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Objetivo
Este livro é um pequeno resumo em poesias do meu
livro: Futebol Universal. Onde lá eu falo da importância
fundamental que tem o futebol para as nações e para o
mundo. Falo das responsabilidades que deveriam ter os
dirigentes e os seus representantes para cuidar melhor do
futebol tanto a nível nacional e internacional. Eu reclamo
das regras arcaicas e totalmente obsoletas e que está
simplesmente acabando com o futebol arte e privilegiando
apenas os brucutus (os robôs) e que não precisaria tirar
nenhuma regra, bastaria fazer apenas mínimas alterações
dentro das mesmas regras para motivar e dinamizar o
jogo e revolucionar o futebol.
Faço homenagens aos grandes jogadores que
fizeram história e marcaram épocas. Faço homenagens
aos grandes gênios do futebol mundial. E tento devolver
ao Maradona as suas ironias e brincadeiras, porém com
um cunho de realidade e o coloco apenas entre o quinto e
o décimo do maiores jogadores de todos os tempos.
Evidentemente que o tema principal aqui é o futebol,
mas sem jamais desprezar ou menos prezar qualquer
outro tipo de esporte, sabendo de antemão de que cada
esporte dá a sua real contribuição na formação de futuros
homens cidadãos. O futebol pode arrebentar e até matar!
Mas ao pé da letra, não deveria ser um jogo de quebra
‘Cabeça’. É evidente que existem as estratégias, não igual
a um jogo de ‘Xadrez’! Mas também é preciso ‘Pensar’ e
saber usar a ‘Cabeça’.

5

E não só a ‘Arte e o Futebol’, mas
todos os esporte e também o ‘Xadrez’.
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Xadrez
Peões, torres,
Cavalos, bispos
A dama e o rei.
Queria ter melhores chances
Saber as respostas
Pra cada lance,
Mas, eu não sei...
Pois as jogadas são infinitas,
O que as tornam mais bonitas.
Ação e reação
Em cada jogada,
A emoção no jogo e na vida
A razão em querer aprender.
No silêncio a imaginação,
Na derrota a humildade
De reconhecer.
Dá estratégia o movimento,
O ponderável pensamento.
No arremate
O golpe de mestre
E o inevitável cheque mate...
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Futebol uma emoção nacional e
internacional
Tudo é futebol.
Mas afinal, o ‘Mara’ era o ‘Cara’ ou foi o ‘Bicho’?
No futebol tem Pato, tem Ganso, tem Gato, tem Mico,
Tem Zebra, Peixe, Gambá, Bambi, Porco, Urubu, Raposa,
Galo Leão e outros bichos.
(Não vamos mencionar aqui o ‘Peru’ e os ‘Frangos’.

8

Tudo é futebol
Redonda ou quadrada, de dia ou de noite.
Com sol ou com chuva, na linha, na reta ou na curva.
Na bola, na técnica, na raça, na fé ou na crença.
E que o melhor vença? ... Em pé, de joelho ou deitado,
De frente de costa ou de lado, cada um suga
Até a última gotinha e ainda tem mais fora das quatro
linhas.
Tem o timinho, o timão e o timaço, tem o ‘Barça’,
Mas o que mais tem são as ‘Farsas’. E não há o que se
justifique, aliás, o que tem de trambique!
Vale tudo! E seja lá como for, ‘Tudo é futebol’.
É no jogo é grito é a máfia da lotérica e do apito,
No campo e no jogo tem Neymar e tem Messi,
Mas o que não falta é o bicho. E quem seria o ‘Cara’? ...
Tirando o ‘Pato e o Ganso’ o que não faltam são as
zebras e os micos
Mas, o que tem de gato não está escrito! No passado,
O futebol tinha mais encanto, mas também tinha suas
confusões. Às vezes se trocavam os pés pelas mãos,
A cabeça pelas cabeçadas. Falava-se muito do ‘Mara’
‘Dona’
E em todos os lugares Falava-se da mão de ‘Deus’.
E não dos pés dos anjos, o que dirá dos calcanhares!
Mas fora dos gramados sempre existia, existe um
‘Bandido Kia’. Tudo é futebol.
Mas, dentro de campo existia o divino guia,
Existia o jogador do povo e da alegria.
O da tática e o da engenharia,
O do século e o da poesia...
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Santos
O Clube mais ‘Santástico’ da terra.
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