
                                        Caro desporto  

   Caro desporto, 

Como tu deves saber a ética é fundamental na tua constituição e também 
ficas muito mais bonito e da muito mais gosto de te ver e de te praticar quando 
a ética esta presente.  

Mas infelizmente agora não podemos dizer isso de ti pois tu ultimamente 
tens mudado um pouco por causa da falta de ética, parece que te esqueceste 
completamente da existência dela e tens ficado muito agressivo. Desde sempre 
tiveste esse teu lao mais obscuro, que se tem vindo a revelar cada vez mais, o 
que me assusta. A culpa desses acontecimentos não é totalmente tua, mas 
principalmente de quem te pratica que tem se importado mais com ganhar, e 
também tem se importado mais com o dinheiro que podem ganhar se vencer um 
jogo ou um campeonato, e para isso em vez de te praticarem direito, com 
respeito e dignidade como deviam, fazem exatamente o oposto, deixando assim 
uma imagem mais pobre de ti. 

Eu espero sinceramente viver tempo suficiente para ver esse teu lado 
mais obscuro desaparecer, mesmo apesar de todos nos sabermos que ele nunca 
vai desaparecer por completo, mas imagina um desporto em que não há 
conflitos, agressões, faltas de respeito, racismo e etc. Imagina como ia ser 
perfeito um desporto em que todos não se precisavam de preocupar com outras 
coisas a não ser praticar te enquanto se divertem, como mais pessoas se iam se 
interessar por ti, imagina como tu irias ter momentos muito mais gratificantes 
para todos.  

  Voltando ao presente, já se começa a ver algumas pequenas mudanças 
em alguns atletas e adeptos teus que começam a respeitar mais os seus 
adversários, pode ainda não acontecer com todos, mas sempre já nos da mais 
esperança de que tu voltes ao teu normal um pouco mais rápido, já nos faz ver 
uma espécie de luz ao fundo do túnel. Eu também acho que com esta história do 
covid-19 te ajudou um pouco com esta espécie de luz ao fundo do túnel, pois 
parece que como os adeptos deixaram de ir a estádios e assim, parece que a 
violência diminuiu um pouco. Talvez a culpa de tu estares assim seja mais nossa 
do que tua, talvez os teus adeptos sejam quem mais atrai violência tanto física 
como psicológica para ti.  

 Eu acho que todos aqueles de que gostam mesmo de ti, realmente 
esperam que o teu lado mais agradável e mais divertido, que tem estado um 
pouco mais escondido, apareça mais e que esse teu lado obscuro, de que 
ninguém deveria gostar, desapareça o mais rápido possível, porque tu não és 
assim como te estão a tentar fazer parecer, quem realmente gosta de ti sabe 
disso. 

 


