigmas. Ao 
invés de olhar para si mesma, ela pensa que a verdade está lá no espaço. 
E sabe de quem é a culpa? – Questionou ao colega que seguia ouvindo. 
– A culpa é nossa. Não juntamos a física com a história, com química e 
assim por diante. Fechamos as portas para novas interpretações de fenô-
menos não explicáveis.

— E porque não conseguimos produzir respostas, ela está certa em 
acreditar em aliens ou bruxarias. É isso? – Carlos argumentou.

— Este é o ponto. Nós, no auge de nossa arrogância, tachamos 
o desconhecido como bruxaria ou loucura, para desqualificá-lo. Apenas 
porque não temos respostas, julgamos que ninguém as possa ter.

— Hugo, Hugo… não estou te reconhecendo – Carlos tentou desen-
corajar o colega.
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— Não, não! Por favor, não! – O amigo o interrompeu. – Não vai 
me dizer que isso tem a ver com realidades paralelas, vai? - Perguntou 
levantando a mão e pedindo um novo café ao garçom. – Será que você 
não percebe que está falando como os loucos daquele programa que você 
participou? Se colocar um gel e espetar o seu cabelo, você será o próprio 
louco – Carlos finalizou com um riso, mas dessa vez, expressando o seu 
nervosismo.

Hugo adorava uma discussão, mas entendia que elas não deveriam 
extrapolar o limite da boa convivência. E era nítido que Carlos estava 
verdadeiramente incomodado com aquilo tudo. Percebendo a reação do 
amigo, o arqueólogo achou melhor ir com mais calma e, por isso, mentiu 
quando disse:

— Eu não sei direito o que pensar.

— Pois eu te digo: é loucura! – Carlos sentenciou.

Mesmo ciente do estrago que a conversa poderia causar, Hugo não 
poderia deixar a acusação de loucura passar em branco. Todo o seu pen-
samento era fundamentado em horas e mais horas de estudos, que lhe 
custaram dias de empenho e noites mal dormidas. Para ele, este esforço 
não deveria ceder diante de um preconceito científico. Foi por isso que 
mudou de ideia e decidiu não se esquivar dos riscos. Resolveu retomar a 
discussão com um novo ataque:

— Você não sabe o que diz, Carlos. Existem ainda outras evidências, 
como no mito dos irmãos Ayar, que saíram de dentro de uma caverna para 
povoar os Andes.

— Irmãos Ayar. Mas que diabos é isso? - Carlos praguejou olhando 
para o relógio.

Onde estão esses professores que não chegam logo?

— Segundo a lenda, os quatro irmãos que deram origem à sociedade 
Inca saíram de dentro de uma gruta com suas esposas. A gruta se cha-
mava Pacaritambo – Galindo fez uma pausa para reorganizar suas ideias 
e seguiu explicando: - O fato é que geralmente as sociedades daquela 
região possuem algum tipo de caverna de onde acreditam terem saído 
seus ancestrais. São as chamadas pacarinas, o lugar de origem.

— Bom, existem relatos na História que apontam para possibilida-
des – Hugo respondeu timidamente.

— Agora você vai me dizer que a História te dá provas?! - Carlos 
parecia não acreditar. Começou a bater os pés impacientemente no chão 
de madeira que cobria toda cafeteria. O som do calçado seguia o ritmo 
da batida de seu coração, aumentando consideravelmente a velocidade a 
cada vez que Hugo lhe respondia.

— Apenas a História, não. Por isso é que eu acho que devemos 
misturá-la com outras ciências. Somente assim completaríamos as evi-
dências históricas.

A discordância de ideias entre os amigos conduziu aquele agradável 
momento, em uma das cafeterias mais disputadas da Colômbia, para um 
clima de tensão. Não havia como disfarçar, Hugo e Carlos possuíam uma 
visão muito distinta sobre a produção de conhecimento e, aos poucos, 
as diferenças começavam a transbordar para o lado pessoal. Foi assim 
que se entreolharam e um ar de animosidade tomou conta daquela mesa. 
Mesmo assim, Hugo não recuaria nessa questão e, por isso, começou uma 
nova esgrima:

— Carlos, você já ouviu falar de Pachacuti?

— O imperador inca?

— Isso! Você sabe por que ele tinha esse nome?

Carlos balançou a cabeça negativamente, levantando suas sobran-
celhas finas. Continuou daquela forma até que o amigo prosseguisse com 
sua explicação:

— Linguisticamente, Pachacuti significa reversão da terra. Pacha 
é terra na língua dos Incas. Ou seja, ele foi um imperador que mudou a 
história de seu povo; aquele que transformou uma etnia em um império.

— E o que mais? - Colombo perguntou com certo desdém.

— Bom, segundo os relatos orais, Pachacuti não significa apenas 
isso. Refere-se também a uma transformação cósmica que altera a reali-
dade, que promove uma fissura no tempo...
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— Não, não! Por favor, não! – O amigo o interrompeu. – Não vai 
me dizer que isso tem a ver com realidades paralelas, vai? - Perguntou 
levantando a mão e pedindo um novo café ao garçom. – Será que você 
não percebe que está falando como os loucos daquele programa que você 
participou? Se colocar um gel e espetar o seu cabelo, você será o próprio 
louco – Carlos finalizou com um riso, mas dessa vez, expressando o seu 
nervosismo.

Hugo adorava uma discussão, mas entendia que elas não deveriam 
extrapolar o limite da boa convivência. E era nítido que Carlos estava 
verdadeiramente incomodado com aquilo tudo. Percebendo a reação do 
amigo, o arqueólogo achou melhor ir com mais calma e, por isso, mentiu 
quando disse:

— Eu não sei direito o que pensar.

— Pois eu te digo: é loucura! – Carlos sentenciou.

Mesmo ciente do estrago que a conversa poderia causar, Hugo não 
poderia deixar a acusação de loucura passar em branco. Todo o seu pen-
samento era fundamentado em horas e mais horas de estudos, que lhe 
custaram dias de empenho e noites mal dormidas. Para ele, este esforço 
não deveria ceder diante de um preconceito científico. Foi por isso que 
mudou de ideia e decidiu não se esquivar dos riscos. Resolveu retomar a 
discussão com um novo ataque:

— Você não sabe o que diz, Carlos. Existem ainda outras evidências, 
como no mito dos irmãos Ayar, que saíram de dentro de uma caverna para 
povoar os Andes.

— Irmãos Ayar. Mas que diabos é isso? - Carlos praguejou olhando 
para o relógio.

Onde estão esses professores que não chegam logo?

— Segundo a lenda, os quatro irmãos que deram origem à sociedade 
Inca saíram de dentro de uma gruta com suas esposas. A gruta se cha-
mava Pacaritambo – Galindo fez uma pausa para reorganizar suas ideias 
e seguiu explicando: - O fato é que geralmente as sociedades daquela 
região possuem algum tipo de caverna de onde acreditam terem saído 
seus ancestrais. São as chamadas pacarinas, o lugar de origem.

— Bom, existem relatos na História que apontam para possibilida-
des – Hugo respondeu timidamente.

— Agora você vai me dizer que a História te dá provas?! - Carlos 
parecia não acreditar. Começou a bater os pés impacientemente no chão 
de madeira que cobria toda cafeteria. O som do calçado seguia o ritmo 
da batida de seu coração, aumentando consideravelmente a velocidade a 
cada vez que Hugo lhe respondia.

— Apenas a História, não. Por isso é que eu acho que devemos 
misturá-la com outras ciências. Somente assim completaríamos as evi-
dências históricas.

A discordância de ideias entre os amigos conduziu aquele agradável 
momento, em uma das cafeterias mais disputadas da Colômbia, para um 
clima de tensão. Não havia como disfarçar, Hugo e Carlos possuíam uma 
visão muito distinta sobre a produção de conhecimento e, aos poucos, 
as diferenças começavam a transbordar para o lado pessoal. Foi assim 
que se entreolharam e um ar de animosidade tomou conta daquela mesa. 
Mesmo assim, Hugo não recuaria nessa questão e, por isso, começou uma 
nova esgrima:

— Carlos, você já ouviu falar de Pachacuti?

— O imperador inca?

— Isso! Você sabe por que ele tinha esse nome?

Carlos balançou a cabeça negativamente, levantando suas sobran-
celhas finas. Continuou daquela forma até que o amigo prosseguisse com 
sua explicação:

— Linguisticamente, Pachacuti significa reversão da terra. Pacha 
é terra na língua dos Incas. Ou seja, ele foi um imperador que mudou a 
história de seu povo; aquele que transformou uma etnia em um império.

— E o que mais? - Colombo perguntou com certo desdém.

— Bom, segundo os relatos orais, Pachacuti não significa apenas 
isso. Refere-se também a uma transformação cósmica que altera a reali-
dade, que promove uma fissura no tempo...
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— Pois então siga um conselho meu. Desista disso, ok? - Carlos en-
cerrou o bate-boca com um olhar fulminante na direção do colega. Vol-
tou a colocar as costas no apoio da cadeira e abriu novamente o jornal. 
Não mais dirigiu a palavra ao colega até que os anfitriões chegassem.

Porém, ao contrário das sugestões de Colombo, Hugo não desistiria 
tão fácil da ideia. Na realidade, desde o evento no Anfiteatro da Faculda-
de, passou a estudar diariamente e perguntar-se insistentemente a res-
peito de algumas aplicações práticas da mecânica quântica, procurando 
por professores do Departamento de Física da Universidade.

Neste meio tempo, um estudo em especial chamou-lhe a atenção: o 
experimento da dupla fenda. Por conta dele, chegou a conhecer teorias, 
como a da interpretação de múltiplos caminhos de Feynman, o principio 
da incerteza de Heisenberg e da interpretação de muitos mundos de 
Everett. Começava a montar um modelo explicativo em sua cabeça, mas 
ainda achava tudo muito prematuro para ser exibido, principalmente para 
um amigo tão cético quanto Colombo.

— E o que isso tem a ver com as realidades paralelas e o tal do 
Pachacuti?

Hugo se calou, esperando que o garçom servisse o novo café. O 
tempo foi o suficiente para que Colombo tomasse fôlego e recuperasse as 
energias necessárias para seguir ouvindo o colega em sua profissão de fé.

— Você não acha interessante que esses antepassados tenham saí-
do de cavernas? - Foi uma pergunta que não esperou a resposta. - O que 
mais chama a atenção é que este é um mito comum a todos os indígenas 
americanos. E se essas cavernas fossem lugares com propriedades quân-
ticas que...

— Chega! - Carlos não se conteve. Batendo com o punho fechado na 
mesa, interrompeu o colega e lançou aquilo que pensou ser seu argumen-
to final: - Tudo isso não passa de lenda, mito! Ou seja, formas alegóricas 
de se narrar o desconhecido. Você sabe muito bem o que é um mito, 
Hugo! Ou será que eu vou ter que te mandar para o primeiro ano de His-
tória, novamente? – Colombo esbravejou mexendo rapidamente a colher 
na xícara de café, deixando vazar um pouco pelas bordas. - Além disso, 
sabe quem também teve um antepassado que saiu de uma caverna? EU - 
a última palavra saiu de controle e foi lançada como um grito. - Nossos 
ancestrais foram homens das cavernas, Hugo - falou mais brandamente 
percebendo as pessoas que o encaravam nas mesas ao lado. - Isso o que 
você esta propondo é loucura.

— Loucura, bruxaria, aliens… seguiremos com esses argumentos, 
é isso mesmo? - Hugo insistiu na conversa. – Para mim, nesse caso, 
os aliens funcionam como criações geradas por nossa incapacidade de 
aceitar os próprios feitos dos homens do passado - seguiu sem perder a 
fleuma. – Só por que nossa sociedade não é capaz de fazer algo, não quer 
dizer que alguém já não tenha feito.

— E qual é a explicação, então? - Carlos já desistira de convencer 
o colega. Resolveu apenas dar linha na conversa para ver até onde a 
loucura era capaz de chegar. – Eles tinham sondas quânticas? E onde as 
ligavam, se não tinham luz elétrica?

— Confesso que não sei. Ainda não encontrei as lentes corretas 
para enxergar essa realidade – disse Hugo achando melhor parar por ali.
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— Pois então siga um conselho meu. Desista disso, ok? - Carlos en-
cerrou o bate-boca com um olhar fulminante na direção do colega. Vol-
tou a colocar as costas no apoio da cadeira e abriu novamente o jornal. 
Não mais dirigiu a palavra ao colega até que os anfitriões chegassem.

Porém, ao contrário das sugestões de Colombo, Hugo não desistiria 
tão fácil da ideia. Na realidade, desde o evento no Anfiteatro da Faculda-
de, passou a estudar diariamente e perguntar-se insistentemente a res-
peito de algumas aplicações práticas da mecânica quântica, procurando 
por professores do Departamento de Física da Universidade.

Neste meio tempo, um estudo em especial chamou-lhe a atenção: o 
experimento da dupla fenda. Por conta dele, chegou a conhecer teorias, 
como a da interpretação de múltiplos caminhos de Feynman, o principio 
da incerteza de Heisenberg e da interpretação de muitos mundos de 
Everett. Começava a montar um modelo explicativo em sua cabeça, mas 
ainda achava tudo muito prematuro para ser exibido, principalmente para 
um amigo tão cético quanto Colombo.

— E o que isso tem a ver com as realidades paralelas e o tal do 
Pachacuti?

Hugo se calou, esperando que o garçom servisse o novo café. O 
tempo foi o suficiente para que Colombo tomasse fôlego e recuperasse as 
energias necessárias para seguir ouvindo o colega em sua profissão de fé.

— Você não acha interessante que esses antepassados tenham saí-
do de cavernas? - Foi uma pergunta que não esperou a resposta. - O que 
mais chama a atenção é que este é um mito comum a todos os indígenas 
americanos. E se essas cavernas fossem lugares com propriedades quân-
ticas que...

— Chega! - Carlos não se conteve. Batendo com o punho fechado na 
mesa, interrompeu o colega e lançou aquilo que pensou ser seu argumen-
to final: - Tudo isso não passa de lenda, mito! Ou seja, formas alegóricas 
de se narrar o desconhecido. Você sabe muito bem o que é um mito, 
Hugo! Ou será que eu vou ter que te mandar para o primeiro ano de His-
tória, novamente? – Colombo esbravejou mexendo rapidamente a colher 
na xícara de café, deixando vazar um pouco pelas bordas. - Além disso, 
sabe quem também teve um antepassado que saiu de uma caverna? EU - 
a última palavra saiu de controle e foi lançada como um grito. - Nossos 
ancestrais foram homens das cavernas, Hugo - falou mais brandamente 
percebendo as pessoas que o encaravam nas mesas ao lado. - Isso o que 
você esta propondo é loucura.

— Loucura, bruxaria, aliens… seguiremos com esses argumentos, 
é isso mesmo? - Hugo insistiu na conversa. – Para mim, nesse caso, 
os aliens funcionam como criações geradas por nossa incapacidade de 
aceitar os próprios feitos dos homens do passado - seguiu sem perder a 
fleuma. – Só por que nossa sociedade não é capaz de fazer algo, não quer 
dizer que alguém já não tenha feito.

— E qual é a explicação, então? - Carlos já desistira de convencer 
o colega. Resolveu apenas dar linha na conversa para ver até onde a 
loucura era capaz de chegar. – Eles tinham sondas quânticas? E onde as 
ligavam, se não tinham luz elétrica?

— Confesso que não sei. Ainda não encontrei as lentes corretas 
para enxergar essa realidade – disse Hugo achando melhor parar por ali.


