
O jornalista
Sérgio

Augusto é
assessor da

Diretoria-Geral

QUESTÃO DE ORDEM

Guerra ao mau gosto ., 
Mulheres e homens devem se cuidar e cuidar de seus parceiros

..W70.......

Coisa de três semanas atrás, li na
coluna que a Danuza Leão escreve para
o "Estado de S. Paulo" um comentário
inteligente sobre "marido exigente".
Dizia ela que a mulher que tem um
marido que reclama da comida ruim, da
camisa mal passada, da mulher mal-
arrumada, da música brega, etc e tal,
devia levantar as mãos pro céu e agra-
decer a Deus.

Ela está certa. Qualquer pessoa
mais atenta percebe que existe uma ava-
lanche de mau gosto destruindo apaisa-
gem urbana das nossas cidades. Me
desculpem as mulheres eufalar delas. A
culpa, eu sei, é dos homens. A maioria
deles (de nós, é claro), nem olha no
espelho pra ver se está tudo em ordem
com ele antes de sair de casa.

Mas são as mulheres que sofrem
com isso. Se o cara não se cuida, sua
mulher vai ser um lixo. A expressão "ele
bota defeito em tudo" deveria ser dita
com um "ainda bem" no final. O que se
ouve, entretanto, é "tô de saco cheio".
Se o marido não informa à mulher o que
está errado com ela, quem vai alertá-la?
Na rua, no trabalho, vai ser um desastre.

Daí que mau gosto vem numa rea-
ção em cadeia. A busca da perfeição
começa na escolha de uma roupa sim-
ples e elegante, passa pelos hábitos ín-
timos e vai até à eficiência profissional.
Bermuda cortada de uma calça jeans,
sandalinha mixuruca, cabelo agarrado
na cabeça, mochila nas costas e camise-
ta da Chevrolet: vestida assim, uma
mulher não pode ser competente. Não
pode. Isso éfalta de um esculacho muito
bem dado pelo marido - ou namorado.

Se o marido não faz uma revisão
periódica na mulher, ela pode dar defei-
to mais na frente. Tem de olhar tudo.
Sem frescura, mas com bom
gosto. Joga fora aquela roupi-
nha ridícula. Roupa de bom gos-
to não quer dizer roupa cara. 1
um bom começo para tudo an-
dar bem coma mulher. Até com'
um fator de controle. O respeito
no local do serviço aumenta. .l
produção cresce. E a mulher
fica com a certeza de que seu
marido se interessa mesmo por
ela. O homem que não é exigente dentro
de casa, pode estar sendo exigente em
outro lugar. Desconfia dele.

Infelizmente, sou obrigado a con-
cordar que há muitas mulheres desali-
nhadas aqui na Assembléia. Umas que
até parecem estar indo pra praia, não
pro trabalho. Há também uma grande
quantidade que esbanja bom gosto. Com
simplicidade e, até, luxo. Certamente,
estas têm em casa um marido que, se não
é exigente, pelo menos não é do tipo que
só elogia. Saber vestir, saber se compor-
tar e saber conversar é uma ciência que
está sempre em evolução: o bom gosto.

Portanto, minha amiga, faça um
apanhado de como você tem andado
ultimamente. Dê uma espiada no espe-
lho efaça um diagnóstico rigoroso. Olhe
ao redor os seus companheiros de tra-
balho e sinta se a produção é igual, o
ambiente é dos bons. Finalmente,faça
uma análise das coisas que seu marido
anda dizendo sobre você. Se ele tem
razão e você não o ouve, mude sua
posição.

Se ele não anda dizendo nada, en-
tão mude de marido!


