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Forçando um pouco pode-se com
parar o acadêmico e senador José Sar
ney com Dorival Caymi, ambos são 
tranqüilões. Mas digo forçando por
que Caymi com o seu jeitão e aquele 
sorriso que Deus lhe deu e ele aper
feiçoou, responde à bela repórter: 

- "É... de vez em quando eu faço 
umas coisinhas". 

Só que as "coisinhas" de Dorival 
Caymi são obras-primas de uma eru
dição que deixam o mais exigente e 
refinado dos estetas em estado de gra
ça. E a minha simpatia pelo acadêmi
co e senador não vai ao fanatismo de 
reconhecer-lhe obras-primas, embora 
não lhe negue a capacidade de criá-
las e digo mais: é uma imposição his
tórica e portanto seu dever produzi-
las. Vejamos: 

A produção literária e a ação polí
tica do acadêmico e senador José Sar
ney alcançou o chamado ponto sem 
retorno, o corte epistemológico da 
ciência, ou vai em frente, supera-se e 
lança-se a novas descobertas e reali
zações ou estagna e chafurda na mes
mice irredimível. O senhor decide se
nador. 

Com uma vasta e considerável pro
dução literária, o acadêmico José Sar
ney ainda não produziu a obra-prima 
ou como diz Ariano Suassuna, o "cas
telo afortalezado" cheio de armadi
lhas, correrias, traições, mortes, peca
dos, vilanias, castidade, lealdade, ter-
nuras e o que é mais importante, ar
dentes putarias explícitas capazes de 
afoguear até seus confrades acadêmi
cos e humanizar ministros do Supre
mo. Portanto, no campo literário este 
é o desafio que se apresenta ao aca
dêmico José Sarney: forjar essa obra. 
Agora, essa é uma tarefa braba, o ar
tista precisa doar-se, deixar sangrar, 
dilacerar sua alma. Eu mesmo, de vez 
em quando me arvoro a isso e só Deus 

sabe a dor e o sacrifício que me custa 
parir uns míseros versos e uns estro-
piados e chochos contos. Mas o 
acadêmico José Sarney já reúne vivên
cia e talento para tão vertiginosa tare
fa, principalmente se levarmos em 
conta que ele já tem um adversário 
ranzinza, cruel, genial, feroz e radi
cal, que é o talentoso Millor Fernan
des. 

Em arte, a leitora precisa saber 
que, talvez mais importante que os 
nossos atributos e méritos, o que real
mente conta é o talento e a genialida
de dos nossos adversários e é o gran
de Millor que deixa isso implícito 
quando freqüentemente proclama: 
arte é intriga. E não deixa de ser irô
nico que Millor, essa unanimidade 
nacional, com seu inegável talento, 
não tenha inda conseguido urdir uma 
intrigazinha que lhe granjeasse a vi
rulência de pelo menos um, digamos, 
Waldick Soriano. Portanto é altamente 
litúrgico e consagrador para o acadê
mico José Sarney já ter um adversá
rio implacável, do escol e da estatura 
de Millor Fernandes, condição neces
sária e quase suficiente para se pro
duzir uma obra-prima retada e da gota-
serena. 

As vicissitudes e desencontros da 
nossa vida política tornam obscuras 
algumas passagens da biografia polí
tica do senador José Sarney. Mas é 
inegável que numa conjuntura extre
mamente mais complicada e difícil, o 
senador exerceu a presidência com 
maior brilho, mais charme e, o que é 
mais importante, mais patriotismo do 
que a atual administração tucana. 
Ademais, não se sabe ao certo o que é 
que um presidente faz. A Constitui
ção outorga-lhe atribuições amplas, 
quiméricas, que nos deixam perplexos 
e foi o senador José Sarney quem nos 
aliviou o peito angustiado, dando uma 

definição mais realista e concreta: "O 
presidente zela pela liturgia do cargo". 
Note o leitor que ainda não é uma 
obra-prima mas já é uma resposta ge
nial. 

É claro que um presidente escla
recido, magnânimo, patriota, pode 
também estimular as artes, a ciência, 
a indústria, o comércio, a esperança 
do povo. E no campo político o desa
fio que se apresenta ao senador José 
Sarney é construir essa obra-prima de 
engenharia política que será unir o seu 
partido e outras forças conseqüentes 
em torno do seu nome para nos livrar 
do obscurantismo mediocrizante, re
trógrado e entreguista dessa tucanada 
desvairada que assola e consome o 
País. 

Concluindo, pode-se afirmar sem 
medo de errar que o acadêmico e se
nador José Sarney é um privilegiado. 
Na plenitude de sua força física e cri
atividade intelectual, está em perfei
tas condições de enfrentar tão nobres 
desafios. É claro que embora mais ár
dua, é muito mais importante construir 
uma bela obra literária do que essas 
frescuras políticas, mas também é 
muito enobrecedor nos livrar do nhe-
nhenhém estéril da tucanada. Agora, 
como se afirmou acima, o acadêmico 
e senador encontra-se no ponto sem 
regresso, corte epistemológico, ou 
popularmente no dá ou desce, ou lín
gua ou beiço. Não é mais hora de aco
modações, contemporizaçòes, porque 
aí será - e aqui me perdoe o senador, 
mas, como alguém mais gordo na re
pública se permitiu tamanha vulgari
dade contra instituição mais vulnerá
vel, eu também apelo - consumir-se 
em vãs masturbações politicóides. 
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