
NOTÍCIA

O HOMEM DAS NEVES É REAL

Por  interessante  coincidência,  após  o  término  da  tradução  do  artigo  da  “Creation  Research  Society 
Quartely”  sobre o homem neandertalense,  os  editores  da Folha  Criacionista  depararam-se com seguinte  notícia 
publicada no prestigioso matutino paulista “O Estado de São Paulo” em 12 de Julho de 1987:

“No começo da década de 1920, nove yetis, exemplares do “Abominável Homem das Neves”,  
foram presos e cumpriram penas na República do Tadzhequistão, na Ásia Central Soviética. As  
autoridades  locais  acharam  que  eles  não  passavam  de  homens  primitivos,  que  viviam  uma  
existência  de  vagabundos  nas  montanhas  da  região  e  tinham perdido  os  menores  traços  da  
civilização devido à sua vida selvagem.

Quem conta a história é o professor Mikhail Trazhtenberts, da Academia de Ciências da União  
Soviética, um dos cinco especialistas entrevistados pelo jornal Komsomolskaya Pravda para um 
artigo publicado ontem sobre o yetis. Os cinco especialistas concordam: O “Abominável Homem 
da Neves” existe, vive até hoje na Cordilheira do Pamir, na Ásia Central Soviética, e tudo indica  
que se trata de uma espécie pacífica e inofensiva.

Um dos últimos encontros com o “Abominável” ocorreu em 1983, nas margens de um lago do  
Tadzhequistão. Três homens viram uma sombra ao longe e, pensaram que fosse um urso. Mas ao  
fixarem os olhos, perceberam que era um Homem das Neves. Houve outro encontro, em 1986. Um 
yeti deixou que um grupo de viajantes se aproximasse 200 metros e ficou parado vários minutos  
antes de se afastar.

O artigo tem outros relatos, inclusive o depoimento de um veterano caçador siberiano que 
garantiu, em 1917, que os Homens das Neves matavam pequenos animais e se alimentavam de  
carne crua. Como outros relatos, ele dizia que os yetis são extremamente tímidos e mais: têm uma 
sensibilidade especial que percebe a aproximação dos seres humanos, a tempo de se esconderem.

Dimitri Boisnov, diretor do Museu Darwin de Moscou, acha que, apesar de tudo, não existem 
ainda  provas  concretas  da  existência  do  Homem  das  Neves,  embora  seu  aparecimento  não  
contrarie  as  leis  da  evolução.  Para  isso  o  professor  Trazhtenberts  tem  uma  resposta:  uma 
expedição já pronta e preparada para sair a procura do  yeti  logo que surgir um sinal de sua  
presença num lugar.
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