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Os rapazes chegaram a Brasília com tanta sede 
que foram direto ao pote. De terem ouvido falar que a 
Constituinte era soberana, por via das dúvidas con
sultaram o mestre Aurélio e, convencidos, assumiram 
o porte altivo e arrogante de que falava o poeta Luiz 
Guimarães. Partiram logo para a sua prova dos nove, 
querendo, de uma só vez, a cassação dos poderes 
constituintes de mais de um terço do Senado (tão 
congressistas quanto eles, além de que antigüidade é 
posto) e a derrogação do que ainda resta da Cons
tituição em vigor, na qual se abrigam os direitos dos 
cidadãos e navegam os deveres do Poder Executivo 
(leia-se do presidente). 

Para nada deixar incólume, nem pedra sobre 
pedra, despegaram sonoras vaias no eminente 
presidente da Corte Suprema, que tivera a bondade 
de ali ir prestigiá-los, conferindo grandeza à ins
talação da Constituinte. Foi a primeira vez, pelo 
menos em toda a história da República, que o 
presidente do Supremo ficou exposto a tal 
desrespeito. 

Dado o sinal do gigante, voltaram eles às suas 
bases, ou a mais amenos sítios, porque os costumes 
da casa são generosos e proporcionam o uso de fartos 
bilhetes aéreos, os subsídios da praxe já estavam 
garantidos e, afinal, a Constituição vai sair de 
qualquer maneira porque em todo lugar há os caxias 
e os empedernidos. Na terceira reunião da Assem
bléia, a presença dos eminentes representantes do 
povo. incumbidos de elaborar a nova Carta Magna, já 
estava reduzida a 94 constituintes. Oitenta e três por 
cento dos diligentes legisladores faltaram ao 
trabalho, obviamente sem corte do ponto que o con
tribuinte eleitor paga. 

Ora bem, temos mais uma dor de cabeça para o 
governo. Além de ter de arrumar a casa, que está de 
pernas pr'o ar depois que os seus técnicos em 
economia mostraram que na prática a teoria é outra, 
além de ter de administrar nosso país que está vazan
do por todos os lados, além de ter que mudar o 
ministério para dar ao povo algum ânimo para 
agüentar, alépi de ter que aturar os pedidos de novos 
governadores e de prefeitos das capitais, que não 
arrecadam o suficiente para pagar os funcionários-
fantasmas de suas polpudas folhas de pagamento e 
por isso querem uma urgente reforma tributária de 
emergência, além de ter de dar combalhotas para 
contornar os mais novos problemas da dívida externa 
— depois que o nosso conhecido Citibank, cansado 
dos «modestos» lucros que arrecada nesta tcozinha da 
América», cospe no prato e quer virar a mesa —,, 
além de tudo isso o presidente ainda tem que' 
descobrir um líder para agir em seu nome, dentro da 
Constituinte, porque os do partido majoritário, «soi-
disant» do governo, que se apresentaram até agora, 
não são confiáveis, são do estilo «Citibank», isto é, 
cospem no prato. 

Mâ. 
o governo procura um líder capaz de conduzir as 

bancadas, as facções, as frentes, os grupos e as «ban-
das-de-música» ao trabalho, à moderação e ao 
equilíbrio necessários ao fazimento de uma Cons
tituição que retrate os sentimentos da média dos 

-diferentes segmentos do povo brasileiro e não apenas 
as pretensões aloucadas de um grupo de desvairados 
,akuninistas. Um homem tâo digno como Daniel 

Krieger, tâo inteligente como Petrônio Portela, tâo^ 
sagaz como José Maria Alkmin, tâo conciliador como 
Tancredo Neves, de trânsito tâo fácil como era o de 
Djalma Marinho, todos de luminosa passagem pelo> 
Congresso. Não menciono ninguém da atual 
legislatura, para não prejudicar eventuais can
didatos; mas, os que se julgarem capazes de preen
cher os requisitos, devem comparecer, munidos de 
retratos atuais 3x4 e <curriculum vitae», com fontes 
de referência conhecidas e idôneas, ao último prédio 
do lado esquerdo da Esplanda dos Ministérios, na 
Praça dos Três Poderes, em frente ao antigo mastro 
da Bandeirante, para seleção. Com urgência, guar
dando sigilo. ^^ 


