
Sem recurso nem recuoANTÓNIO
BARRETO

falha procuramos um
recurso Junto de al
guém pessoa ou instialgumacoisatuição Comfrequên
cia pensamos terre
cuo Etempodeespera

e reflexão Eumadefesa umapre
caução Melhor ainda uma cópiade
segurança O backup Ainstituição
de emergência O exército de reserva
Abrigadade últimainstância Quan
do aTerra treme invoca seDeus
E faz se omesmoperante as tempes
tades Até os ateus que nemsempre
confiamnospára raios
Quando há crise olha se paraa fi

nança e asegurança social Quando
anação está emperigo espreita se
paraos países amigos Quando o
Estado corre riscos conta se comos
militares Quando aordem e asegu
rançaameaçamruir espera se pela
polícia Quando as elites falham
chama seopovo Quandoosempre
sários fogem recorre se ao Estado
Quando a saúde estápericlitante
procura se omédico Quando acor
rupção reina confia se najustiça
Opioré quando ajustiça tarda
Hámomentos navida deumana

ção emque de repente ougradual
mente se temasensação de que o re
cuoé curto edequeorecursoécada
vez menor Que tudo temfalhado
Ajustiça o diálogo ou adecência
humana

Numa área especialmente a falta
de recurso é assustadora Afaltade

justiça é aterradora Os imediatos
apelos àjustiçaprivada são o anún
cio do pavor As tentações dajustiça
pelaspróprias mãos são sinais de de
sespero e de inferno àvista
Opiordacorrupção privadaou

pública partidária ou empresarial é
que cadavezmenos há recuo Ainda
sepensaemjustiça sobretudo com
processos de inédita dimensão e ini
maginável gravidade Mas quando
chega avez de aprópriajustiçafalhar
ou se sentarno banco dos réus então
sente se o frio nas costas o arrepio

do abismo nãohárecurso nem
recuo

Acorrupção é injusta e imoral É so
cialmente desigual e culturalmente
repugnante Eticamente condenável
e politicamente abjecta Infelizmen
te parecequeamaiorpartedosque
condenamacorrupção o fazemmais
por invejado queporconvicção
Estranhamente acorrupção tem

quase sempre defensores oupretex
tos Vale paracresceraeconomia e
criar emprego Serve para aumentar
as exportações Aceita se para defen
der os interesses dos munícipes para
apoiaras iniciativas locaiseparasa
tisfazer as necessidades dospovos
locais É útil parademocratizar aeco
nomia Adopta se para defendera
democracia e recompensaros que
deramcontribuições financeiras
para os partidos Justifica se para
satisfazer grandes e antigas famílias
comhistóriade serviço ao país e àpá
triaAdmite separaisentar de im
postos e taxas famílias partidos
igrejas sindicatos e associações Uti
liza se para conceder subsídios espe
ciais de criatividade ou solidarieda
de Acode qualquerpessoa que se
digapartidária das startupstecnoló
gicas e se declare favorecer causas ac
tuais como as energias renováveis e
asalfacesbiológicas Usa separaar
ranjar asparcerias público privadas
Desculpa se paraconfortarainsula
ridade e a interioridade
Até ao dia da indignação Até che

gar aalturado escândalo Atéaomo
mento emque a corrupção se toma
intolerável EmPortugal essemo
mento jáchegou Faça se a lista com
pleta dospolíticos governantes
deputados altos funcionários ma
gistrados polícias empresários ges
tores e outros intermediários facili
tadores e fura vidas envolvidos com
ajustiçaefica secomumhorrendo
panorama deumaquermesse de
maus costumes Marque se para
cadaum o tempo de espera o atraso
do processo e os procedimentos dila
tórios e ter se áumquadro completo
de ineficiência e de injustiça
Éverdade quea democraciapode

sempre generalizar acorrupção
Numapalavra democratizá la
Mas tambémpode ser aúnica
maneirade acombaterpreservando
as liberdades Asmãos limpas e aéti
cajusticialistaacabaram sempre
mal não limparamacorrupção nem
salvaguardaram as liberdades
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