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"- Ih, lá vem outra cueca voadora! Ah, sua mira está cada vez pior, minha querida!


 ...Foi um tiro certeiro. Os manifestantes acertaram  o centro daquela cidade. Os destroços eram
a imagem do estrago feito na capital daquele país...


- E nem adianta aumentar o volume da tevê, porque hoje você vai escutar, ah se vai! Anos de casamento e
você continua o mesmo! É mais compensador contornar os problemas lá da empresa do que...


 ...Tentar um acôrdo. Mesmo com essa intenção a missão de paz da ONU ainda encontra grande resistência
por parte dos grupos em conflito. Sem ceder nas suas exigências, os rebeldes almejam a independência do
seu território e, por outro lado, os para-militares apoiando o govêrno atual...


-Porquê não se casou com a empresa, ao invés de me jurar amor no altar?

-Porque o padre não me disse que a sua bagunça fazia parte do pacote matrimonial. Enquanto que as minhas
colegas cuidam do emprego e do lar,  eu tenho que me equilibrar entre o trabalho, a casa e você, numa tripla
jornada de sacrifícios.


 ...Atenção para a previsão do tempo: quente e abafado, com nuvens esparsas que, se reunidas,provocarão
ventos e trovoadas a qualquer momento.


-Ai, ai, o jeito é ir para o bar da esquina e esperar as coisas se acalmarem por aqui. Essa sua mania de ordem
é deveras muito irritante.

-Ora, ora, senhor Marcos José Mariano, os homens sempre partem para o refúgio mais próximo e se utilizam de
qualquer desculpa para encherem a cara. Ah, se fosse eu a tomar tal iniciativa! Na certa estaria mal falada
pelo bairro inteiro.


 ...Segundo recente pesquisas, a nova mulher ocupa cada vez mais espaço na sociedade, dando sinais de 
uma clara evolução nas relações entre homens e mulheres...


-Ora, pare de pensar que o mundo gira ao seu redor. Relaxa um pouco, pois um tantinho de desleixo não faz
mal a ninguém.

-A não ser para quem tem que colocar as coisas em ordem. Olha só, paletó jogado pra lá, pasta no chão e
depois, o questionário: aonde está isso? Onde foi que você colocou aquilo? Anda, tô com pressa e preciso
daquela camisa...


 ...E não perca termpo, ligue já! Os des primeiros telefonemas ganharão este kit, a última palavra em benefícios
para o seu lar. São apenas duas parcelas no cartão...


-Ah, me telefonaram lá do crediário. A sua mania de ser ordeira não a impediu de ultrapassar o limite. Nessas
horas é que o bagunceiro do seu marido tem que resolver tudo. Francamente!

-Isto é uma forma de pagamento pelo trabalho extra no lar, fora do horário de expediente normal. Ei, porquê esta
calça não está colocada direitinho na cadeira?  Ah, não sabe!?  Então lá vai outro objeto voador bem 
identificado.


..Seu Álvaro,um rude camponês, disse que o " OVNI" era longo, escuro e atravessou o céu da fazenda muito
rapidamente...


-Desse jeito vou acabar ficando sem roupas. Amanhã eu tenho uma importante reunião e...

-E eu durante o dia, participarei da comitiva que irá receber o gerente da matria européia. Portanto, na hora do
almoço, você e o Zé que se virem.


 ...E não percam a estréia de " A Vingança Usa Saias", a nova novela do horário nobre...


-É por isso que você se estressa tanto, dona Clotilde, só pensa no trabalho, na empresa, enquanto que a família
fica em segundo plano.

-Isto é discurso de marmanjo que gosta de ser paparicado. Amanhã não tem pra ninguém,  vou exercer o meu
lado de executiva até o sol se pôr.


...Segundo os especialistas, é através de uma boa organização de tempo que a harmonia familiar se mantem 
preservada...


-Que injustiça! Além de ser péssimo na cozinha, perto do meu serviço só há lugares com uma comida de 
qualidade prá lá de duvidosa.

-Então, mãos à obra: descubra logo um bom lugar para almoçar, ou comece desde já a aprender a fritar
ao menos um ôvo, queridinho!


 ...Amanhã. na reportagem especial, o "dono de casa", a mais nova atividade exercida por uma parcela dos
homens brasileiros. O Jornal Noturno fica por aqui. Boa noite!"


   E sabe pra quem sobrou colocar as roupas na cadeira, a pasta em cima da mesa  e desligar a tevê?
Para o ZéPERGUNTAS aqui, pois o meu pai resolveu sair e tomar umas no bar da esquina para 
esparecer.  E a minha mãe se trancou no quarto,  talvez para se preparar para participar da tal comitiva.

   Ah! Família, família...
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