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A Audrey, Rafo e Hector –  
na imortalidade do meu amor



“De tanto ler e pouco dormir  
se lhe secou o cérebro de tal maneira  

que chegou a perder o juízo.”  
– Miguel de Cervantes, Dom Quixote
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Nota do autor

O acadêmico americano Robert Ettinger publicou em 1962 o livro A pers-
pectiva da imortalidade e passou a ser considerado o pai do movimento 
de hibernação criônica, a preservação de corpos em temperaturas muito 
abaixo de zero para reanimação futura. Ettinger morreu em julho de 2011, 
aos 92 anos, meses depois de receber este autor em sua casa, no estado 
americano do Michigan. Seu corpo está preservado num tanque de nitro-
gênio no Cryonics Institute.

O transumanismo é um movimento atual e tem cada vez mais adeptos. 
Um dos projetos mais ambiciosos nesse campo é o Iniciativa 2045: o grupo 
de cientistas liderado pelo bilionário russo Dmitry Itskov pretende atingir 
a imortalidade já em 2035, com a transferência da personalidade de um ser 
humano para um avatar com cérebro artificial.

O Museu do Homem fica diante da Torre Eiffel, em Paris, e abriga uma 
vasta coleção sobre a Pré-História. Entre as peças mais importantes do 
museu estão crânios de Cro-Magnon, pertencentes a alguns dos primeiros 
humanos modernos, nascidos mais de 20 mil anos atrás.

A história do mamute Yuri, contada nos primeiros capítulos do livro, 
é inspirada na descoberta do mamute-fêmea Lyuba, feita em 2007 por 
um criador e caçador de renas de origem Nenet chamado Yuri Khudi. 
Lyuba está hoje no Museu Shemanovsky, em Salekhard, na Sibéria, onde 
pode ser vista pelo público. É o fóssil de mamute mais bem preservado 
em todo o mundo.

A estatueta do Homem-Leão (Löwenmensch em alemão), de fato, é a 
mais antiga da história da humanidade. Foi esculpida no Paleolítico, apro-
ximadamente 40 mil anos atrás. Está hoje no Museu de Ulm, na Alemanha, 
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bem próximo à catedral de Ulm, a igreja mais alta do mundo. A cidade de 
Ulm fica às margens do rio Danúbio, a uma hora de viagem de carro para 
quem sai de Stuttgart.

A Caverna Stadel (Stadel-Höhle) fica na mesma região e faz parte de um 
grupo de seis cavernas onde foram feitos achados arqueológicos de valor 
inestimável. Além do Homem-Leão, os cientistas alemães encontraram ali 
a Vênus de Hohle Fels – a imagem de uma mulher de seios fartos e vulva 
protuberante.
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Para onde vai a alma quando o coração humano já não tem forças para bater? 

Se a morte durar apenas alguns instantes... a alma voltará ou irá procurar 
outro corpo? E se o corpo ficar esperando por anos e anos antes de renascer... 
será possível que um outro espírito venha expulsar nosso espírito para ocupar 
nosso corpo? 

Será razoável pensar que a alma humana jamais poderá se separar do 
corpo pelo simples motivo de que não há diferença entre o que é corpo e o 
que é alma? 

Caro A., envio-lhe, finalmente, o manuscrito que prometi em nosso último 
encontro. Não foi fácil. Me acabei de chorar, pensei em desistir, gargalhei e 
sorri muitas vezes revivendo a história de Ignatius, que, em parte, como lhe 
falei, é também a história de papai.

Mesmo depois de tudo o que compreendi, ainda perco o sono quando penso no 
que pode acontecer quando minha alma se desconectar do meu corpo. Lembra 
quando viramos a noite conversando sobre isso? 

E você, já entendeu o que vai acontecer se você precisar de um novo corpo? 
Acha que seu espírito vai se lembrar de tudo o que experimentou em sua pri-
meira morada? 

Foram essas inquietações, somadas ao desejo de entender como a nossa 
existência se tornou o que é agora, que levaram papai a investigar o assunto, 
mesmo sabendo que iria enfrentar forças contrárias, pois a humanidade, você 
sabe, ainda não está pronta para conhecer a verdade por inteiro.

Na história que papai me contou (e que organizei neste manuscrito, tirando 
alguns detalhes que me pareceram muito íntimos), quase todos os protagonistas 
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dariam a vida para encontrar respostas às questões mais profundas sobre o 
espírito e a consciência. 

Bem, eles não dariam a vida, você sabe... isso é mera força de expressão.

Se pudessem escolher, se tivessem um destino parecido com o de papai (e 
alguns de fato tiveram), não importando qual fosse o tempo de espera por uma 
nova chance, eles viveriam para sempre, independentemente do corpo que lhes 
coubesse habitar. 

Me perdoe, caro A., por tantas folhas de papel, mas a verdade é que estou 
eufórica com um implante em meu córtex (me deu habilidades incríveis, até 
de escrever à mão). Você não vai ter problemas para digitalizar tudo isso 
rapidamente, não é mesmo?

Acho importante que destaque aos nossos leitores que absolutamente TODOS 
os fatos aqui citados são verdadeiros e que os lugares mencionados, por sorte, 
não desapareceram com o avanço dos mares. É preciso que as pessoas saibam 
que o acontecido foi muito, muito tempo atrás; quando a existência humana 
ainda não tinha assumido as dimensões que conhecemos agora. 

Foi só quando tudo isso já havia realmente se tornado um passado longínquo 
que papai resolveu me contar a história que ele conhece como ninguém, e que, 
conforme nossa conversa naquela noite incrível, sugiro que tenha como título 
“O Primeiro Imortal”. O subtítulo poderia ser algo como “A incrível saga con-
tada por Yuri Pudako Temzrisovich, transcrita e revisada por sua filha Yulia”, 
mas isso eu deixo a seu critério.

Já estou ansiosa pelo primeiro volume!

Yulia 

– Carta de Yulia Temzrisovich a seu editor,  
encontrada junto do manuscrito do Primeiro Imortal
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1
Península de Yamal, norte da Sibéria 
Primavera de 1987

Mais uma vez, errei o tiro e a rena saiu correndo como se fosse apenas um 
pontinho castanho desaparecendo na imensidão da neve. Corri um pouco 
pela planície branca para ver se ainda podia alcançá-la. Não vi mais nada. 
Só neve e um pouco de lama onde o gelo começava a derreter. Fui ajeitar a 
bota, deixei a alça da espingarda escorregar do meu ombro, fui apanhá-la 
no chão e levei um susto. 

Que diabo é isso?
Fiquei estático ao ver um pedaço de corpo cinzento saindo do gelo, 

parecendo uma rena abatida, abandonada por algum caçador. 
Aproximei-me e pude ver melhor.
Um fóssil?
Se fosse mesmo um fóssil, não seria o primeiro a aparecer na minha 

frente. Em outras caçadas, eu já havia tropeçado em presas de mamute e 
até mesmo numa ossada de rinoceronte. Sabia que brotavam como se fos-
sem fetos abortados pela camada permanente de gelo. 

O permafrost tinha, em alguns trechos, centenas de metros de profundi-
dade, e havia ficado ali, congelado, intacto, por muitos milênios. Naqueles 
últimos anos, no entanto, com primaveras menos frias e verões em que a 
temperatura passava dos 30 graus, o gelo tinha começado a derreter lenta-
mente. E volta e meia a planície expelia um corpo. 

Nos vilarejos da península siberiana de Yamal, já estávamos acostuma-
dos à ideia de que vivíamos sobre um cemitério de animais e humanos, que 
era também o paraíso dos cientistas. 
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O que eu sabia sobre esse assunto era o que havia aprendido nas diversas 
vezes em que fui contratado como guia, especialmente nos muitos dias em 
que acompanhei a equipe da Academia de Ciências da União Soviética, 
quando mais de vinte paleontólogos de Leningrado foram até a península 
escavar um esqueleto humano. Ajudei-os a localizar a ossada, mas de uma 
coisa você pode ter certeza: eu não me atreveria a tocá-la! Da mesma forma, 
não toquei no corpo do animal congelado que apareceu diante de mim. 

Depois de conviver com os cientistas durante as expedições, comecei 
a questionar a tradição dos nossos ancestrais. Lá em Yamal, sempre me 
ensinaram que animais saídos do gelo eram monstros que viviam em 
túneis debaixo da neve e morriam ao ver a luz do Sol ou da Lua. Mas para 
mim não era mais possível, racionalmente, acreditar naquelas coisas. Para 
os antigos, e também para algumas pessoas de nossa família e muitos dos 
nossos vizinhos, só isso poderia explicar o fato de que os gigantes do gelo 
jamais eram vistos com vida. 

“São espíritos maus!”, eu ouvia quando criança, e tinha pesadelos com 
aquilo. Pensava que a pessoa que tocasse num daqueles corpos seria 
amaldiçoada. 

Mas que espírito coisa nenhuma!, foi o pensamento que me ocorreu, tal-
vez pela primeira vez com tanta clareza, quando vi aquele corpo cinzento. 

Os mitos tinham ficado para trás. E eu sabia que os tais monstros eram 
animais pré-históricos que o gelo engolira milhares de anos antes. Tinha 
certeza de que era apenas isso.

Enquanto observava o cadáver, pensava no que poderia fazer para tirá-
-lo dali. Sabia que, se fosse realmente um fóssil pré-histórico, teria um 
valor científico enorme. Ainda mais se chegasse inteiro a um museu.

– Vladimir! Vladimir! Vem aqui ver isso! – gritei para o primo.
Ele caçava um pouco afastado e veio correndo, afobado. 
O primo Vladimir tinha o rosto escaveirado, um bigode amarelo, um 

cavanhaque ralo igualmente amarelo que descia pelo queixo pontudo, 
dentes escurecidos pelo cigarro e um jeito de falar arrastado.

– Tá me parecendo um mamute... um filhote – ele especulou, colocando 
a mão sobre o meu ombro, muito interessado no que via.

Largamos nossas mochilas e fomos escavar ao redor daquele animal. 
Passamos um bom tempo suando dentro das nossas roupas grossas até que 
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conseguimos expor uma parte considerável do corpo, deixando à mostra 
as patas dianteiras e também uma tromba que não deixava dúvida de que 
se tratava de um mamute.

– Tão perfeito... parece que morreu há poucos dias – eu disse, fascinado 
com a descoberta.

– Vamos vender isso, Yurochka, vale uma fortuna! – sugeriu o primo 
Vladimir, usando um de meus apelidos só para fazer-se mais próximo 
de mim.

É claro que ele já estava pensando em faturar alguma coisa. Queria 
negociar o mamute com contrabandistas de fósseis. Tinham lhe prometido 
um snowmobile se algum dia lhes entregasse um esqueleto completo. 

Se conseguissem mandar o esqueleto para fora da União Soviética, os 
contrabandistas da cidade portuária de Novy Port o venderiam a algum 
milionário excêntrico, ou a um dos muitos atores de Hollywood que cole-
cionavam fósseis nos salões de suas casas.

– Não vamos vender, não, Vladimir, vamos avisar os cientistas!
– Mas você não vai ganhar nada entregando esse negócio àqueles apro-

veitadores. Eles vêm aqui, usam a gente pra pegar no pesado e depois 
vão a Moscou receber promoções e recompensas. Vamos vender o bicho, 
Yurochka... com um snowmobile a gente não vai mais sofrer no lombo 
dos cavalos!

– Me ajuda, por favor, Vladimir! Vamos colocar alguma coisa em volta 
pra não perder ele de vista.

Vladimir ficou impaciente e bufou com as mãos na cintura. Era um 
gesto típico do primo, o sinal mais evidente de que estava irritado. E é ver-
dade que ele estava cansado de andar a cavalo. Vivia reclamando da vida. 
“Uma vidinha de burro de carga com os olhos tapados”, costumava dizer. 
O primo ficava ainda mais nervoso quando íamos caçar a pé, coisa de 
que eu gostava, pois sempre gostei de caminhar. Ele, no entanto, sentia-se 
humilhado e vivia dizendo que se tivesse uma motocicleta de neve sua vida 
ficaria muito melhor. 

Percebi o momento exato em que o primo pensou em me enfrentar. 
Senti sua respiração na minha nuca quando me olhou pelas costas, apro-
ximando-se, enfurecido. Senti claramente também que ele pensou melhor 
e se controlou. 



18

Fingindo que não tinha notado nada, com pressa de sair dali, joguei 
algumas pedras grandes ao redor do mamute para ter certeza de que o 
encontraria quando voltasse e já fui logo me afastando. 

– Vou ao vilarejo tentar contato com o museu, você vem comigo? – 
perguntei, pensando que talvez o primo preferisse ir jogar dardos em 
alguma taverna.

– Não vou não, Yurochka, tô cansado, você vai. Eu te espero aqui. 
Num primeiro momento, tive medo de que o primo pudesse sumir com 

o mamute. Não esperava que ele fosse querer ficar justamente ali, sem fazer 
nada. Mas logo pensei melhor e concluí que sozinho, no lombo de um 
cavalo, ele não conseguiria levar o mamute a lugar nenhum. 

Desde que estivera no Exército soviético, e principalmente depois dos 
anos de convivência com trabalhadores ucranianos numa plataforma de 
exploração de gás, o primo Vladimir não era mais como os nativos lá 
de  Yamal. Só pensava em dinheiro, bebia muito, irritava-se facilmente e 
vivia arrumando briga. Seu sonho era enriquecer e, como ele vivia dizen-
do, “aproveitar a vida numa cidade grande”.

– Volto o mais rápido que puder – eu disse enquanto ajeitava minhas 
coisas no cavalo para ir embora.

Joguei a mochila nas costas, montei e saí em disparada pela neve. 
Tive receio de olhar para trás. Cavalguei sozinho por mais de uma hora 

sem me virar uma única vez. 
Chegando ao vilarejo, entrei no edifício da Administração Estatal e fui 

até a Sala de Comunicações procurar o Sacha, um vizinho com quem de 
vez em quando eu pescava. Pedi que ele usasse o rádio para entrar em con-
tato com a Academia, em Leningrado. Um operador respondeu e, depois 
de convencê-lo a chamar o diretor, finalmente contei sobre a minha des-
coberta. Você precisava ter ouvido o grito de alegria que o diretor deu do 
outro lado do rádio! 

Depois que nós acertamos as coisas, fui me sentar numa taverna para 
finalmente aquecer a barriga com uma sopa de repolho.
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2
Quando o paleontólogo que comandava o museu soviético de Salekhard 
desceu do helicóptero acompanhado de outros cinco cientistas, eu já estava 
com a mochila nos ombros, preparado para guiá-los. O primo Vladimir 
saiu da tenda atordoado e mal nos enxergou. O sol esgarçava seus olhos e 
ele não entendia o que era aquele bando de gente à sua volta. Só quando me 
viu é que a cara de espanto se desfez e ele ficou com cara de ódio. 

O tempo havia mudado naquela manhã. 
Enfrentamos uma ventania que o primo Vladimir não vira chegar 

enquanto dormia na tenda.
Quando fui procurar o mamute, só o encontrei porque consegui enxer-

gar as pontas de algumas pedras que tinham ficado para fora da neve. O 
bicho estava praticamente coberto outra vez. Se eu não estivesse ali, os 
cientistas dificilmente o encontrariam. Estou certo de que ninguém jamais 
veria aquele mamute de novo. 

Quando começamos a nos movimentar com as pás, precisamos de 
muito esforço e equilíbrio para não sermos levados pelo vento. Mesmo 
naquelas condições, o primo exigiu que os cientistas lhe pagassem pela 
ajuda e conseguiu alguns rublos, que para a sorte dele não saíram voando.

Cavamos em silêncio, com muito cuidado para não danificar o fóssil. 
Depois de umas boas duas horas, a ventania parou e os cientistas enfim 
conseguiram admirá-lo: estava praticamente inteiro, mas a expressão era 
triste pois ele não tinha olhos. O corpo pareceu-me intacto, até que alguém 
da equipe percebeu que não estava. 

– Tem uma parte cortada aqui – constatou o cientista que o examinava 
agachado.
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– Ele estava inteiro! Eu tenho certeza! – exclamei com espanto, falan-
do alto, indignado, virando-me na direção do primo com um olhar de 
reprovação.

– Eu não tinha opção, Yurochka – ele murmurou covardemente, sem 
levantar a cabeça. 

Logo depois, olhando para o diretor, o primo voltou àquela postura des-
respeitosa que sempre me incomodara. 

– Ou eu comia alguma coisa ou vocês iam ter dois corpos pra carregar... 
O que é que vocês preferiam? 

Passamos mais de seis horas escavando o gelo ao redor do mamute, 
irritados por descobrir que o primo havia metido a faca no fóssil. E tudo 
por preguiça de cavalgar até o vilarejo! Ele não viu o menor problema em 
comer aquela carne seca. E, quando eu falo seca, é seca mesmo. Nem sei 
como foi que ele conseguiu cortar um pedaço da barriga tão dura. Posso 
apostar que, enquanto comia a carne escura e fibrosa, o primo sentia uma 
dor na barriga. Mas não porque a carne estivesse estragada, não era isso, 
não, era o arrependimento que o corroía por dentro. Estava escrito na testa 
dele que ele se arrependia de não ter lutado comigo para vender o mamute.

Estávamos exaustos quando demos o trabalho por encerrado. 
– Comprimento 2,07 metros, altura 98 centímetros – disse o cientista 

que fazia as medições.
– Não tem muitos pelos porque é bem novinho, mas... é um mamute 

lanoso – um outro cientista concluiu.
– Não teve mais do que um ano de vida... E pode ter passado mais de 30 

mil anos no permafrost esperando por nós – o diretor do museu comemo-
rou. – Olhem essa tromba!

Depois de passar algum tempo analisando um longo pedaço mumifica-
do no meio das pernas do bicho, os cientistas concluíram o que eu já tinha 
percebido: era um macho.

– Vamos chamá-lo de Yuri, em homenagem ao homem honesto que 
o encontrou. – O diretor virou-se para mim. – Em homenagem a você, 
camarada! Podem se arrumar para a fotografia porque é o maior achado 
arqueológico do século na União Soviética! 

Sem jeito nem paciência com a Polaroid dos pesquisadores, o primo 
Vladimir tirou uma fotografia que me pareceu completamente sem foco. 
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Eles envolveram o corpo do mamute com cobertores e o colocaram numa 
rede para içá-lo com o helicóptero. 

Você vai estranhar, eu sei, mas o primo e eu quisemos ficar. Mesmo 
irritados um com o outro, praticamente sem comunicação entre nós, 
decidimos que iríamos voltar à caçada que tínhamos interrompido no dia 
anterior. O dia ainda estaria claro até as onze da noite, e nosso objetivo era 
matar pelo menos uma rena para levar às nossas mulheres. 

– Não posso acreditar que você comeu o mamute – eu reclamei, come-
çando a caminhar, deixando-o para trás.

Avançando com seu cavalo para me alcançar, achando ridícula a minha 
irritação, o primo Vladimir continuava contrariado por não ter trocado o 
mamute por um snowmobile. Eu sentia nele um enorme despeito. Confesso 
que ali, sozinho com ele, temia seu gênio intempestivo e evitava entrar muito 
fundo naquela conversa. 

Mais adiante, no entanto, ele voltou a me provocar.
– Não entendo por que você tá revoltadinho comigo. Fiquei te esperan-

do quase um dia inteiro, e ainda comi aquela carne dura pra te ajudar. 
Não respondi. 
Avançamos mais um pouco. 
E, como era esperado, o primo resmungou mais uma vez:
– Não sabia que você era tão mal-agradecido!
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