
Essa história de que
mulher é um bicho
complicado é pura
bobagem. A maioria

de seus problemas é de
uma obviedade absurda,
identificados em 30 minu-
tos de terapia. Assim sen-
do, com um esforço coleti-
vo, dá para economizar
boas horas de divã e dei-
xar os especialistas para
quem tem questões e neu-
roses de verdade.

Mães exaustas, por
exemplo, se sentiriam me-
nos culpadas se não tives-
se sempre alguém para
lembrar que a vida do seu
filho depende de ela ama-
mentar, que fraldas são
um desastre ambiental e
que papinhas estão cheias
de conservantes.

Moças seriam menos in-
seguras se o “te ligo” tives-
se o mesmo significado pa-
ra eles e para elas.

Haveria menos ansieda-
de sem as perguntas “tá na-
morando?”, “o casamento é
pra quando?” ou “não está
pensando em ter filho?”.

Meninas seriam menos
neuróticas se dessem mais
importância para a taxa
do colesterol e o índice
glicêmico do que para a cir-
cunferência da cintura.

Meninas também se
sentiriam menos sozinhas
se tivessem direito a uma
ou duas irmãs (servem as
postiças).

Mulheres seriam mais
felizes se se concentras-
sem mais no que o parcei-
ro tem e gastassem menos
energia no que lhes falta.

A vida seria mais sim-
ples se elas entendessem
que não são o centro do
universo e se preocupas-
sem menos se as outras
pessoas estão prestando
atenção nos seus defeiti-
nhos.

Moças de 30 seriam
mais relaxadas se enten-
dessem que mais impor-
tante que casar é ser feliz.

Mulheres seriam me-
nos choronas se não pas-
sassem tanto tempo pen-
sando no final e entendes-
sem, de uma vez por to-
das, que tudo na vida aca-
ba, inclusive milkshake de
Nutella.

Meninas ficariam me-
nos irritadas se eles não pa-
litassem os dentes e paras-
sem o carro para pedir in-
formação.

Moças deixariam seus
pares em paz se, de quan-
do em vez, eles aplicassem
uma bela injeção de calo-
rias no ego frágil delas, di-
zendo como elas estão bo-

nitas naquela tarde.
Meninas teriam mais

tempo se parassem de se-
guir todas as simpatias pa-
ra trazer amor, dinheiro e
felicidade que divulgam
por aí.

Mulheres seriam mais
serenas se, uma vez ou ou-
tra, esquecessem o reló-
gio, respirassem fundo vá-
rias vezes e tomassem um
banho beeeeem demora-
do, de preferência escutan-
do música.

Moças seriam mais li-
vres se se permitissem,
sempre que quisessem, re-
petir o vestido que as dei-
xa gatas.

Meninas, moças e mu-
lheres ficariam menos de-
primidas se todas as grifes
usassem o mesmo padrão
para determinar os tama-
nhos P, M e G dos seus mo-
delos. E se as roupas de ta-
manho PP estivessem con-
finadas na seção infantil.

Elas seriam donas da
própria vida se, quando
cortassem o cabelo, não
fossem correndo pedir a
opinião do namorado, que
geralmente nem percebe a
mudança.

Moças teriam menos
problemas se fugissem dos
que não querem compro-
misso, nem cobranças,
nem uma gravidez indese-
jada.

Toda mulher seria me-
nos louca se para encerrar
uma briga não a chamas-
sem de louca.

Manual colocado em
prática e as meninas se-
riam menos meninas.
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Makely Ka canta
“Cavalo Motor”
hoje na Casa Una
¬ CARLOS ANDREI SIQUARA

¬Após um intervalo de qua-
se três anos, desde o lança-
mento do seu último álbum,
“Autófago”, o artista Makely
Ka produziu o seu novo tra-
balho, “Cavalo Motor”. Na
apresentação de hoje à noite,
da qual participa a cantora Ti-
tane, o artista apresenta as
canções que estarão disponí-
veis apenas na internet, an-
tes de serem reunidas em dis-
co.

Em meio a uma agenda
apertada de compromissos,
o cantor, compositor e escri-
tor lembra ter criado grande
parte das novas canções, du-
rante diversas viagens. Atual
presidente da Cooperativa
da Música de Minas, inte-
grante do Fórum Nacional
da Música, além de ser o re-
presentante do setor cultural
de Minas Gerais em um pro-
grama vinculado ao Ministé-
rio da Cultura, ele observa co-
mo o projeto “Cavalo Motor”
abarca músicas concebidas
em trânsito.

“Desde o meu último dis-
co, eu estive trabalhando ba-
sicamente fora de Belo Hori-
zonte. Viajei muito para par-
ticipar de cursos, palestras,
encontros, com discussões
muito intensas. Então, mui-
tas vezes, durante as via-
gens, no tempo que fiquei
nos aeroportos, eu rabisquei
e anotei algumas ideias, fo-
ram surgindo as primeiras
canções. São músicas de via-
gem, no sentido literal da pa-
lavra”, diz Makely Ka, lem-
brando que, nesse período,
ele escreveu “Sem Direção
de Casa”, uma letra com cita-
ção explícita a “Like a Rolling
Stone”, de Bob Dylan.

Apesar das poucas horas
livres, o artista observa como
criou quase todas as inéditas
12 músicas, com exceção de

“Sertão Cerrado”, realizada
em parceria com o composi-
tor paulista Chico Saraiva.

“O Chico é um dos meus
principais parceiros, ele tem
uma pegada de violão que eu
gosto muito e mandei a letra
de ‘Sertão Cerrado’ para ele,
que estará nesse próximo dis-
co. O próprio título da músi-
ca tem muito a ver com a sim-
biose de referências culturais
do Nordeste e de Minas Ge-
rais que enfatizo neste meu
próximo álbum”, diz.

LANÇAMENTO. O projeto“Cava-
lo Motor”, que será disponi-
bilizado na plataforma iTu-
nes, reflete, na visão de
Makely Ka, um diálogo en-
tre as culturas nordestina e
mineira, além de propor
uma reflexão sobre a rela-
ção do humano com a para-
fernália tecnológica atual.
Essa interação com as má-
quinas aparece representa-
da no nome “Cavalo Motor”.

Todas as músicas pode-
rão ser baixadas, primeira-
mente, por meio de um apli-
cativo desenvolvido para a
internet. Segundo Makely,
foi a forma mais interessan-
te encontrada por ele para
lançar o novo trabalho. “O
aplicativo tem algumas van-
tagens. Ele me possibilita
manter um contato melhor
com o meu público. As pes-
soas também poderão ouvir
uma música tendo acesso à
letra, à ficha técnica, entre
outras informações”, diz o
artista.

Agenda

O QUÊ: Show de Makely Ka com a
participação de Titane
QUANDO: Hoje, às 21h
ONDE: Casa Una (rua Aimorés,
1.451, Lourdes)
QUANTO: Entrada franca (lugares
limitados a 70 pessoas)
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os tamanhos
P, M e G dos
seus modelos

Makely Ka divide o palco com a cantora mineira Titane

Divã só para as neuroses de verdade

MICHELLE SOARES/DIVULGAÇÃO

ACIR GALVÃO

Show

2 M
O TEMPO Belo Horizonte
SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2011


