
A FINA ARTE DE SER HOMEM  
  
 
 
 Recentemente me vi em uma situação aparentemente simples, mas que 
me trouxe vários questionamentos a respeito dessa fina arte que é ser homem. 
 
 Minha esposa marcou um horário para mim no salão que ela freqüenta  
assiduamente. Até aí tudo bem, homem também corta o cabelo, mas isso não me 
impediu de ficar um pouco constrangido por ser o único representante do gênero 
masculino ali presente.  
 
 O fato foi agravado pela presença de duas senhoras já de idade 
avançada, que me olhavam insistentemente. Eu senti que os olhares delas estavam 
cobertos de reprovação. Em meus devaneios eu podia até ler seus  pensamentos: 
 
 “ - No meu tempo, homem de verdade cortava o cabelo no barbeiro!” 
 “- Já não se fazem mais homens como antigamente!” 
 “- O meu marido Astolfo nunca entrou num salão feminino!” 
 
 Já suando em bicas, peguei uma revista e tentei disfarçar a minha 
vergonha. Até que deu resultado! Quando a primeira velhinha foi embora, as nuvens 
negras começaram a se dissipar sobre mim e quando a segunda velhinha foi 
embora eu posso até jurar que ouvi sininhos tocando. 
 
 Quando achei que o pior havia passado, eis que a minha própria 
consciência começou a me reprovar: 
 

- Você já percebeu que está assentado com as pernas cruzadas e 
lendo a revista “Claudia”? 

- Me desculpe! Eu não havia percebido! Pronto, descruzei as pernas! 

- Você não esqueceu nada? 

- Não, o que? 

- A revista seu imbecil! 

 
 Como quem não queria nada, eu coloquei cuidadosamente a revista no 
balaio. Confesso que a matéria que estava lendo era muito interessante, falava 
sobre como um marido deveria ser! Isso sob a ótica das esposas, claro! Mas 
homem que é homem não lê revistas femininas. 
 
 Após impor a minha masculinidade no território, digo, no salão, 
finalmente chegou a minha vez. Parece que a moça ficou intimidada com a minha 
cara fechada e pegou um pano bem escuro e feio, e o enrolou desajeitadamente no 
meu pescoço. Por um momento eu pensei em lhe dizer que aquilo não era 
necessário, pois, homem que é homem sofre o incômodo do cabelo na nuca! Logo 



afastei essa idéia da cabeça. Já pensou se eu tivesse que pedir “arrêgo” e ela 
trouxesse uma toalhinha rosa de bolinhas? 
 
 A próxima tática foi o uso de respostas monossilábicas a qualquer tipo 
de pergunta feita por ela, mas, não foi necessário, pois ela ligou um pequeno 
televisor e colocou na novela. Foi duro! Eu resisti bravamente e não vi nem uma 
cena sequer! Bem, talvez uma ou duas, sei lá! 
 
 Quando estava pensando que o meu suplício tinha chegado ao fim, eis 
que uma amiga da família passou do outro lado da rua e deu um grito a plenos 
pulmões: - Hei Maurílio, tudo bem? Eu só pude dar um sorrisinho amarelo e 
responder entre dentes que estava tudo bem. 
 
 Na hora da saída, eu utilizei todas as minhas técnicas policiais para sair 
sem ser visto, caminhando nas sombras, com aquele gosto de cabo de guarda-
chuva na boca e a certeza de que mês que vem tem mais.  
 
 Após uma análise criteriosa do meu dia e das dificuldades para 
perpetuar a fina arte de ser homem, eu cheguei a um deslumbrante veredicto: O 
homem tinha era que ser careca! 
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