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[Sobre... 

 
O FUTEBOL VISTOSO DA SELEÇÃO DA COLÔMBIA, NA 20ª COPA DO 

MUNDO DE FUTEBOL BRASIL/2014].  
     

28 de junho de 2014 

 

 

O time de amarelo! 
 

Nas raras vezes em que os inúmeros afazeres permitem, após o almoço, eu 

procuro uma rede de dormir, visando fazer a sesta. Foi o que fiz neste sábado, depois de 

me empanturrar com uns peixes assados na brasa!  

Antes de decidir ir para a tal rede, ‘sestar’, passei a mão numa garrafa de um 

licor com nome esquisito, presente de um amigo chileno, pus ‘dois dedos’ do mesmo 

numa taça, e fui me balançar na rede, a devanear... 

Acordei de repente, sobressaltado, e xingando: 

-Caramba, esqueci do jogo da seleção... 

Mas, eis que havia uma televisão ligada ao meu lado, e que eu, meio sonolento, 

pus-me a espiar. Vi um time de camisa amarela, ‘dando show de bola’, e pensei comigo 

mesmo: 

-Eita, que hoje o Brasil ‘tá que tá’!
1 

Foi então que, num lance do jogo, vi o camisa dez do time de amarelo ‘ajeitar a 

redonda’ com carinho, no peito e, sem deixar a mesma tocar o gramado, emendar para o 

gol... 

Dei uma calambela
2
 da rede e pus-me a gritar: 

-Peeeeega, caralh...golaço do Neymar!!! 

Percebi que meu filho me olhava, com cara de chacota. E o moleque não perdeu 

tempo: 

-Eh, pai, esse é o jogo da Colômbia. O do Brasil foi mais cedo. É isso que dá o 

senhor ficar bebendo essas ‘cachaça braba’, do estrangeiro... 

Meio sem graça, esfreguei os olhos. Olhei para o relógio e, assustado, percebi 

que a minha ‘sesta’ durou mais de quatro horas! E, na televisão, o ‘time de amarelo’ 

tocando a bola com precisão, e a torcida a gritar ‘olé’, em pleno Maracanã! 

Passei a ouvir o narrador da televisão a falar os nomes dos jogadores do time de 

amarelo: James Rodriguez, Cuadrado, Gutierrez, Armero, Ospina... 
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[continuação de “O time de amarelo!”, de Luíz Fernando Liveira...................................................................................................................................] 

 

Foi só quando terminou o primeiro-tempo, é que me interessei  em  saber  o  

resultado  do  jogo  do Brasil: Ganhou nos pênaltis do Chile, num sufoco danado. 

Houve até uma bola no travessão do Júlio César, no último lance do jogo... 

Após o fim da partida, em que a Colômbia não deu a mínima chance ao Uruguai, 

concluí que o time de amarelo que agora dá show de bola, não é mais o Brasil... 

A conferir no próximo confronto, justamente entre brasileiros e colombianos, 

qual time de amarelo é o ‘dono da bola’! 

 Se jogarem como jogaram hoje, a Colômbia ganha. E de goleada! 

 

Vocabulário 

1.‘Tá que tá’: Expressão, que significa ‘muito bom’. 

2.Calambela, ou carambela: Expressão amazônica, que significa cambalhota, pirueta. 


