

1.
Gisele Tozzi

Vejo mortos-vivos todos os dias. Sou paga para isso.
Muito bem paga. Um ex-namorado brincava que eu era
tipo o Caronte: ganhava uma moeda para levar almas
perdidas até o inferno. Na época me ofendi. Como assim
“inferno”? Ajudo quem precisa de paz. Não é sobre isso
o Descanso? Morrer com dignidade? “Por favor, né, Gi?
Você realmente acha que quem pede pra morrer vai pra
cobertura?”. Lógico que o namoro durou pouco. Diferenças ideológicas são maiores que qualquer pau.
Nome: Ayrton Molina
Idade: 70 anos
Data agendada para o Descanso: 28/08
Já tinha lido essa ficha antes, mas volto para o cabeçalho para relembrar o nome, a idade e o tempo de
vida. Somos reconhecidos no G.A.D. – Grupo de Apoio
ao Descansante – pela nossa excelência no serviço e nosso
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apelo humano. O que é engraçado. Todo mundo é humano, mas nem todos ganham medalhinha por isso.
Faltam cinco minutos para a primeira consulta
do dia. Abro a porta e cruzo o corredor. Passo o dedo na
pintura de girassol. É igual ao bóton da minha blusa e ao
arranjo que havia na minha mesa. Eram flores sempre
frescas. Resolveram tirar por pena da minha rinite. O
girassol é o maior símbolo do Descanso, o serviço que o
governo oferece aos cidadãos maiores de 60 anos. Um
suicídio assistido que já levou 63.000 almas. Muitos escolhem usar esse benefício, principalmente as mulheres.
Acho que nos cansamos mais rápido. Ou talvez a vida seja
tão cruel com a gente que preferimos acabar logo com ela.
Conseguir o Descanso não é fácil, existem várias
fases. A minha função como entrevistadora, por exemplo,
é certificar que os candidatos não se encaixam em três
grandes impeditivos: morte de um parente em menos de
três anos, dívidas e alguns tipos de doenças psicológicas ou
que afetam o julgamento. Coloco o café na caneca. Dona
Elisângela não está aqui. O café que ela faz é ruim, mas
quem teria coragem de falar isso para uma senhorinha
tão sorridente? Eu que não.
Mal termino de sentar de novo na sala quando
recebo o aviso no computador. Quando um Descansante chega, a secretária manda uma mensagem avisando.
Vou até a porta. Um homem havia acabado de sentar.
Olhava para as revistas e até achei que ele ia pegar uma
para ler, mas parou no meio do movimento e deu um
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tapa no ar. Achei gozado demais. Como ele não me viu,
precisei chamar:
— Sr. Ayrton Molina?
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2.
Ayrton Molina

Cheirinho de café é coisa boa. Ô, se é. E acordar
assim, então? Nem quando Yeda era viva. Era sempre
eu que fazia café, levava na cama. Cavalheirismo, meus
amigos, esse é o nome. A porta abre, uma criança passa
que nem um foguete pelo corredor e Guta entra.
— Paizinho. Bom dia!
— Bom dia, minha filha.
— Vem tomar café. As crianças estão esperando.
Ela fecha a porta antes de me ajudar a levantar. Rolo
na cama até chegar na ponta, jogo os pés. Não preciso
olhar para trás para saber que eles estão ali, consigo ouvir as risadas. Esses patifes sempre acordam mais cedo.
Parece que não têm sono. Seguro na mesa e me puxo,
quase consigo, mas deito de novo. Mais risadas desses
malditos. Eles me pagam quando eu ficar de pé. Puxo de
novo e agora levanto. Finjo que não vejo um me olhando, o resto está escondido. Consigo vê-lo ali, na mesa do
lado da porta. Calço o chinelo. Ando no meu ritmo, até
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mais devagar que o normal. Vou indo, indo, indo. Daí,
quando chego perto da porta, viro depressa e prego-lhe
a mão na cara peluda.
— Toma, macaco safado!
Ele grita, salta na cama. Pula, pula, pula. A mão na
cara. Doeu. Bem feito, macaco desgraçado.
— Se rir de novo, leva outra.
Entro no banheiro. Pelo espelho vejo o macaco
machucado embaixo da cama, ele me olha. Um olho de
bicho que mais parece gente que bicho. Às vezes me pergunto se é macaco mesmo ou gente disfarçada. Escovo os
dentes, dou uma mijada e arrumo o cabelo. O fio branco
fica voltando e demoro para entender que é outro deles
assoprando meu topete. Macaco filho da puta, não respeita nem a manhã dos outros. Prego-lhe a mão também.
Um grito e se esconde no armário. Sei que é ruim, uma
hora vão se vingar. Pensa num bicho vingativo. Mas agora,
só quero o café com minhas meninas. Ponho o roupão e
saio bonito para a cozinha.
A casa está a zona de sempre. Ricardo toma café,
Duda canta alto a música do palhaço da televisão, Emília
come sanduíche e mexe no celular. Minha Guta não sentou
ainda. Só senta quando serve todo mundo.
— Buenas.
Minha Guta coloca meu café e meu mamão. Olho
feio, ela sabe que odeio mamão, mas como negar para
aquela carinha?
— Papai, o médico mandou.
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Escuto a porta do quarto abrindo e fechando, os
desgraçados são esfomeados demais. Já vieram atrás do
meu mamão.
— Bom dia, vovô.
Emília fala olhando para o celular. Parece que a
cara vai cair se olhar os outros no olho.
— Bom dia, Seu Ayrton.
Ricardo é legal. Gosto dele. Qualquer pai gosta de
quem cuida da sua menina com amor.
— Vovô! Onde eles tão?
Duda me olha sorrindo. Olho para a cozinha toda
e vejo um macaco espiando da porta. Aponto para lá, ela
gargalha.
— Vovô, eles querem roubar sua comida?
— Macaco é bicho folgado, Duda.
— Bate nele, vô!
O macaco está longe, mas finjo que tem um na
mesa e prego-lhe a mão. O tapa na mesa faz um barulhão.
Duda gargalha e faz festa até que Emília briga.
— Duda, para de falar dos macacos.
— Mas eu gosto deles!
— Que saco! Eles não existem, Duda. É coisa de
gente louca!
Minha Guta cruza a cozinha.
— Emília, sai da mesa!
— Mas é culpa da Duda!
— Sai da mesa!
Emília larga o celular e já começa a chorar, passa
igual um furacão para o quarto.
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— Minha filha, deixa a menina.
— Não, pai. Ela não pode falar assim com o senhor.
— Mas coitada. É difícil mesmo. Já é ruim dividir
a casa com velho, imagina com tudo isso de macaco.
Minha Guta fica mole e se apoia na mesa, parece
que quer passar mal. Seguro a mão dela. Quero levantar,
mas o macaco está no meu ombro comendo mamão.
Bicho folgado. Hoje passa, mas amanhã ele se vê comigo.
Ricardo sai atrás da filha e Guta faz o mesmo.
— Eu vou ajudar a Emília.
O macaco termina de comer e tenta pegar mais comida do meu prato. O palhaço da televisão canta. O som
da música fica baixo de repente. Um outro macaco está
no sofá! Bicho folgado para um diabo. Não basta irritar
Emília, agora quer estragar o filme da Dudinha. Me puxo
para cima e vou até lá. Prego-lhe a mão no folgado. Ele
grita alto, pula e chora. Eu pego o controle e arrumo o som.
— O que você fez?!
Minha Guta está na porta da sala, branca como a
mãe dela no caixão. Dudinha corre até a mãe com a mão
no bracinho. A boca está aberta, não sai nenhum som. Só
quando se abraçam é que o choro aparece. É alto, parece
o de um macaco. Uma macaquinha na mãe.
— Você bateu nela?
— Não! O macaco pegou o controle.
— O vô bateu em mim!
Emília e Ricardo entram. Ele me empurra. Todos me
olham. Os macacos riem alto de algum lugar. Como eles
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fizeram isso? Como fizeram a Dudinha parecer com eles?
Minha Guta abraça a filha. Malditos. Os bichos vingativos
conseguiram me machucar. Vou para o quarto, porque
não quero ver filha minha chorando. Dor de filho é dor
nossa. E dor de neta é ainda pior. Logo com Dudinha, a
menor. Entro no quarto e fecho a porta. Ainda dá para
ouvir ela chorar. Ando até o banheiro, mas no caminho
uma pata peluda me segura. Caio no chão, estão todos
em cima de mim, tento empurrar, não consigo, são fortes, fedem igual o diabo e me machucam. Tento bater,
não consigo, são muitos. Seus gritos abafam o som de
Dudinha. Me puxam, me rasgam e me batem. Que me
destruam, mas deixem minhas meninas em paz, por favor.
Paro de lutar, aceito que chegou o fim, sou velho, já vivi
muito. Eles me rasgam. Grito quando sinto seus dedos
afundando em mim.
— Pai! Pai!
Abro os olhos. Não tem macaco. Ela me abraça.
— Minha Gutinha, o pai tá mal.

17

LIVROS ILUMINAM

______________________________________
Este livro foi composto em Pona Display
para a Editora Penalux, e impresso em papel
off-white 80 g/m², em setembro de 2020.
______________________________________

