
CyanZine #13 Página 74 de 98

3ª Edição



CyanZine #13 Página 75 de 98

DESPOLÍTICA FUTEBOLCLUBE
CÁRLISSONGALDINO

Era uma vez um país

Que, vários anos atrás

Sob a lei de militares

Muito terríveis, brutais

Quis ver no povo Esperança

Só que não havia mais

Claro, com tantos massacres

Morte, censura, opressão

Como ia ser diferente?

Mas veio uma solução

Pro povo ter alegria

Orgulho de sua nação

Era uma Copa do Mundo

E uma grande seleção

Primeira vez a passar

Jogos na televisão

Era a chance mais perfeita

Para homens de visão
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Duas copas antes dessa

As duas de um Brasil só

Com muita publicidade

Foi inventado sem dó

Um novo patriotismo:

O “país do futebol”

Vários anos se passaram

A Ditadura acabou

Novos governos e copas

Muito jogo se travou

Mas o gosto pelo esporte

Esse sim continuou

Hoje temos muitos clubes

De futebol no país

Disputando em 4 classes

Ou séries, como se diz

Pelo Futebol o povo

Seguiu torcendo feliz

Foi então que certo ano

No auge da alegria

A Copa do Mundo em casa

Esse povo recebia

Sem esperar a surpresa

Guardada pro último dia
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Brasil chegou na Final

Afinal veio a pancada

Enfrentando a Alemanha

Numa cena inesperada

Perdeu foi de 7 a 1

Que tão grande goleada!

Veio assim, desilusão

E tristeza, ódio e dor

Torcer pelo que agora?

Foi assim que o torcedor

Eleições por “futebol”

Naquele ano tomou

Como fosse em Maceió

CSA, CRB

Torcidas foram às ruas

Pra seus times defender

PSDB de Aécio

E a Dilma com o PT

Não foi tranquila a mudança

De jogo, de arquibancada

A torcida se agitava

Todo dia inflamada

Não era “gente família”

Mas torcida organizada
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Quando enfim termina o jogo

Quem perdeu a eleição

Sem aceitar a derrota

Continuou na missão

De se não ganhou no campo

Insistir no tapetão

Quem ganhou ficou feliz

Com a vitória alcançada

Mas o clube está estranho

E ninguém entendeu nada

Parece até que o poder

Tá com uma Dilma trocada

Enquanto os azuis praguejam

Vão às ruas com firmeza

Os vermelhos ficam em casa

Em estado de surpresa

Sem entender o Governo

Sem ter nenhuma certeza

A torcida organizada

Tal qual as de antigamente

Quer que seu time triunfe

Nada importa realmente

Atropela qualquer lei

E quem estiver na frente
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Se seu time cava a falta

Que dê falta simplesmente

Que solte cartões vermelhos

Para os vermelhos somente

Querem que juízes julguem

Só com pesos diferentes

E vai pra rua dizendo

Enfrentar corrupção

Mas se um azul se corrompe

A torcida não vê não

E segue a gritar vestindo

Camisas da seleção

Essa torcida azulada

Se transforma em agressão

Se um pensa diferente

É xingado de ladrão

Isso quando não é pego

E espancado sem razão

É bonito ver o povo

Nesse tipo de serviço

Lutar por seus ideais

Ir à rua em compromisso

Político, o problema:

Política não é isso
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Nem tampouco é “o povo”

A torcida organizada

É uma turma com raiva

Por ter sido derrotada

Que quer mudar o placar

Nem que seja na porrada

Nesse jogo temos leis

Que nos dão civilidade

Não se muda um presidente

Somente pela vontade

Só porque não gosta dele

Sem um crime de verdade

A Política é bonita

Quando bem compreendida

Não está só em Brasília

Ela faz parte da vida

E você só entende um pouco

Quando ela é debatida

Ela não é Futebol

Quem a trata desse jeito

Nunca entendeu o que é

A Política direito

Pois ela exige o debate

E mais ainda: respeito



CyanZine #13 Página 81 de 98

Não se age com justiça

Dando status de certeza

A um lado da conversa

Só de um canto da mesa

Sem ouvir o outro lado

Sem direito de defesa

Esse ódio à diferença

É uma imbecilidade

A riqueza dos debates

Está na diversidade

De opiniões e posturas

De toda a sociedade

Custou muito suor e sangue

A nossa Democracia

O que mais a ameaça

E ameaça todo dia

É a turma intolerante

Com rancor, em gritaria

Sei que ela não é perfeita

Mas a nossa é muito nova

Sem ela, será pior

Duvida? É fácil a prova!

Procure por Ditadura

Em qualquer livro de História
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É preciso mais debate

É preciso mais respeito

E ter mais informação

Pois somente desse jeito

Teremos Democracia

E um Estado de Direito

FIM

Primeira edição: 2015. Edição atual: 3ª (2022)
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