
Conversa fiada 

Por Ulisses Mauro Lima 

Vinha eu caminhando pelas ruas da cidade, quando de repente um sujeito me abraçou de 
uma forma tão eufórica e escandalosa que me deixou constrangido diante de todos que por ali 
passavam. Apesar do esforço, não consegui, naquele momento, me lembrar daquela figura 
que despreocupada resgatava um passado há muito adormecido pelo vaivém da vida. Eu 
olhava para aquele ser que descrevia nossas travessuras de adolescência preenchendo sua 
cabeça redonda e brilhante com alguns fios de cabelo, ao mesmo tempo, que cirurgicamente 
retirava um bom pedaço daquela enorme barriga, vestindo-lhe um uniforme escolar pensando 
assim se tratar de um ex-colega de Colégio. Tal esforço foi em vão. Então para não decepcionar 
tamanha euforia e me livrar gentilmente daquele indivíduo, fingi reconhecê-lo. 

-Você é o… Falei pausadamente esperando um nome evitando desse modo que o estranho 
percebesse meu lapso de memória. 

– Josué, filho de Dona Toninha. Lembra? 
-Lógico que sim! Como eu poderia esquece? Respondi, representado convicção e lucidez. – 

Sua mãe foi muito amiga de nossa família – Conclui enfático. 
-Bons tempos aqueles – Afirmou o homem. 
-É, mas a vida mudou – Interrompi perplexo. 
-O trabalho, a família e a idade fazem da gente pessoas responsáveis e quase sem tempo 

para reviver o passado – concluí. 
-Vamos tomar um café – Insistiu Josué. 
-Não vai dar. Fica para outra hora – Disse esgueirando-me. 
-Está certo. Mas precisamos marcar um encontro. Tenho muitas coisas para conversar com 

você. Ligue para mim – Continuou o homem, retirando um cartão do bolso do paletó. 
Peguei o cartão com certo desdém, colocando-o no bolso da camisa foi quando o estranho 
apertou minha mão concluindo… 

-Vou dar uma festa e faço questão da sua presença; e se você precisar de alguma coisa, 
qualquer coisa, e só me ligar que… 

-Pode deixar – Interrompi com um aperto de mão e um adeus ligeiramente entorpecido. 
Lépido, retomei o rumo sem lembrar de fato quem era aquele sujeito. Porém, seduzido pela 
curiosidade retirei o cartão do bolso e para o meu espanto sob o nome Josué Carvalhinho, 
estava escrito em letras douradas Deputado Federal. 
Li. Reli. Li novamente até me convencer. 

-Deputado Federal – Gritei socando o ar. Pela primeira vez na minha vida eu conhecia um 
Deputado Federal – Em carne e osso, um Deputado Federal. Meus amigos não iriam acreditar. 
Minha mulher duvidaria daquele acontecido. Um Deputado… Mas a prova estava ali. Um 
cartão personalizado, assinado e de quebra um convite para participar de uma festa. 

-Uma festa. 
Alguns dias depois, decidi telefonar para o Comitê Eleitoral do meu melhor amigo, 

Ilustríssimo Deputado Federal Josué Carvalhinho a fim de confirmar o que para mim seria um 
grande dia. Do outro lado da linha uma voz jovial gentilmente perguntou: 

-Por favor, quem deseja falar com o Nobre Deputado? 
-Um velho amigo de infância – respondi ansioso. 
-Senhor, aguarde um instante – ordenou a voz. 

Enquanto aguardava, uma musiqueta irritante penetrava em meu cérebro aumentando a 
minha ansiedade. 

-Senhor! Interrompeu a voz. 
-Pronto… Estou ouvindo… respondi de sobressalto. 
-O Ilustre Doutor Josué pediu para avisá-lo que a festa é neste sábado e espera contar com 

sua presença e de todos os seus familiares. 



-Estaremos lá. Obrigado… Muito obrigado… devolvi a gentileza radioso por receber tão 
honrado convite e poder participar de monumental acontecimento. 

Naquele instante senti que minha sorte estava mudando. Ter um amigo Deputado Federal 
não era pra qualquer um. Aquele cartão, aquela amizade, abriria muitas portas. Um novo 
emprego, um salário digno ou, dependendo das circunstâncias, quem sabe? Uma vaguinha de 
vereador aqui no município. Status, dinheiro, poder. Enfim, tudo que um homem pode querer 
na vida. Mas espere um pouco – Imaginei – não podemos aparecer em tal evento, vestido 
assim, dessa forma. Vão pensar que sou mais um desses pés rapado. Mais um daqueles que 
acampam nas portas dos políticos implorando por uma ajudinha. Não… Não sou como eles. 
Comigo a coisa é diferente. E tem mais, foi ele quem me reconheceu. Sabe do meu valor. 

Provavelmente – Pensei – alguém comentou sobre meus projetos. 
Naquela semana gastei o que tinha e o que não tinha. Comprei terno da melhor grife. Cinto 

e um sapato cromatizado. Uma jóia pra minha esposa e outra para dar de presente ao velho 
amigo Josué. Justiça seja feita Catarina, minha mulher, foi contra, achou tudo aquilo uma 
grande loucura. No entanto, quando viu o belo e caro vestido que comprei para ela, não se 
conteve, sorriu de felicidade. 

Mas não foi só isso. Aluguei carro com motorista e comprei uma caixa de charutos cubanos 
para distribuir, durante a recepção, aos novos e ilustres amigos. Afinal gente importante só 
anda em companhia de gente importante. Não fiz questão, estourei o orçamento e o cartão de 
crédito. Aluguei camisa para o cunhado, saia para a sogra e um chapéu para o Tavinho, meu 
primo. Foram tantos cheques que perdia a conta. Tudo pela velha e boa amizade. 
Depois de tantos preparativos e gastos, finalmente o grande dia chegou. Era a minha hora. 
Quando chegamos ao Comitê à festa já havia começado. Os convidados circulavam de um lado 
ao outro. Bebidas finas. Lindas mulheres. Pessoas alegres e bonitas. Eu e minha patroa 
estávamos nos sentido no céu. Minha sogra, meu cunhado e meu primo pareciam pinto no 
lixo. Aí vocês chegaram gritando, empurrando, espancado, apontando armas. A princípio, 
pensei que fosse seqüestro, mas, quando vi a viatura da polícia entendi tudo. Lá se foram à 
festa, os convidados e a minha chance de mudar de vida. Agora, me acusar de fazer parte da 
máfia do mensalão é uma tremenda sacanagem. 

-Olha aqui Dr. Delegado, foi isso o que aconteceu. Eu não sei de nada. Nunca estive em 
Brasília. Não sou laranja de ninguém. Não fraudei nada. Não sou político ou se quer cabo 
eleitoral de alguém. Eu apenas pretendia aproveitar a oportunidade para arrumar um 
empreguinho qualquer. Para falar a verdade ainda não consegui lembrar de onde conheço 
esse tal Deputado 
 


