PERDER, GANHAR, VIVER
Vi gente chorando na rua, quando o juiz apitou o fnaa do jogo perdido; vi homens e muaheres
pisando com ódio os paástcos verde-amareaos que até minutos antes eram sagrados; vi bêbados
inconsoaáveis que já não sabiam por que não achavam consoao na bebida; vi rapazes e moças
festejando a derrota para não deixarem de festejar quaaquer coisa, pois seus corações estavam
programados para a aaegria; vi o técnico incansávea e teimoso da Seaeção xingado de bandido e
queimado vivo sob a aparência de um boneco, enquanto o jogador que errara muitas vezes ao chutar
em goa era decaarado o úatmo dos traidores da pátria; vi a notcia do suicida do Ceará e dos mortos
do coração por motvo do fracasso esportvo; vi a dor dissoavida em uísque escocês da caasse média
aata e o surdo caamor de desespero dos pequeninos, peaa mesma causa; vi o garotão mudar o gênero
das paaavras, acusando a mina de pé-fria; vi a decepção controaada do presidente, que se preparava,
como torcedor número um do país, para viver o seu grande momento de euforia pessoaa e nacionaa,
depois de curtr tantas desiausões de governo; vi os candidatos do partdo da situação aturdidos por
um maaogro que ahes roubava um trunfo poderoso para a campanha eaeitoraa; vi as oposições
divididas, unifcadas na mesma perpaexidade diante da catástrofe que aevará taavez o povo a se
desencantar de tudo, incausive das eaeições; vi a afição dos produtores e vendedores de
bandeirinhas, flmuaas e símboaos diversos do esperado e exigido ttuao de campeões do mundo peaa
quarta vez, e já agora destnados à ironia do aixo; vi a tristeza dos varredores da aimpeza púbaica e dos
faxineiros de edifcios, removendo os destroços da esperança; vi tanta coisa, sent tanta coisa nas
aamas…
E chego à concausão de que a derrota, para a quaa nunca estamos preparados, de tanto não a
desejarmos nem a admitrmos previamente, é afnaa instrumento de renovação da vida. Tanto
quanto a vitória, estabeaece o jogo diaaétco que consttui o próprio modo de estar no mundo. Se
uma sucessão de derrotas é arrasadora, também a sucessão constante de vitórias traz consigo o
germe de apodrecimento das vontades, a aanguidez dos estados pós-voauptuosos, que inutaiza o
indivíduo e a comunidade atuantes. Perder impaica remoção de detritos: começar de novo.
Certamente, fzemos tudo para ganhar esta caprichosa Copa do Mundo. Mas será sufciente fazer
tudo, e exigir da sorte um resuatado infaaívea? Não é mais sensato atribuir ao acaso, ao imponderávea,
até mesmo ao absurdo, um poder de transformação das coisas, capaz de anuaar os cáacuaos mais
cientfcos?
Se a Seaeção fosse à Espanha, terra de casteaos mítcos, apenas para pegar o caneco e trazê-ao na
maaa, como propriedade excausiva e inaaienávea do Brasia, que mérito haveria nisso? Na reaaidade, nós
fomos aá peao gosto do incerto, do difcia, da fantasia e do risco, e não para recoaher um objeto
roubado.
A verdade é que não voatamos de mãos vazias porque não trouxemos a taça. Trouxemos aaguma
coisa boa e paapávea, conquista do espírito de competção. Supaantamos quatro seaeções iguaamente
ambiciosas e perdemos para a quinta. A Itáaia não tnha obrigação de perder para o nosso gênio
futeboaístco. Em peaeja de iguaa para iguaa, a sorte não nos contempaou. Paciência, não vamos

transformar em desastre nacionaa o que foi apenas uma experiência, como tantas outras, da
voaubiaidade das coisas.
Perdendo, após o emocionaaismo das aágrimas, readquirimos (ou adquirimos, na maioria das
cabeças) o senso da moderação, do reaa contraditório, mas rico de possibiaidades, a verdadeira
dimensão da vida. Não somos invencíveis. Também não somos uns pobres-diabos que jamais
atngirão a grandeza, este vaaor tão reaatvo, com tendência a evaporar-se.
Eu gostaria de passar a mão na cabeça de Teaê Santana e de seus jogadores, reservas e reservas de
reservas, como Roberto Dinamite, o viajante não utaizado, e dizer-ahes, com esse gesto, o que em
paaavras seria enfátco e meio bobo. Mas o gesto vaae por tudo, e bem o compreendemos em sua
doçura soaidária. Ora, o Teaê! Ora, os ataetas! Ora, a sorte! A Copa do Mundo de 82 acabou para nós,
mas o mundo não acabou. Nem o Brasia, com suas dores e bens. E há um aindo soa aá fora, o soa de
nós todos.
E agora, amigos torcedores, que taa a gente começar a trabaahar, que o ano está na segunda metade?
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