
Matutinos, Diurnos e Noturnos 

Segundo  uma  nova  teoria  que  paira  no  ar  e  com  a  qual  eu 
concordo até certo ponto, o homem, isto é, o ser humano bípede e implume, 
dos sexos masculino e feminino,  pode ser dividido em três categorias,  a 
saber: matutino, diurno e noturno.

O matutino é aquela espécie de gente que se acorda com o canto 
dos galos e,  logo depois,  já  está  totalmente  embrenhada  no trabalho.  E 
produz com ímpeto até a hora do almoço, para, em seguida, sentir que os 
seus  ímpetos  criativos  começam a declinar.  Ali  pelas  quatro da  tarde o 
matutino já não é mais de nada. Às seis surgem os primeiros bocejos e às 
nove da  noite  ele  já  está  totalmente  submergido no merecido  sono dos 
justos. Não me incluo nesta categoria.

Os diurnos, por sua vez, são aqueles (as) que se levantam entre as 
oito e nove horas da manhã e só iniciam alguma atividade depois das dez. 
A escala ascendente do diurno vai até as cinco, seis da tarde. Depois vem 
aquela vontade de sair por aí, de dar uma paquerada, de bater um papo, de 
beber alguma coisa, etc. O diurno se apaga ali pelas onze da noite, se não 
houver nada de mais excitante a fazer. Acho que estou nessa.

Já  os  noturnos  acordam-se  tarde  (quando  podem),  permanecem 
meio zonzos durante boa parte do dia e, como corujas, só vão melhorando 
de  disposição  quando  surgem as  primeiras  luzes  crepusculares.  Aí  eles 
entram na deles. E vão começar a produzir ou fazer algo que satisfaça a sua 
criatividade. Ao contrário do que se pensa, os noturnos não são somente os 
boêmios. Estes, é claro, também se incluem no grupo. Mas o noturno, por 
sua  natureza,  é  aquele  que  só  consegue realizar  alguma coisa  de  valor, 
depois que as luzes se acendem. Obrigá-los a trabalhar de dia é violar as 
suas próprias tendências naturais. E vice-versa no caso de um matutino ser 
forçado a cumprir um horário à noite. 

É por isso que os especialistas no assunto acham (e eu também) 
que  em  vez  de  submeter  uma  pessoa  a  um  horário  que  não  é  o  seu, 
deveriam existir diversos horários, de acordo com as tendências de cada 
um. 

Outro detalhe muito importante:  esta  escala  também funciona (e 
muito)  no  amor  e  (principalmente)  no  matrimônio  e  uniões  afins.  Pois, 
segundo os  experts, não há jeito de um noturno conciliar a sua vida com 
uma matutina.  Ou um matutino com uma noturna.  É rolo, na certa.  Por 
exemplo: a noturna chega em casa de noite (ou nem sai de casa) louca pra 
cair na badalação. O matutino, porém, já está mais pra lá do que cá. Mas, 
no outro dia, um feriado de manhã, o matutino quer aproveitar as delícias 
da natureza. Acontece, porém, que a noturna agora é que está entrando no 
soninho bom. Aí já viram, não é?
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Já quanto a diurnos e matutinos, e diurnos e noturnos, pode haver 
um acerto. Mas é preciso também que algumas arestas sejam aparadas. O 
ideal,  mesmo,  é  matutinos  junto com matutinas,  diurnos  com diurnas  e 
noturnos com noturnas. Talvez aí resida o segredo de uma união perfeita. 

Portanto,  aconselha-se:  antes  de  se  começar  qualquer  caso 
amoroso,  com  pretensões  duradouras,  ou  relativamente  duradouras,  a 
primeira pergunta a ser feita é: “qual é a sua, minha chapa: matutina, diurna 
ou noturna? O quê? Matutina!? Então não vai dar pé, minha querida, eu sou 
noturnão.

Acredito que assim o mundo viveria mais em paz. (1973)
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