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-Foi uma coincidência eu estar bem na frente da porta daquela importante firma, onde teria uma entrevista
para conseguir uma vaga e me deparar com o meu Tio Herculano. Ele se encontrava nas redondezas
solucionando algumas pendências e, ao me avistar do outro lado da rua, decidiu ir ao meu encontro.
Com uma certa folga de tempo, meu tio me acompanhou empresa adentro. O grupo, uma poderosa multinacional
procurava jovens para completar o seu quadro de funcionários. Meu destino era ser sabatinado por um tal de
Sebastian Junior(?), provávelmente um executivo inglês"branquela", com um português com forte sotaque.

-Na anti-sala do setor procurado, a primeira surprêsa: as duas secretárias ! Uma era a Vera"bunda grande" 
e a outra era a Aline"coxas grossas" ! Cada qual na sua respectiva mesa, cada qual num dos lados da porta
que dava na sala do tal Sebastian Junior.Se me reocnheceram, não chegaram a demonstrar ou não era
permitido tais reações no ambiente de trabalho.A comunicação ali deveria ser regida por meio de muito
formalismo.

-Mesmo assim, Vera não demorou muito para iniciar o seu desfile: foi até o bebedouro e, sem pressa alguma,
tomou a água colocada num copo descartável. Havia um pequeno e insinuante movimento nos seus quadris
como se dançasse num baile imaginário. Logicamente o seu traseiro continuava exuberante, só que estava
coberto por um vestido feito para pessoas com medidas menores que as suas. No retôrno para a sua mesa,
embora fosse difícil visualizar por detrás do móvel, surgiram indícios de que a vestimenta se rebelava contra
o excesso de volume corporal da cintura para baixo.

-Aline, com os seus olhos mirando tudo ao redor, rápida e vigilante com aquele mesmo ar de mulher desconfiada
dos tempos de escola. Mais contida, só saiu do seu lugar quando o tal executivo lhe chamou através do interfone.
O corpo pouco tinha se desenvolvido, mas, embora usasse uma alinhada calça comprida, ainda era
perceptível as fortes formas de suas coxas recheadíssimas de boa carne. Ao contrário de sua colega de trabalho,
Aline talvez desejasse esconder tal atrativo: nada de apelos sensuais e sim a elegância no trajar, fator que
geralmente ocultava o nosso lado animal.

-Enquanto isso, meu Tio Herculano tudo observava, experientemente aguardando a revelação dos segredos que
pairavam por ali.

-Na hora marcada, eu entrei para a entrevista com o responsável pelo setor. E outra surprêsa: o tal Sebastian
Junior, era nada mais, nada menos do que o Sebastião, ou melhor, o Tião punheteiro!! Um rápido aperto de
mãos, os olhares que se cruzaram e, noutro instante, a cabeça baixa como se estivesse verificando a minha
ficha de inscrição. Não tive dúvidas de que me reconhecera,mas, até que ponto ele saberia dos últimos 
acontecimentos? O encontro com Eustáquio e a sondagem da Rita e da Jucirema? Eu, automaticamente,
iniciei a filmagem de seus pequenos detalhes. Tal qual o seu amante, o mesmo tom escuro no terno, a camisa
de cor suave e um pouco aberta, o colar também avermelhado, porém nada de anéis nos dedos das mãos. O
visual era completado por um bigode fino e de traços fortes, o que lhe dava um aspecto de "latin lover", deixando-o
um tanto mais velho. Desde os tempos colegiais, Tião possuía uma forma física invejável que lhe garantia alguns
anos a mais no seu jeito de ser. Nas aulas de educação física, sob os olhares da cobiça feminina, os exageros
nos exercícios e os seus músculos suados quase ultrapassando os limites determinados pelo uniforme branco.
Só que era raro vê-lo muito perto das garotas; apesar das investidas, eu não me recordava de alguma cena mais
quente, como um abraço, um beijo, ou uma passada de mão num delicioso rabo feminino. Havia uma imaginária
redoma de vidro em tôrno daquele deus grego, indestrutível até a chegada do Eustáquio que descortinou a sua
real tendência.

-Com tudo isso na minha mente, eu ficava a encara-lo, tentando ver até onde iria o seu "teatrtinho". Até poderia 
apostar que as duas "secretárias" nada desconfiavam. De repente me dei conta do bando de malucos que eram
esses meus ex-colegas de escola! Um sexteto prá lá de estranho: a sonhadora  Rita,  a amargurada Jucirema,
a exibida Vera e a reservada Aline, tendo ao centro o casal Eustáquio e Tião.

-O que me tirou de tal devaneio foi o chamado do Sebastian Junior dizendo para aguardar outra comunicação
da empresa. Uma despedida ainda mais rápida do que no início do encontro. Cabeça baixa para se evitar o cruzar
de olhares, sem apertos de mãos e um clima de " até nunca mais" envolvendo o local. Afinal um mundo de 
ocupações aguardava o jovem senhor executivo.

-Quando deixei a sala, o meu Tio Herculano estava com a cara enfiada no meio de uma revista qualquer. Já fora da
firma, ele me confessou que, o que o incomodava mais, eram aquelas pessoas visívelmente despreparadas para os
cargos que ocupavam. Aliás, ele pressentia que eu deveria saber alguma coisa sobre as tais secretárias daquele
grupo empresarial. Eu lhe respondi que contaria tudo, mas que, dali em diante, se tornaria uma terstemunha desse
ajuntamento de doidos. Por outro lado, seria interessante ter mais alguém para rir desse espetáculo de falcatruas.

-Eu acho que dei muito trabalho ao meu anjo da guarda, para não me deixar contaminar com tais"amizades". Mas quem
seria capaz de responder ou prever o que estaria guardado no baú do destino para todos nós?!
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