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FILHO MAIS NOVO 
 

Suspeito que o criador do slogan da Nike, “Just do it”, era 
um filho mais novo. Esta é a atitude prevalecente dos caçulas. 
Deixam para se preocupar com as conseqüências mais tarde. No 
momento, só querem ir em frente e fazer. 

Quando penso num casamento que envolve o caçula de uma 
família, não posso deixar de pensar em meu próprio casamento. 
Como o mais novo de três irmãos, saí incólume de inúmeras 
situações na vida. Acredito, de fato, que Deus enviou minha esposa 
especialmente para mim, para atender a todas as minhas 
necessidades. 

Ao votarmos da lua-de-mel, fomos morar numa república 
com 360 rapazes do campus da Universidade do Arizona. Éramos tão 
ingênuos na época que não percebíamos que aquela era uma forma 
difícil de começar a vida de casados, contudo tivemos poucos 
problemas para nos ajustar ao novo ambiente. 

Tudo corria de forma surpreendentemente tranqüila. À noite, 
ao chegar em casa, eu costumava tirar as roupas em qualquer lugar 
e deixá-las onde quer que eu estivesse. Sande, uma primogênita que 
precisa ter tudo limpo e organizado, ia atrás de mim e recolhia 
minhas roupas. Eu achava que tínhamos um relacionamento 
absolutamente esplêndido. Era o mesmo tipo de sistema que eu 
tivera com minha mãe nos primeiros 23 anos de minha vida. 

Só depois de me ouvir falar para um grupo de pais sobre o 
tema “Aprendendo a ter responsabilidade” foi que Sande teve a idéia 
de que seu marido também precisava de um pouco de treinamento. 
Nessa época nosso apartamento começou a ficar cada vez mais 
desarrumado. Não me preocupei muito com as mudanças, até o dia 
em que cheguei em casa e não consegui abrir a porta. Havia algo no 
chão bloqueando-a. 

Empurrei, empurrei um pouco mais e finalmente consegui 
abrir a porta o suficiente para ver a causa do problema. O chão 
estava coberto por uma pilha de roupas minhas. 

Sande tinha decidido que a situação exigia medidas 
drásticas. Tentara simplesmente deixar minhas roupas sujas onde eu 
as largava ao tirá-las, achando que em poucos dias eu entenderia o 
recado e a apanharia. Só que eu não fiz, nem faria. Se um par de 



meias malcheiroso ficasse jogado num canto durante uma ou duas 
semanas, para mim estava perfeito. 

Por fim, ela ficou tão irritada por eu não ter reagido a suas 
dicas gentis que tirou todas as roupas de minhas gavetas e espalhou-
as pelo apartamento. Apesar de ter aprendido devagar, eu finalmente 
entendi que Sande esperava que eu fosse um parceiro no casamento. 

Ainda não sou perfeito nesse aspecto, mas sou bem mais 
organizado do que costumava ser, e essa é uma prova concreta de 
que é possível ensinar novos truques a um velho caçula. Pensando 
naquela situação, fico admirado de ver que Sande foi capaz de deixar 
minhas roupas sujas pelo chão, o que era totalmente contra sua 
natureza de primogênita. Isso demonstra que é possível modificar 
suas tendências naturais para o bem do casamento. 

Se você é casado com um caçula, uma boa idéia é observar 
a família dele. Que tipo de relacionamento seu cônjuge mantém com 
os pais dele? Talvez isso lhe dê uma boa visão do trabalho que terá 
de executar. Infelizmente muitos homens cresceram acreditando que 
a esposa é uma governanta pessoal. Não sabem fazer nada sozinhos 
– e isso se aplica especialmente aos caçulas. Você terá de apresentá-
los a alguns de seus amigos: dona Máquina de Lavar; senhor Fogão; 
senhor Aspirador de Pó; dona Máquina de Lavar Louças... não que 
você queira virar a mesa e obrigar seu cônjuge a fazer todo o 
trabalho – mas terá de fazê-lo ver que o casamento é uma proporção 
de 50 para 50. Além disso, você precisa se certificar de que ele 
sobreviverá se você tiver de se ausentar por alguns dias! 

Evidentemente não são apenas os homens caçulas que 
parecem alérgicos a trabalhos domésticos. Quase todo homem 
precisaria de um novo treinamento nessa área. Se o casamento é do 
tipo tradicional, no qual o marido trabalha fora e a esposa cuida da 
casa, então, obviamente, a maior parte do trabalho doméstico ficará 
por conta dela – embora o marido precise cooperar. Entretanto, se os 
dois trabalham o dia todo fora, o cuidado da casa deve ser dividido 
em partes iguais. 

No que diz respeito aos homens, se a esposa era a princesa 
da família, sempre no centro das atenções, tudo o que posso dizer é 
que você tem um trabalho sob medida! Na verdade você terá de ser 
especialmente atencioso com sua esposa, senão ela se desiludirá com 
o casamento. 

 
Kevin Leman 

(O Sexo Começa na Cozinha, ed. Mundo Cristão). 
 


