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E dando que se recebe mesmo? 

O verso mais conhecido do 
Poema ao Sol de São Francisco de 
Assis, que o santo monge leu em 
Porciúncula, a caminho de sua 
cidade, tornou-se inquestio
navelmente o hino oficial da Cons
tituinte, depois de ter sido opor
tunamente lembrado pelo de
putado Roberto Cardoso Alves. 
Enquanto, porém, o santo dava e 
deu os seus próprios bens, pois era 
um rico herdeiro do próspero 
comércio de tecidos que o seu pai 
praticava na Idade Média, e com 
isso pretendeu e conseguiu a graça 
divina, os piedosos constituintes 
estão dando o patrimônio da 
Nação, ,o futuro dos que já 
nasceram e ainda estão vivos e dos 
que estão por nascer e o com
prometimento do dia de amanhã 
mais próximo, para receberem em 
troca, não a, agraça de Deus, mas 
os votos dos eleitores. 

Nunca se viu tanta benesse 
distribuída. Diante do que está 
sendo feito na Constituinte, os 
velhos tempos da Gaiola de Ouro 
do Rio de Janeiro (como se 
chamava a sua famosa Câmara 
Municipal) estão reduzidos a jar
dim de infância. A expressão "trem 
da alegria", que se havia cunhado 

para definir tais situações,, ficou 
modesta, porque trem, em 
linguagem ferroviária e não 
mineira, é uma sucessão limitada 
de carros, porém conhecida e deter
minada. Os trens que sairão da 
nova Constituição são tão grandes 
que não têm fim, ninguém sabe do 
seu tamanho senão depois que 
acabar de passar, se acabar um dia. 
Não há grupo lobista que não 
tenha sido atendido, não há 
casuísmo que não tenha sido con
siderado, não há apelo que não 
tenha sido provido. Só não ganhou 
quem não pediu e quem não pedir, 
até que a Constituição termine de 
ser burilada, vai se arrepender pelo 
resto da vida ou até a reforma 
quinquenária já estabelecida para 
daqui a cinco anos, quando poderá 
haver nova distribuição de in
dulgências . 

Há anistia de fatos ocorridos 
desde 1946, esquecidos os cons
tituintes de que, daquele ano até 
1964, o País viveu um Estado de 
Direito, liberal e justo, cujos atos 
não têm porque ser revisados. 
Dentro desse conceito, falta 
anistiar os revoltosos de 1817 e 
1824 e pagar reparações a seus her
deiros. Se algum estiver vivo, é só 

organizar um lobbie e sair em cam
po, isto é, na galeria. 

A culpa, porém, não é\ só dos 
constituintes. È do Governo tam
bém. No caso das micro e médio-
empresas, o ex-ministro Paulo 
Lustosa lutou, heroicamente, por 
uma solução administrativa, fácil e 
barata na época, para salvar essa 
importante parcela da economia 
nacional, e não foi ouvido. Agora, 
ameaçado pelos constituintes, 
corre o Governo a procurar meias-
soluções, ,quando poderia, antes, a 
exemplo do Getúlio depois de 30, 
ter criado um sistema como a 
Câmara de Reajustamento 
Econômico de então, que corrigiu 
as dificuldades, sem luta. Por essa 
negligência, vai o Governo ter que 
dar, sem receber. O que é um 
castigo. 

Todavia, o punido, em tudo, 
isso, não será o Governo e sim o 
País como um todo, que não Um 
como pagar tanta generosidade. E 
irá dar, nos anistiados, um calote 
semelhante ao da dívida externa. 
Por esse motivo, há gente dizendo 
que a Constituição não será para 
valer e que o País ficará totalmente 
ingovernável, seja por quem for. 


