
Foi muito engraçado. Antes de começar o jogo, já se dizia pela 
Bandeirantes que o “presidente” da Coréia do Norte havia 
garantido ao presidente da FIFA que o país “socialista” veria a sua 
seleção enfrentar o Brasil, ao vivo, pela tv. Já achei impressionante 
a declaração, pelo inesperado. Qual país do mundo, em plena era 
da informação, não veria a estréia da sua seleção numa copa, contra o Brasil? 
Por que precisaria de uma garantia do “presidente”? 
  
Já fiquei ligado. Nenhuma outra me 
interessa mais do que as cavernas de 
Platão (ou Plantão?) do mundo “comunista”. 
Por que? Porque, embora “do povo”, elas 
não podem ser contestadas... Nem pelo 
povo. Daí o meu interesse pela torcida, não 
pela seleção nem o Norte. Entra o time. 
Cadê os gritos, beijos, vuvuzelas...? Bem, 
pode ser a forma própria de se comportar daquele povo (ethus), pensei.  Quem 
esclareceria? A outra Coréia, a do Sul, contra a Argentina. É o mesmo povo, só 
que bem mais bem-sucedido.  E não é que estavam lá os gritos, vuvuzelas, 
beijos, bumbunzinhos inquietos e caras-pintadas? Aí lembrei do grupinho de no 
máximo dez cronometrados torcedores do Norte e suas 
bandeirinhas e  uniformes  iguais aos da seleção. Como 
se trata de um país socialista, imaginei: devem ser 
pessoas comuns que, por mérito ou sorteio, foram 
premiadas com o privilégio de ver a sua seleção ao vivo, 
no exterior. Será? Podia ser. Não é socialista?  
 
Só que, hoje, 24h após o jogo, sou surpreendido pelas imagens de alguns 
coreanos  em vibração ufana com o seu heróico gol contra o time de Dunga.  
Bateu logo intriga: será que Kim Jong-il, o herdeiro da dinastia, mandou 
apagar os outros dois gols? Será que eles sabiam que 
aquele gol já tinha mais de 24 h de existência? 
 
O fato é que a partida não foi transmitida ao vivo, e a razão 
pode ter sido dupla: 1) medo de uma derrota humilhante 
para os slogans de uma República Democrática Popular 
Stalinista; e 2) receio de a população local ver 
manifestações públicas não orquestradas.  Não tiro as 
razões do regime, afinal, que sistema não se defende, 
inclusive contra o povo em nome do qual discursa? Que 
meio ainda não se viu como mais importante do que o fim 
para o qual existe? Como ninguém é bobo, tendi logo a achar que aqueles 
torcedorezinhos amestrados do estádio talvez soubessem que o Chefe os 
estaria vendo, ao vivo. Daí, levantarem e sentarem todos ao mesmo tempo,  
agitando bandeirinhas talvez ensaiadas.   
 
Se foi assim mesmo (e deve ter sido), vejam como a vida é 
engraçada: o país é socialista, mas as decisões e, talvez, a 
vida, privadas. E lembrei de uma tirada boa que vi 
recentemente, não me lembro em que autor: nada é 
público onde nada é privado... 
 
... ONDE FORAM PARAR OS ARTIGOS, MESMO?  
 
ps: a bandeirantes acaba de informar (21/06) que Portugal 7X0 C. do Norte foi 
transmitido ao vivo. Coitados: se animaram com o 2X1  frente ao Brasil 


