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? "5- Mudou o bastão de comando 
Acontec imento verdadei

ramente histórico que precisa 
não ser esquecido. Pena que o 
Pedro Américo nfio estivesse vivo 
para gravar, na tela, o episódio 
memorável- Tirante o dia da eleição 
de Tancredo e S arney, nem o 
Congresso nem as passadas e atual 
Constituintes haviam presenciado 
dia tão glorioso para o parlamento 
nacional. Duzentos e noventa 
deputados e senadores no plenário, 
unidos, pensando juntos, querendo 
juntos, todos iguais sem um tratar 
o outro com o desdém do 
orgulhoso, como faziam as esquer
das na Sistematização. 
Especialistas em "listas", pois 
sabem, de cátedra, como se 
fabricam assinaturas para im
pressionar e também pressionar, os 
esquerdistas não aceitaram o voto 
pelo simples jamegão do-cons
tituinte, exigiam que ele estivesse 
em corpo e voz. Cada um julga os 
outros por si, diz o ditado. A téc

nica era ter todos juntos, cair em 
cima deles no corpo-a-corpo, no 
trabalho de boca de uma, na lábia, 
"na filosofia", e tentar mudar o 
rumo do vento. Mas, perderam-
se; o "Centrão" ganhou. 

Não acreditando no que via, o 
senador Covas puxou de sua 
maquininha de engenheiro, somou, 
somou, dividiu por dois, acrescen
tou mais um, mostrou para o des
consolado Fernando Henrique e 
resmungou: "Eles conseguiram!". 
Ante o tropel que se aproximava, 
largou os seus comandos, saiu por
ta a fora, não foi como o almirante 
Bátavo que afundou com o seu 
navio. Ele deve ter lido essa estória 
na História do Brasil, entende o 
qiie eu estou dizendo. Todos po
deriam fugir, naquela hora, até 
mesmo Lula, o Genoino, o Aldo 
Arantes, o pessoal do Brizola, 
menos ele que tem o dever de 
morrer no campo da luta e, se es
capar, sepultar os companheiros. 

Deveria mirar-se em Ulysses, que 
durante vinte anos viveu fora do 
abrigo das trincheiras, lutando de 
canivete contra baionetas, enfren 
tando até cachorro doido. Mas 
não: sem comandante, as esquer 
das entraram em debandada 
sobrando dezesseis gatos pin 
gados. Uma covardia, como se diz 
E assim que elas agem: "Não en 
frentam de frente". 

Obviamente, não foi fácil reunir 
e manter reunido, um grupo tão 
esparso, numeroso e par-
tidariamente diversificado como é 
o "Centrão".!Porém, além do senso 
de responsabilidade que moveu os 
componentes, a força aglutinadora 
foi precisamente o comportamento 
inconseqüente manifestado pelos 
esquerdistas e neo-esquerdistas na 
Comissão de Sistematização, 
fazendo-se donos do espetáculo, 
oráculos predestinados e ditadores i 
de regras. , , 


