
 

 

Ao perceber que não teria sucesso com os soldados, Haruto correu os olhos novamente pela sala e 

resolveu ir até a máquina automática de vendas. 

Após selecionar o número correspondente à fila de garrafas de água mineral, uma pinça transportou o 

produto suavemente até uma lateral para que Haruto pudesse pegá-lo. Dessa forma, não foi necessário que 

ele se agachasse para apanhar o frasco, como normalmente ocorreria com as máquinas automáticas mais 

comuns, que empurram o produto selecionado até uma bandeja próxima ao chão. 

Aquela pequena melhoria chamou a sua atenção, pois ele a considerou uma demonstração de respeito 

e cuidado com o usuário, e o fez questionar a pertinência dos controles sociais empregados. 

Porque utilizar tantos mecanismos para garantir que as pessoas se comportem corretamente? A 

consciência não é suficiente para que o próprio indivíduo controle as suas ações? pensou Haruto enquanto 

sorvia o conteúdo da garrafa. Seria tão mais eficiente se todas essas máquinas de venda fossem substituídas 

por refrigeradores comuns, sem travas nem mecanismos de autenticação, e caixinhas para depositarmos o 

valor do produto consumido, continuou ele em suas divagações. Seria tudo mais fácil se simplesmente nós 

pudéssemos confiar uns nos outros durante cem por cento do tempo, ou algo próximo a isso. 

Aquela reflexão fez Haruto se recordar da infância, pois foi com esses valores que ele foi criado, e 

era com eles que Haruto se esforçava para conduzir as ações do seu dia a dia. 

 

**** 

 

Anos atrás, os pais do pequeno Haruto viviam ocupados em infindáveis horas extras à frente do 

famoso e badalado restaurante da família, localizado em Tóquio. 

Por causa disso, o vovô Takara, avô paterno de Haruto, que já estava aposentado àquela época, foi 

encarregado de tomar conta do menino nas horas livres deste, após a escola. 

Antes disso, o pequeno Haruto e o vovô Takara se encontravam apenas em reuniões familiares, 

formais e chatas. Por essa razão, a aproximação entre eles ocorreu com relutância de ambos. Entretanto, 

ambos acabaram se surpreendendo positivamente, pois, com o tempo, a afinidade entre o menino e o idoso 

fez com que eles se tornassem grandes amigos, transformando-os em companheiros quase inseparáveis. 

Eles gostavam tanto de conversar um com o outro que o vovô Takara inclusive insistiu em passar a 

levar o pequeno Haruto à escola todos os dias, assim como em buscá-lo após as aulas, tarefas que o vovô 

cumpria com grande prazer. 



 

 

Ao longo dessa intensa amizade, que preencheu de alegria tanto uma juventude curiosa quanto uma 

velhice incansável, o vovô Takara se esforçou em transmitir ao neto os princípios éticos e de honradez que 

ele herdou dos seus antepassados e com os quais ele buscou levar a própria vida. 

– Aceitar as leis e as tradições – repetia, com frequência, o vovô Takara –; respeitar o meio ambiente 

e os animais; participar da vida em sociedade; honrar e ser digno de confiança; ser cortês e estar disposto a 

ajudar ao próximo; e, principalmente, praticar voluntariamente uma boa ação por dia: esses são os valores 

dos nossos antepassados que eu confio em você para levar adiante, Haruto. 

Esses eram os mesmos ensinamentos que o vovô Takara esforçava-se em repassar também às turmas 

de jovens escoteiros das quais ele se ocupava. Aliás, com o tempo, Haruto passou a ajudá-lo nessa tarefa, 

dedicando-se com afinco ao repasse dos ensinamentos do vovô às crianças ainda mais jovens.  

Àquela época, nada poderia ter dado mais orgulho ao vovô Takara do que a conduta do neto. 

Além do escoteirismo, o pequeno Haruto também se afeiçoou ao passatempo ao qual o vovô se 

dedicava em seus momentos livres: o aeromodelismo, que é a montagem de aviões e outras engenhocas 

voadoras em escala reduzida, com objetivo experimental ou de diversão. 

Com efeito, aquele seria um hobby ao qual o futuro astronauta continuaria a se dedicar mesmo em 

sua idade adulta, pois o seu fascínio por máquinas e engenhocas em geral nunca diminuiria. 

Essa fascinação, aliás, continuaria sendo responsável por inúmeras aventuras imaginárias do 

astronauta, nas quais ele repetidamente se veria pilotando gigantescas armaduras robóticas, projetadas por 

sua noiva Yuna, e que facilmente poderiam levá-los pelo espaço em aventuras épicas e apaixonantes. 

Esse mesmo encantamento exerceu também grande influência no caminho que o jovem Haruto 

trilhou em sua formação acadêmica, levando-o a ser aceito para o prestigiado doutorado em Engenharia 

Aeroespacial da Universidade de Tóquio. E essa conquista, a última que o vovô Takara conseguiu 

acompanhar, preencheu os seus últimos dias de vida com ainda mais orgulho e realização. 

– Você é a prova de que as minhas escolhas foram corretas, meu neto! Agora, vá em busca de todos 

os seus sonhos e faça a sua vida valer à pena também – foram as últimas palavras ditas pelo vovô Takara. 

Infelizmente, todas as vidas finitas chegam ao fim. 

Se o vovô Takara tivesse vivido mais, os grandes feitos do neto que vieram em seguida certamente 

teriam ajudado a consolidar Haruto como o maior dos heróis aos olhos do seu avô. 

Entre esses feitos incluíam-se a escolha de Haruto como candidato a astronauta da JAXA, a Agência 

Japonesa de Exploração Aeroespacial, as missões espaciais que ele cumpriu com perfeição, e, 



 

 

principalmente, a sua coragem em se voluntariar na missão de reconhecimento à misteriosa espaçonave 

alienígena, em busca de respostas e em defesa da sua família. 


