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Entre a vida e a morte no meu (não) lugar 

 

Mudança é algo que sempre mexe com a gente. E quando essa 

mudança significa mudar de casa, de rua ou de cidade, aí então, transforma-se 

em um verdadeiro terremoto... quase que literalmente. 

 Até hoje sinto calafrios de quando me lembro do nosso, digamos, 

processo de mudança. Tamanha era a bagunça, móveis que se estragaram, 

outros não encontravam o lugar certo, enfim, um caos total. 

Apesar de passados três anos, sou verdadeiramente um estranho no 

ninho”. Por mais que o tempo passe, ainda não me adaptei à cidade de 

Eunápolis, sinto-me deslocado. As mudanças de escola, de igreja e o 

distanciamento amigos próximos não me fizeram muito bem.  

A minha mãe reclama muito porque eu não saio de casa, exceto para 

a escola; reclama, porque eu passo mais tempo no computador do que tentando 

interagir com outras pessoas; até por tomar pouco sol, pois, segundo ela, é razão 

mais que suficiente para provocar certos tipos de doença. Ela reclama bastante! 

Mas, sair para onde?! Interagir com quem?! Os amigos, a bola, o “baba”, as 

conversas bobas e sem sentido, como também as de adulto, ficaram para trás, 

a quilômetros de distância. O lugar onde eu vivo ainda não é o meu lugar.  

O que me resta agora é uma rua, no mínimo, bizarra. Não tem 

crianças, nem jovens, a maioria é adulta, o que significa zero de diversão 

saudável. E para piorar a situação, há funerárias por todos os lados. A morte me 

rodeia o tempo todo. Os títulos, a logomarca, as ambulâncias, um hospital, o 

IML, tudo isso é fúnebre demais para um adolescente digerir sem se entristecer.  

Falando nisso, se eu fosse uma autoridade, baixaria um Decreto 

proibindo as funerárias de se estabelecerem nessa rua. Pois parece existir uma 

luta entre a vida e a morte. De um lado, o hospital tentando proporcionar saúde 

às pessoas enfermas e, de outro lado, as Funerárias, torcendo para que essas 

pessoas percam a luta. Isso é sinistro!  

Entretanto, reconheço que preciso optar pela vida, fazer novas 

amizades, estreitar laços, transformar-me em um ser sociável. Ao menos, 

valorizar o lugar onde habito. Preciso abrir o portão e olhar ao meu redor. Tenho 

a chave, a porta, mas às vezes falta-me a vontade, já que sempre é a mesma 

imagem: pessoas fofoqueiras por todos os lados; o dono de uma funerária, o Zé 

Cabeção e a monotonia de sempre.  



O medo de enfrentar o mundo me priva de viver parte dele, por isso 

sei que preciso vencer os desafios que me cercam. O primeiro deles é saber que 

nada é tão feio e obscuro que não tenha uma certa beleza, um encantamento 

escondido. Descobrir também a história de cada um, sem necessariamente me 

tornar um bisbilhoteiro, as dificuldades e até o próprio medo, pois todos nós o 

temos em menor ou maior grau. Descobrir a beleza na simplicidade, aprender a 

gostar do que temos, valorizar o outro. Tudo isso parece utópico nos dias atuais, 

mas é a resposta para vivermos bem em nossa casa, rua, bairro ou cidade.  

Apesar disso, ainda não desisti da ideia de afastar as funerárias do 

hospital. 


