
                              REGIMES   
Repetindo  o  que  a  própria  mãe  dizia,  minha  esposa  não            

se  cansa  de  afirmar  que,  se  comer  um  doce  de  cinquenta  gramas,              
no  dia  seguinte  a  balança,  sempre  implacável,  vai  registrar           
aumento  de  meio  quilo  ou  mais  em  seu  peso.  Essa  colocação             
faz-me  recordar  da  férrea  disciplina  de  minha  sogra  na  escolha  não             
somente  dos  alimentos,  mas  igualmente  da  quantidade  a  ser           
ingerida  a  fim  de  não  engordar.  Essa  mesma  disciplina  e            
determinação  também  constato  em  minha  mulher,  nestes  nossos          
quase   sessenta   anos   de   casados.   

Quanto  a  mim,  posso  comer  de  tudo  e  na  quantidade  que             
quiser,  que  não  engordo  de  jeito  nenhum.  Só  a  barriga  aumentou             
um  pouco  e  me  fez  perder  algumas  bermudas  e  calças.  Mas  quero              
deixar  claro  que  essa  pequena  variação  não  tem  nada  a  ver  com              
cervejas,  que  raramente  bebo.  E  vinho,  ao  que  me  consta,  ainda             
mais  sendo  uma  simples  taça  no  almoço,  não  aumenta  a  barriga  de              
ninguém.   

Como  em  quase  tudo  na  vida,  é  a  ciência  que  explica             
quais  fatores  levam  alguns  a  engordarem  e  outros  não,  o  principal             
deles,  como  é  sabido,  a  herança  genética.  São  ainda  os  médicos             
que  nos  advertem,  além  de  outras  medidas,  sobre  a  necessidade            
de  refeições  balanceadas  para  a  buscada  higidez  do  corpo  físico.            
Pois  é  exatamente  nesse  campo  que  estão  ganhando  notoriedade           
crescente  os  bons  nutricionistas,  capazes  de  formular  dietas          
adequadas  para  gradual  emagrecimento,  sem  que  haja  prejuízos  à           
saúde.  Afinal,  embora  a  beleza  do  corpo  seja  valioso  bem  a  ser              
alcançado  por  todos,  não  pode  ser,  em  hipótese  alguma,  vetor  de             
efeitos   negativos   para   esse   mesmo   corpo.   

A  verdade  é  que  são  as  mulheres,  por  razões  óbvias,  que             
mais  se  preocupam  com  a  forma  física.  Manterem-se  belas  e            
saudáveis  lhes  é  essencial,  tanto  que,  a  fim  de  perseguirem  esse             
objetivo,  valem-se  muitas  vezes  de  regimes  esdrúxulos  de          
emagrecimento,  quase  sempre  colhidos  pela  internet.  Se         



atentassem  para  o  detalhe  de  que,  via  de  regra,  informações            
acessadas  por  tal  meio  ou  são  inteiramente  inverídicas  ou,  não  o             
sendo,  carecem  de  fundamentação  séria,  por  certo  optariam  por           
outro   caminho.   

Com  efeito,  daria  até  mesmo  para  rir  da  dieta  de            
emagrecimento,  difundida  pela  internet,  que  propõe  que  se  coma,           
como  alimentação  diária,  no  máximo  catorze  “papinhas  de  bebê”.           
Ou  que  se  beba,  antes  das  principais  refeições,  “um  copo  de            
vinagre”  para  ajudar  na  queima  da  gordura  que  se  irá  ingerir.  Fosse              
ao  menos  uma  taça  de  vinho  italiano,  um  Primitivo  de  Manduria  por              
exemplo,  até  que  valeria  experimentar.  Mas  também  há  a  dieta  dos            
“três  ovos  por  dia”,  apenas  cozidos  e  jamais  fritos,  nada  mais  que              
isso.  Como  essas,  outras  dietas  estranhas  existem,  quase  todas           
voltadas  principalmente  para  a  contenção  do  apetite,  uma  vez  que            
o   fundamental   mesmo   é   “fechar   a   boca”   e   comer   menos.   

A  propósito  de  fechar  a  boca,  penso  em  sugerir,           
pensando  nos  muitos  cidadãos  incomodados  com  o  aumento  da           
barriga,  que  mandem  abrir,  na  sala  de  jantar  de  suas  casas,  uma              
porta  como  aquela  que  havia  no  Mosteiro  de  Alcobaça,  em            
Portugal,  conhecida  como  “porta  pega-gordo”.  Tão  estreita  que,  se           
os  monges  engordassem  demais,  não  conseguiriam  passar  por  ela,           
sendo  dessa  forma  forçados  a  fazer  jejum.  Se  alguns  dos  leitores             
estiverem  enquadrados  nesse  caso  e  quiserem  continuar  com  as           
cervejinhas,   a   ideia   está   posta.   Estou   certo   de   que   funciona.   
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