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O outro lado do muro 
 

Eu e meu irmão costumávamos brincar de paredão no jardim todo dia, após a              

escola. Paredão é um jogo no qual se chuta a bola o mais forte possível contra o muro                  

e  tenta-se rebater até que o adversário cometa um erro.  

Um dia, meu irmão exagerou um pouco na força e, apareceu uma rachadura na              

parede. Ele não ligou muito, já eu fiquei muito curiosa e me senti atraída por aquele                

pequeno buraco. Então, olhei e, lá no fundo, vi algo peculiar: havia uma cidadezinha              

anormal do outro lado do muro.  

Os habitantes acordavam todos os dias e seguiam a mesma rotina: tomavam            

café, trocavam-se, iam para o trabalho, jantavam e deitavam na cama para dormir.             

Diante disso, comecei a observá-los mais de perto: as crianças não eram crianças, os              

garotos não saiam explorando e fazendo bobagem por aí, as meninas não brincavam             

com bonecas e se fantasiavam de princesa. Todos eram maduros demais para isso.             

Aliás, olhar para aquela sociedade que parecia estar sempre de baixo de um céu              

acinzentado me deixava deprimida. 

Eu sempre quis sair pelo mundo, descobrir as coisas e fingir ser uma             

exploradora, mas minha mãe dizia que eu acabaria me metendo em confusão. Mesmo             

assim, continuava fazendo minhas jornadas, até que um dia cheguei à escola e contei              

tudo que havia visto para meu amigo Gabriel, a quem conhecia a mais de oito anos e                 

já considerava meu irmão,mas ele não acreditou em mim. Dizia que era tudo invenção              

da minha cabeça. Foi aí que percebi que ninguém acreditaria em mim sem provas, por               

isso, decidi fazer uma pequena viagem para o outro lado do muro.  

Antes de iniciar a trajetória até a outra cidade, precisava estudar os            

comportamentos daquela sociedade e copiar a maneira como as pessoas se vestiam.            



Assim, passei dias observando e percebi que as mulheres usavam saias ou calças,             

com camisas sociais, ou vestidos com blazer. Os homens usavam camisas sociais ou             

camisas que tinham gola, com calças formais. Todos os tons eram escuros. Eram             

roupas que pareciam deixar as pessoas mais deprimidas e sem personalidade. Afora a             

tristeza estampada nas roupas, as pessoas não olhavam olho no olho nem            

conversavam cara a cara. Parecia telepatia! Só era necessário um pequeno olhar e             

todos já entendiam o que havia sido dito.  

As crianças saíam sozinhas com seus paletozinhos e vestidinhos, sem medo de            

serem parados por um estranho. Também não precisavam da ajuda dos pais para             

fazerem compras ou atravessarem a rua. Já estavam aptos! Foi aí que percebi um              

padrão: as pessoas tinham  de ser independentes a qualquer custo.  

Depois de observar e observar, senti-me pronta para iniciar a jornada. Arrumei            

minha mochila, na qual coloquei alimentos e roupas, que me ajudariam a parecer uma              

moradora, e disse aos meus pais que iria à casa de uma amiga e ficaria lá por alguns                  

dias. Quando todos haviam saído de casa, escalei o muro e pulei. Lá estava eu no                

lugar para o qual passei muito tempo da minha vida olhando, por uma pequena              

rachadura na parede. O lugar que parecia tão distante, mas, ao mesmo tempo, tão              

perto. O lugar em que nunca imaginei estar. Eu estava no destino dos sonhos. 

Depois de caminhar por alguns minutos, havia chegado a uma espécie de            

estação de trem, contudo, não se tratava de um trem comum: era o trem mais rápido                

que já havia visto, era mais veloz do que aquele tal trem-bala. Em um piscar de olhos,                 

já estava na cidade. Logo, desembarquei e comecei a explorar a região. Nas ruas,              

ninguém conversava. Só dava para ouvir os barulhos dos carros. A cidade era toda              

branca. As paredes não tinham pinturas, grafites, desenhos. em emoção. Sem           

personalidade. Em toda esquina, havia um pequeno condomínio com cinco casas           

idênticas, todas cinzas ou brancas. Nada demais. Só um quadrado com portas e             

janelas. Dentro, não havia nenhum item de decoração, como vasos, fotos, pinturas e             

lustres. Era tudo minimalista: só havia o necessário.  



Nas ruas, não havia crianças brincado de pega-pega ou pique-esconde. Todas           

elas ficavam dentro de casa, trancadas em seus quartos, usando seus tablets,            

computadores e celulares. Elas não se comportavam como nós nos comportávamos lá            

em casa. Eram menos divertidas. Menos infantis. Menos crianças. 

Continuei andando e acabei encontrando algo que parecia um laboratório. Era           

um local meio assustador. Bem escuro, com corredores longos e várias portas. Passei             

por uma porta de vidro e encontrei várias pessoas com jalecos e óculos. Logo me               

escondi e só fiquei com um olhinho de fora, tentando descobrir o que estava              

acontecendo lá dentro. Foi aí que vi um quadro branco com desenhos diferentes.  

Parecia o desenho de um cérebro que não era tal qual os outros. Havia entradas               

de USB, como se fosse para carregar ou conectar algum tipo de cabo. Também estava               

escrito no quadro "Protótipo 4.0". Depois, olhei de volta para os cientistas, que estavam              

mexendo em um tipo de chip, que, em seguida, desenharam no quadro. Como em um               

passe de mágica, percebi que não estava junto com outros humanos. Estava cercada             

de robôs humanizados!  

Corri, então, para um hospital para ter certeza de que minha teoria estava certa.              

Fui até a sala de bebês recém-nascidos e percebi que cada um estava dentro de uma                

espécie de cápsula onde um chip era inserido em seus cérebros. Fiquei assustada!             

Precisava sair de lá o mais rápido possível. Imagine se me capturassem e             

percebessem que eu não era como eles. O que fariam comigo?  

Peguei as minhas coisas e saí correndo para a estação de trem. Quando             

cheguei, o último trem já havia saído e só retornaria na manhã seguinte. A tensão veio                

com tudo: uma gota de suor escorreu pelo meu rosto, senti meu coração disparar. Eu               

precisava de um plano B, afinal não podia ficar lá desprotegida. Corri até o hospital e                

procurei um quarto vazio em que pudesse passar a noite. Havia um ao lado da sala                

onde estavam os recém-nascidos. Deitei e me escondi embaixo das cobertas. Deixei a             

cortina bem aberta para que, assim que amanhecesse, pudesse acordar com a luz do              

sol e voltar para casa.  


