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TRIBUNA DA IMPRENSA/3 

Ser imortal é como 
padecer no paraíso 

"Ser académico é a realização 
de um grande sonho, o maior da 
minha vida", disse ontem o senador 
José Sarney, pouco antes de tomar 
posse na imortalidade. Ao lado dele, 
no quarto 1.011 do Hotel Glória, uma 
senhora disse: "Sou uma mãe muito 
feliz." Era o que conseguia falar d. 
Kyola sarney, mãe do senador, que 
veio de Pernambuco para a posse do 
filho na Academia Brasileira de Le
tras. 

"Há uma semana que os aviões 
saem lotados de São Luís", explicava 
a Irmã do senador maranhense, d. 
Conceição Sarney, "numa prova de 
que eles separam bem o politico do 
intelectual, mas admiram os dois na 
mesma proporção". Muitos oarentes 
vieram de Pernambuco, terra da mãe 
do mais novo imortal. Em meio aos 
cinegrafistas e repórteres, José Sar
ney ainda arranjava tempo oara ex
plicar que sua mãe "é multo sim

ples, pois saiu de Pernambuco par» 
o Maranhão, fugindo da seca". Viú
va, 72 anos, d. Kyola, num longo 
bege, bastante discreto, abraçava o 
filho ao mesmo tempo em que sor
ria para os fotógrafos. 

Antes de 19 horas, toda a famí
lia do senador já estava pronta pa
ra a grande cerimónia, inclusive 
sainey, já com o fardâo, tendo ao 
lado o alfaiate, "daqui do Rio mes
mo", dando os últimos retoques. No 
Hotel Glória estava hospedada to
da a família do senador, ou seja,, 
Evandro Sarney e Conceição Sarney. 
irmãos do imortal; sua mulher, d. 
Marly com seus três filhos, José 
Sarney Filho, Rosiana Sarney Mura 
e Fernando Sarney. 

Sarney disse, também, que man
terá a tradição literária de seu Es
tado, o Maranhão, e ainda a tradi
ção nordestina da cadeira que pas
sou a ocupar. 

"Uma cadeira marcada pela política tt 

"Esta é uma cadeira marcada 
pela politica, ela foi o fato ca
paz de, alcançando um tratamento 
transcendente, entrar nos domínios 
da arte, por Intermédio da partici
pação literária de seus ocupantes." 
Com essa afirmação o senador José 
Sarney assumiu ontem aqui no Rio. 
a cadeira de número 38 da Acade
mia Brasileira de Letras, para a 
qual foi eleito com a morte do es
critor paraibano JOsé Américo de 
Almeida. 

, Atual presidente do PDS, tam
bém autor dos livros "Noite das 
Aguas" e "Marimbondos de Fogo", 
tomou posse na ABL com a espada 
e o fardão doados pelo governo 6» 
Pernambuco e não por sua terra na
tal, o Maranhão, que foi efusiva
mente saudada por ele na leitura 
das 56 laudas de seu discurso, ao 
ponto mesmo de lembrar que "dos 
40 membros iniciais da Academia, 
cinco eram do Maranhão". 


