
O dragão do rombo gigantesco foi formalmente recepcionado na 
última sexta-feira. O Brasil, em frangalhos e envergonhado, está fora 
de controle. A crença de que tudo se resolveria pela política dos 
esconsos e das intrigas parlamentares revelou-se falsa. Não podia dar 
certo, só não viu quem não quis. E tanta insistência em defesa e 
promoção das inconsistências tem um nome: Conivência, nas últimas 
semanas combinada com acobertamento.
 
O dinheiro público, escasso para aplicações orçamentárias, jorrou 
para viabilizar um dos maiores e mais ostensivos e constrangedores 
desafios à legalidade já vistos no país. Novos descalabros se 
anunciam; a Administração tornou-se refém dos artífices dessa obra 
de ficção legal e administrativa a que se assiste. Não foi obstrução à 
Justiça, ocorrente em circunstâncias específicas quando impedido o 
cumprimento de medida judicial já definida e em desenvolvimento; 
foi obstrução de justiça, a obstrução genérica de toldamento da lei, 
disposição clara e deletéria de patrocinar fugas aos princípios de 
direito, ensejando a desordem, a incerteza, a insegurança.
 
Pois bem! Esse tipo de coisa tem um preço muito alto. Na hipótese, 
os novos caudeus apresentarão a fatura no salve-se quem puder do 
farinha pouca, meu pirão primeiro. O cidadão-contribuinte arcará 
com as despesas; na contabilização das irresponsabilidades, elas serão
registradas a débito de quem paga impostos, consequência tanto mais 
perversa quanto mais fraco o elo da corrente da cidadania, 
desprotegida e exposta de modos diversos ao desinteresse e ao 
desrespeito oficiais.

Na degradante cabala de votos, pensamos de logo nos nossos jovens, 
na gente moça deste país. São esses os exemplos que levarão vida 
afora, a cruel lição de como não se deve construir e conduzir um  
país? É esse o futuro que lhes reservamos? Regredimos, e muito, os 
valores estão completamente subvertidos. Fracassamos. 

Não houve vitória alguma; a democracia, além dela a ordem 
republicana, a moral e a ética saíram do episódio fragorosamente 
derrotadas. Não bastou o descalabro representado pelo que fizeram 
com o nobre relator, grosseiramente destituído e desautorizado, não 
por votos, mas pela violência direta, desrespeitosa e mesquinha. O 
que mais esperar desses cavalheiros?
_____________________________


