Some, que ele vem atrás!
Uma das maiores reclamações das mulheres é o mantra: “Homem é tudo
igual!”. Mas, ironicamente, a rainha da sofrência decidiu concordar com essa
máxima, já que aconselhou à “Anitta do céu”: “Some! Some que ele vem
atrás”. Bom, toda generalização é cruel e quase sempre injusta. Por isso, vamos concordar que ninguém é igual a ninguém. Porém, o conselho da Marilia
serve para um determinado tipo de homem. ⠀
Pensa! Se você sumir, sabe qual é o cara que vai vir atrás? O que não aceita te
perder – não porque te ama, mas porque vai ficar mal na fita com os zamigo.
Sabe quem é o cara que vai vir atrás? O dependente emocional. Aquele que
não suporta a ideia de viver sem você, não porque te ama, mas porque não
tem personalidade suficiente sequer pra escolher uma camisa sem você. É
esse ser pegajoso que você quer que volte?
Sabe quem é o cara que vai vir atrás? O ciumento! Aquele que fez perfil fake

pra te stalkear. Esse volta, não porque te ama, mas porque se acha seu dono,
e não vai deixar ninguém se aproximar de você.
Sabe quem é o cara que vai vir atrás? O submisso. Aquele que a Dona Sofrência disse que volta pianinho. Esse cara não tem voz ativa pra nada, você vai
poder mandar nele, vai ser seu bichinho de estimação. Esse, volta!
Mas péra! Tem um cara que não volta… nunca mais! Sabe quem? O cara que
entende que, se você terminou, é porque, no mínimo, você precisa de espaço.
É o cara que não quer a coisa assim, forçada, sem paz, sem você se sentir bem
na relação. Esse cara não volta!
Mas calma! Tem outro cara que não volta. O cara que respeita suas decisões.
O cara que sabe a mulher decidida e firme que você é, por isso, ele sabe que
não adianta insistir com você porque você não seria moleca pra ficar brincando com término de relação. Seria? Esse cara tem uma saúde emocional tão
equilibrada, que ele sabe que precisa se concentrar no trabalho pra te esquecer. Bom, esse cara… volta não!
Mas… pode ser que haja um cara idiotizado e estereotipado exatamente assim
como querem te vender. Alguém que vê você se embebedando na balada pra
mostrar que tá bem, e que acha isso o máximo e, por isso, vai vir atrás. Ele
vem, mas… é esse mesmo que você quer?

