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A copa chegando –
Compro uma TV maior

ou vou ao oculista?

Alvaro Posselt

Hino Nacional.
Afinação da garganta
pra gritar gol... gol...

a. a. de assis

conversa na copa –
mastigo minha comida,

mas engulo a copa

josé marins



O time completo
de garotos-propaganda –

Eis a seleção

Alvaro Posselt

Telão no boteco.
Torcedores divididos
entre a Copa e o copo.

a. a. de assis

algo me encafifa:
os ases da seleção
têm o padrão Fifa?

josé marins



Coração galopa.
Janelas verde-amarelas
aguardam a Copa

a. a. de assis

O som da corneta –
A velhinha dá um pulo e

faz uma careta

Alvaro Posselt

venham os apitos!
mas sem a tal vuvuzela

sobre nossos gritos

josé marins



Vendem tapa-ouvidos
no caminho das arenas.

E-eta zoeira.

a. a. de assis

No meio do trânsito
o carrinheiro também

leva uma bandeira

Alvaro Posselt

pipoqueiro alegre –
com palpites e pipoca

verde e amarela

josé marins



A bota na bola.
Milhões de olhos aguardam
essa bela briga.

a. a. de assis

As unhas da moça
também entraram no ritmo

do verde e amarelo

Alvaro Posselt

Copa do Brasil,
das chuteiras coloridas

pegando canelas

josé marins



Verdinha-amarela,
dá vida ao hino a torcida
no canto à capela.

a. a. de assis

No jogo nem falo,
só torço. Ai, quanto esforço,

dói até meu calo!

Alvaro Posselt 

ligado no lance,
eu miro os olhos no tiro

da última chance

josé marins



História de craque:
De guri pé de chinelo
a chuteira de ouro.

a. a. de assis

O ar o punho soca.
O apito de gol, o grito.

Chuva de pipoca

Alvaro Posselt

um perde, outro ganha –
o jogo de bola é fogo,

só querem façanha

josé marins



O jogo é de pé.
Mas tem gente que aproveita
pra "meter a mão"...

a. a. de assis

Que jogo dramático!
Para a classificação
vale até mordida

Alvaro Posselt

que é isso, rapaz?
dentada não é virada,

nem ganha cartaz

josé marins



Mais um tremelique.
Mas que ameno o hermano Chile
venha sem chilique.

a. a. de assis

Que atuação!
Sem dor, cria o jogador
uma contusão

Alvaro Posselt

assim tão confuso
o jogo do foi não foi –
acabo contuso

josé marins



De fio a pavio,
o jogo de bola é fogo.
Contudo, confio.

a. a. de assis

Lá vêm los hermanos.
Até o papa usa chuteira

por baixo dos panos

Alvaro Posselt

Copa dos goleiros!
desde Júlio a Ochoa,

eles são o show

josé marins



Goleiros em alta.
Que os canonize Francisco
pelos seus milagres.

a. a. de assis

Como vai ser, Fred?
Brilhar mesmo sem Neymar
Nada mais te impede

Alvaro Posselt

aja, Seleção
Bernard substitui Neymar –
né, seu Felipão!

josé marins



Feijão com salsicha
regado a chope e cachaça.

Vai sair fumaça.

a. a. de assis

Vai lá, Brasil, lute!
Sem queixa, vê se não deixa

ter festa chucrute

Alvaro Posselt

sem essa de vina!
pipoca com guaraná

é mistura fina

josé marins



Tchan-tchan... tchan-tchan-tchan...
À espera da baita fera
da terra alemã.

a. a. de assis
Seleção empaca

O rosto ornado do gosto
da amarga ressaca.

Alvaro Posselt

gols goela abaixo,
sorvo mais um mate amargo –

vem aí laranjada...

josé marins



Somente um consolo:
melhor perder para a Holanda
que para os hermanos.

a. a. de assis Será que a Holanda
vai terminar o serviço?
Oito, nove, dez...

Alvaro Posselt

Holanda tem Robben –
puxa vida, nós não temos
nem mesmo Robinho

josé marins



Vem nova avalanche?
Se vier, ponha-se o rabo
embaixo das pernas.

a. a. de assis

Hoje e também ontem
sem ter notícias da copa.

Por favor me contem!

Alvaro Posselt

Copa dos reveses:
Holanda três, Brasil zero –

viramos fregueses

josé marins



Por una cabeza,
la polka ganó del tango.

Y se fué la copa.

a. a. de assis

Já não mais me zango -
Se a copa for da Alemanha,

vou dançar um tango

Alvaro Posselt

Joaquim e Manuel,
são o técnico e o goleiro –

ases alemães!

josé marins



A coça das coças.
Ainda dói na cacunda

a tremenda tunda.

a. a. de assis

Os gritos de gol,
a festa. Nada mais resta.

A copa acabou

Alvaro Posselt

a copa das copas –
retiro as bandeirinhas 

do sonho desfeito

josé marins
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