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O «gffiadm» José Sarney esta rindo soztnho de tanto 
contentamento. Unha a promessa do general f i 
gueiredo de ser outra vex "governador** do seu Es» 
tado> não comunicaram o fato ao general Geisel, este 
vingativo ao extremo, não escolheu o sr. José Sar» 
ney, apesar de uma porção de gente tei» voltado ao§ 
"governos", como o inacreditável sr. Virgílio Távora, 

• - • 
Sam«y então, sem poder ser biônie® Cessa era uma 
satisfação e um "prato feito" que na© poderia dar 
aos seui inimigos e adversários), teve que 'partir 
pára a eleição direta, disputando a reeleição para 
o Senado. Como os seus grandes adversários a© M&= 
ranha© estão tombem na Arena, José Sarntf à<m 
um passeio tranquilo, ganhou fácil» voltou m Se-
nado orgulhoiOj, satisfeito <g reâliad©,, 

Mas estava com mn problema; o receio do general 
Geisel, cuja vingança tem 1 léguas e alcança qual
quer mortal, por mais distante que ele esteja e por 
mais longe que ele se esconda. Sarney começou que
rendo ser Presidente do Senado, e o general Geisel 
nem conversou; vetou seu nome. Encabulado, cons-
irangMo • mais do que isso, assustado, Sarney re
solveu alimentar esperanças de ser o líder do par
tido no Senado* O general Geisel nem discutia, não 
pediu explicações a ninguém, não deu satisfações; 
vetou outra ve% © nome de Sarney. Era o segundo 
veto® 1 seguíd», Duro. Implacável. 

N&o podendo ser nem "governador*9, nem Presi
dente do Senado, nem líder da Arena, Sarney se 
encolheu, fes como as tartarugas, deixou o tempo 
passar, hibernou e se fingiu de morto. Ê a melhor 
técnica para lidar com o general Geisel. Vendo que 
Sarney não se mexia, o general Geisel resolveu pro
vocá-lo e mandou lhe oferecer a presidência da 
Arena. O general Geisel considera a presidência da 
Arena um verdadeiro abacaxi, e seu raciocínio era 
simples, lógico, claro: se ele aceitar já recebeu © 
seu quinhão. Se recusar, o problema é dele, não re
ceberá mais nada. Sarney aceitou, o que fazer? Ago
ra, contente da vida, explodindo de felicidade, Sar
ney diz para os amigos: "Se eu tivesse que escolhei' 
um cargo, escolheria a presidência da Arena. £ uma 
potência". E o general Geisel explodindo de ódio, 
não quer nem ver nem receber o sr. «Tos* Sarney. E 
este nem se incomoda, Geisel só tem 13 dias de vida 
política,, 


