More than 13 reasons why .... jogar baleia azul não é um simples porque.
Por Tatiana Sampaio

Recentemente, meu irmão resgatou e restaurou uma foto de meu pai nos tempos de
escola. Era o início da década 1960 e o nome Elvis Presley já havia chegado à pequena cidade
do interior de Minas Gerais. Um grupo de seis rapazes de 13 anos caminhava com o olhar
confiante de quem acabara de se livrar das calças curtas, que estampavam a todos a inocência
da infância. Um deles usava o topete de Elvis Presley e vez por outra cantava “Awop-bop-aloo-mop alop bam boom” imitando o ídolo de alcunha “The Pelvis”. Talvez estivesse ansioso
para impressionar as meninas que desfilavam pelas ruas de pedra com saias rodadas e sapatos
de boneca. Talvez.
Sorria para a vida, longe dos perigos das grandes cidades e sem sequer sonhar que
haveria games e programas de TV como os de hoje. No entanto, quem sorriu para ele foi a
morte. Apertou o gatilho de uma arma carregada com uma única bala, em um jogo de roleta
russa. “Estava sozinho com rapazes mais velhos”, disseram. Seriam os rapazes mais velhos que
o buscaram e o coagiram? Ou seria o adolescente que buscara aqueles representantes da vida
adulta? Será que existem apenas essas duas opções?
Por mais óbvio que pareça o risco probabilístico de morte em tal situação, será mesmo
que aquele grupo tinha plena consciência do que estavam fazendo? Ninguém sabe o que se
passa no próprio inconsciente, muito menos no de outras pessoas.
Frequentemente, tentativas de suicídio são associadas, com raiva, à ideia de “querer
aparecer”. Mas de que adiantaria chamar a atenção para uma vida que deixaria de existir? O
responsável pode ser um sentimento muito distinto: o de culpa. Há quem se sinta um fardo
para a família e decida dar cabo, ele mesmo, a esse fardo. Por mais óbvio que essa solução seja
um fardo maior do que qualquer outro para um pai, uma mãe.
Curioso, ouvir em 2017, que um jogo que incita ao suicídio teria surgido na Rússia.
Seria o caos econômico do país a razão? Ou o jovem Filipp Budeykin teria sofrido bullying na
infância? São as músicas psicodélicas que dão início à sequência de mutilações que culmina em
morte?
Sempre que estivermos falando do sofrimento de um ser humano, jamais haverá uma
resposta única e simples. Infelizmente, pais e mães que sofreram essa perda única e jamais
simples de superar terão de lidar com mais de 13 questões como essa.
Algumas delas poderão ser discutidas em nosso grupo de estudos sobre o suicídio.

Para maiores informações, visite a seção de Cursos em nosso site ou entre em contato pelo
telefone: 11 2862 7060 ou e-mail: contato@psibrooklin.com.br

