
PERFÍDIAS TELEFÔNICAS 

 

 

Muitas das mulheres que embelezam e alegram minha vida 

fazendo parte do meu grupo de relacionamento (esposa, filhas, 

parentes, colegas de trabalho e outras) frequentemente afirmam que, 

ao telefone, minha voz é bonita, charmosa “interessante” e outros 

adjetivos ao gosto de cada uma delas. Naturalmente que ouço esses 

comentários com certa reserva, podem ser apenas elogios pomposos 

estimulados por meros sentimentos afetuosos (leia-se paparicos, 

massagem no ego) e até com cautela diante da terrível possibilidade 

de tudo não passar de falso laudatório, vênia afetada (leia-se 

rasgação de seda, chuva de confete). 

Das muitas histórias que acontecem comigo, duas dizem 

respeito a esse assunto e me fazem acreditar um pouco nas belas 

bocas que fazem os comentários que citei anteriormente mas, por 

outro lado, me deixam um tanto quanto desapontado. 

Em 1999, em trabalhava no Posto de Atendimento da Rua da 

Cidadania do Pinheirinho. Certa feita atendi, por telefone, a uma 

funcionária de um escritório contábil, com incertezas a respeito de 

determinado lançamento. Tentei de várias formas dirimir a dúvida da 

consulente mas ela (toda melindrosa) falou: - Não estou 

“eintendendo” (percebeu o dengo?) posso ir aí para que você me 

explique pessoalmente? Concordei prontamente, afinal, é nosso dever 

atender ao contribuinte ou seu preposto com a maior cordialidade. 

Pouco tempo depois chegava ela. Trazia uma pilha de livros 

e documentos, identificou-se e, visivelmente decepcionada com o que 

viu, tratou logo de retomar os esclarecimentos. Meia dúzia de 

palavras e ela já era “PHD” naquele mister, agradeceu e se foi toda 

graciosa e rebolativa. 



É doloroso, mas tenho que admitir. Ficou mais do que 

evidente a frustração da pobre mocinha. 

Já em 2004, eu estava lotado na Agência de Rendas de 

Mandirituba, certo dia, precise falar, por telefone, com a responsável 

pelo setor fiscal de um conceituado escritório contábil daquela 

jurisdição (ela e eu já nos conhecíamos pessoalmente). O dono do 

escritório tinha muito bom gosto (lá só trabalhava “mignon”) quando 

pedi pra falar com a Eva (nome fictício, é claro) a beldade que me 

atendeu, simulando discrição, falou pra uma das colegas em voz 

baixa (não tão baixa para que eu pudesse ouvir): - Um “cara” 

querendo falar com a Eva e tem uma voz! A outra, muito solícita 

(curiosa e já com aquela voz de “te levo pra cama”) tratou de me 

atender informando que a Eva estava “em outra ligação” e 

prontificou-se a me “ajudar”, lamentou a impossibilidade por não ser 

do setor fiscal e prolongou o diálogo com a mais distinta atenção até 

a liberação do ramal da colega, quando então se despediu de forma 

muito cativante e transferiu a ligação. 

Quando a Eva atendeu, eu estava rindo. Contrariado, mas 

rindo (dizem que é salutar rir da própria desgraça) e expliquei a ela o 

motivo. Rimos juntos. Depois de tratarmos sobre o assunto que 

ensejara meu telefonema, ainda pedi a Eva que preparasse o espírito 

da dedicada colega para o caso de, eventualmente, viesse ela a me 

conhecer pessoalmente. 
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