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No dia 29 de julho comemora-se o dia do solteiro. O termo “solteiro” se traduz em uma
etapa da vida do homem (e da mulher, mas vou me referir neste texto apenas aos homens).
Todo mundo já foi solteiro em algum momento de sua existência, indiferente se for
homem, mulher, cavalo, golfinho ou barata, isso faz parte do ciclo de vida dos seres vivos,
um ciclo que quando se refere aos homens muitos descrevem afirmando assim: Os homens
nascem, crescem, ficam bobos e casam (outros já acham que o homem é bobo por
natureza é por isso ele não fica bobo, e sim, nasce bobo).
Navegando pela internet por esses dias li a máxima diferença entre os solteiros e os
casados, onde dizia que o casamento se resumia em se trocar a admiração de várias
mulheres pela critica de uma só. Ou como já dizia o comediante Rafinha Bastos: “O
homem nunca está satisfeito, quando está solteiro quer casar, quando está casado quer
MORRER, e por aí vai...”
O parágrafo acima é com certeza um total absurdo, falo isso com toda liberdade de uma
pessoa que acaba de descobrir que a esposa está atrás de si neste exato momento, lendo
cada palavra até o momento escrita... E... E... E aproveitando que minha amada e doce
esposa saiu para buscar algo, lembrei de uma frase que li há poucos dias onde dizia que a

1

celulite na mulher serve para expressar o quanto ela é gostosa, só que em braile (como
existe gente asquerosamente criativa neste mundo).
Outro dia conversei com um amigo que me contou que foi questionado se sua mulher
estava com ele por amor ou por interesse, e ele francamente respondeu: “Oras, logicamente
por amor, porque quando transamos ela não demonstra interesse nenhum...”. Porém, não
devemos tratar as mulheres de forma machista, pois elas sofrem com isso, o que me faz
lembrar de uma frase que traduz bem este sentimento feminino que dizia: “Quando uma
mulher sofre em silêncio é porque seu celular está sem créditos”
É iNcrIveL cOmo umA mulhEr cOnSeguE chEgaR sEm faZer BarUlHO. QueRO Me
desCULPAR pelA FormA coM qUe eSTou esCRevENdo agoRa, mas é DiFIciL diGItAR
enqUANtO sE esTá SENdo ESGANADO pelA PropRIa ESPOSA! (Ufá! Ela Parou).
Bem vou terminando estas mal traçadas linhas (se este for meu ultimo texto, lembrem-se de
mim com carinho e pelo meu sorriso, e não pelos hematomas que passarei a sofrer depois
de dar o ponto final).
Brincadeiras a parte (SOCORRO, ELA VAI ME MATAR!!!), o desejo da maioria dos
solteiros e solteiras que vivem por aí é encontrar a sua cara metade e viverem felizes para
sempre (ou enquanto o processo de divorcio durar), pois quem está de fora quer entrar e
quem está dentro não quer mais sair. ADEUS...
FILMES NO YOUTUBE: Produzi dois filmes e postei no Youtube, se quiser assisti-los e
quem sabe dar boas risadas, basta acessar o Youtube e procurar por: “3D – Hoje é seu
aniversário” ou “Livro Maldito”, ou através dos links:
http://www.youtube.com/watch?v=IEHnTRFR0Dg
http://www.youtube.com/watch?v=lv0DJRp94NM
Se gostar dos filmes e tiver conta no Youtube, peço que clique em “gostei” me ajudando
assim a divulgá-los.
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LIVRO E LISTA DE LEITORES: Estou distribuindo gratuitamente cópias em PDF do meu
livro: “Hoje é seu aniversário – PREPARE-SE”. Se você quiser o livro em PDF ou fazer
parte de minha lista de leitores, basta enviar um e-mail para: abrasc@terra.com.br
Site: abrasc.blogspot.com
ULTIMA DICA: Divulgue este texto aos seus amigos (vale tudo, o blog da titia, o Orkut
do cunhado, o MSN do vizinho, o importante é espalhar cada texto como sementes ao
vento). Mas, caso não goste, tenha o prazer de divulgá-lo aos seus inimigos (entenda-se
como inimigo: todo e qualquer desafeto ou chato que por ventura faça parte de um pedaço
de sua vida ou tente fazer sua vida em pedaços).
P.S: Os textos deixam de ser semanais e passam a ser eventuais.

Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/o-dia-dos-solteiros-escrito-por-um-casado
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