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Passarella&

Outono, inverno
e vacina para todos!!!!!

P

LUÍS PHYTTHON

Não tem coronavírus, já dizia Inês Brazil! A única
Corona que quero perto de mim é a diva do The
Rhythm of the Night. Recuperado da reinfecção da
Covid-19, estou de volta à Passarella, ouviu Fiuk.
Luís Phytthon
RMVALE
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XADREZ

Todo ano quase a mesma coisa, a
estampa xadrez é um clássico e ela
estará em alta neste outono/inverno. Vai aparecer mais que o Doria,
quer aparecer, e será visto em camisas, vestidos, saias e jaquetas, por
exemplo. Pode ser usada em cores
diferentes se você quiser ir além das
tendências de inverno, incluindo na
sequência, vermelho e preto, em calças, dona Samyiah. Dá para usar a
estampa combinada com peças neutras, como uma calça preta ou jeans,
ou montar um look total xadrez.

mores, amados e não muito queridos também, sobrevivi. Pela
segunda vez esse vírus filh@#$da P&¨% invadiu esse corpinho glorioso
para tentar chamar de seu. Se fu@$#,
pois ninguém manda nessa raba, e
por aqui, não existe a possibilidade
de exclusividade, NEVER, há há há.
Tentando descontrair, mas não dá, lindinhxs, é muito sério o momento pelo
qual estamos passando, mais de 300.000
brasileiros, de todas as idades tiveram
suas vidas interrompidas pela Covid-19.
Precisamos nos unir contra esse vírus
maldito e deixar longe as briguinhas políticas do Bozo e do Calcinha apertada e
fazermos de tudo, tudo, álcool em gel,
máscaras, isolamento social, nada nada
nadica de nada de aglomeração, ouviu
Evelyn? E esperar a vacina para todos.
É só assim que venceremos esse triste
momento. Com o mundo caindo ainda
precisamos aguentar o ex-pai de todos,
não Maria, não é o fura bolo, é o Lula,
que pode até tentar furar o olho de um
certo presicida, tá Okay? Nunca vou
chamá-lo de genocida, ouviu Polícia
Federal, fiquem tranquilos, que não
vou escrever genocida, não uso a palavra genocida e no Twitter, Carluxo,
fico mais buscando o índio, assim meio
como você. Não vou teclar GENOCIDA.
Depois que o Nosferatu mandou para o
cárcere o bombadão de dois neurônios
com sotaque de Realengo, melhor correr daqui e ficar encarcerado na Avenue

Montaigne, pertinho da Chanel, Dior e
Louis Vuitton. E, no meio do furdunço,
Pazuzu se foi e entrou um médico filiado ao partido de uma igreja. Primeiro
ato, aprender a usar a máscara e visitar
os hospitais para ver se realmente os
pacientes estão morrendo de Covid-19?
Pode isso Arnaldo? E a primeira-boneca de cera do estado dizendo que o
Padre Júlio grita se tirarem um prato de
comida? Deu vontade de responder tira
sua sessão semanal de botox para ver se
consegue expressar algum sentimento,
Barbie Grandma. Ragatanga. E o pior é
gente pedindo banho de Leite no funk,
amores, Eduardo Leite, embora bonitinho, tá lacrando supermercado no Rio
Grande do Sul, vocês não sabem de nada,
entre comprar arroz e Bis Oreo só cinco
minutos, igual aquele programa apresentado no passado pelo Ricardo Corte
Real, “Supermarket”. E entre nós é melhor o Huck ficar com o crachá da Globo,
não acham? Loucura, loucura, loucura é
ver a Tiazinha no lugar da Damares chicoteando a galera e a Feiticeira no lugar
da Magalu no Ministério da Indústria,
Comércio e Serviços Diversos, kkkkk.
São tantos remédios que tenho que tomar
agora que estou confundindo Rivoltril
com Captopril, contratei um enfermeiro com menos de 25 anos para ministrar
meus medicamentos e me afastei definitivamente do vigésimo andar, mas... Não
vou deixar vocês, por enquanto, órfãs de
moda, Suellen. Chegou o outono!
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ANIMAL PRINT

OMBROS MARCADOS
COURO

Samantha, o couro é um material
atemporal e grande tendência para
a estação, pode confiar. Aposte em
uma jaqueta de couro para finalizar
seu look e garantir um visual mais rocker. Se preferir, dá para brincar com
outras peças de couro no look, como
blusas, calças, saias, não muito justas, Cybele, e vestidos.

TRANSPARÊNCIA

Amo transparência, quem cruzava
comigo na night, aí que saudade
da ferveção!, me via quase translúcidx, e essa tendência continua
firme, principalmente na feminina, sendo utilizada na peça toda,
como em blusas de tule, ou em
detalhes (manga e decotes). Agora
os meninos também podem abusar da transparêcia, Adri, querido,
mostre umas duas opções de boys
com transparência para nós, aqui,
nesta linda e reluzente coluna.

Gente, vou assumir, sou da época das
ombreiras, e você já era quase quarentona nesta época, Zilinha! Um movimento
forte tem acontecido no mundo fashion:
a retomada de itens que estiveram na
moda em décadas anteriores, porém
agora utilizados de forma repaginada.
Como costuma acontecer na semana de
moda até ao fim, que lembra que vale
apostar em roupas que já foram sucesso.
E nessa pegada, uma retomada da polêmica ombreira, aparecendo em blazers
e casacos. Vou dar o pulo da gata! Para
usá-las, o segredo é combiná-las com
roupas mais básicas, para deixar o foco
do look na parte superior.

TONS DE VERDE E MARROM

O preto é um eterno clássico, não é? E
nesse outono/inverno está acompanhado de tons de verde e marrom, remetendo
ao natural. O verde oliva é um dos queridinhos do ano e aposta certeira para
montar looks atuais. g
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Não sou repetitivx e muito menos prolixx, mas outra estampa que é tendência
é a animal print. Tem umas coleguinhas
que preferem estampa de cobra, mas
fica over, jararaca ao quadrado. Prefira
as padronagens de onça, tigre, zebra, e
se for boazinha como estx escribx pode
usar cobra. A grande novidade é usar
um look total estampado, com vestido
ou conjuntinho. Se preferir algo mais light, use somente uma peça com animal
print, como uma camisa ou calça.

