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DA TARDE em viver vera. 
ver... 

Desde a segunda-feira passada quando, após ouvir
mos a Conversa ao Pé do Rádio do presidente da Repú
blica (?) da sexta-feira anterior, externávamos, nesta 
coluna, a nossa desesperança de que o sr. José Sarney 
deixasse de ser o sr. José Sarney no final desta que tinha 
sido anunciada como "a semana da decisão", nfto espe
rávamos nenhuma surpresa do pronunciamento de on
tem e do "programa mínimo" em tomo do qual ele queria 
reunir "uma nova base de apoio" que lhe permitisse 
governar "livre da baixa politicagem". Enganamo-nos. 
O que nos parecia impossível aconteceu: sua excelência 
conseguiu, ainda uma vez, superar-se, e surpreender-nos 
pelo pior! 

Foi com profundo sentimento de abatimento moral 
— sentimento que, temos a certeza, é agora comparti
lhado pela unanimidade dos brasileiros e brasileiras — 
que recebemos o seu patético pronunciamento à Nação. 
E foi com um terrível sentimento de insegurança que nos 
levantamos da frente do nosso aparelho de televisão 
com a certeza de que o presidente que até então se 
sentia "isolado" está agora absolutamente só, deixando 
o País praticamente entregue à sanha da cambada que, 
por meio do grande estelionato eleitoral do qual o Plano 
Cruzado foi a "isca" e o Instrumento, açambarcou o 
poder neste país. Por ter sido o grande cúmplice deste 
estelionato eleitoral, o sr. José Sarney tornou-se um 
refém dos que o engendraram; por ter perdido esta 
última oportunidadede denunclareste estelionato eleito
ral, o sr. José Sarney perdeu a sua última oportunidade 
de libertar-se — e ao Brasil — da dita cambada. 

Sabemos agora que o presidente (?) tinha escrito 
três versões diferentes do seu pronunciamento: na pri
meira, anunciava oficialmente o Início de uma reforma 
ministerial com a extinção de alguns ministérios e o 
início de uma ampla reforma administrativa, além de 
fazer uma defesa explícita do presidencialismo; na se
gunda, já não falava nas reformas ministerial e adminis
trativa, mantendo apenas a defesa do presidencialismo; 
na terceira, não mencionava diretamente nem uma coi
sa nem outra. Esta versão continha apenas "vaselina". 
Para não füglr à regra, o presidente (?) titubeou entre as 
três até o último minuto... optando, finalmente, pela 
terceira 

Nesta versão, que o presidente (?) gravou e aprovou 
previamente, o que sua excelência enumerava — na 
primeira parte do seu discurso — num português multo 
pouco acadêmico, diga-se de passagem — como suas 
contribuições à construção da democracia brasileira e 
como parte do seu esforço para cumprir o programa da 
falecida Aliança Democrática, serviu apenas para acres
centar novas cargas ao nosso desanimo e ã nossa deses
perança com relação a tudo que possa vir da chamada 
"cuítura política brasileira", da qual ele é um dos mais 
lídimos representantes. Serviu apenas para reforçar 
nossa desesperança com relação a tudo que possa advir 
para o Brasil de qualquer de seus esforços (e quanto 
mais sinceros pior) para construir aquilo que pensa ser 
uma "democracia". Estaríamos muito mais bem servi
dos e teríamos mais meios de nos defendermos contra 
isso se se tratasse de uma conspiração maquiavélica 
para destruir a democracia brasileira e não apenas o / 
reflexo da mais espantosa ignorância. Este é um inimigo ] 
muito mais difícil de vencer. Mas este é o assunto do 
editorial ao lado. ^ _, x . í 

Quanto as contradições que eivavam todo o texto e 
às freqüentes e quase inacreditáveis incursões no terre
no do ridículo puro e simples em que o presidente (?) 
incorreu tantas vezes, seria maldade destacá-las aqui. 
Nós nos abateremos de fazê-lo não para pouparmos o sr. 
José Sarney, mas para pouparmos os brasileiros e brasi
leiras para quem as conseqüências disto tudo serão 
terríveis demais para que caiba neste comentário mais 
do que o estritamente necessário... 

E o estritamente necessário é o seguinte: arrasada 
após dois anos e meio do ataque ininterrupto dos abu
tres peemedebistas sobre a sua carcaça, a Nação brasi
leira alimentava, no fundo de sua alma, apesar de todas 
as Indicações em contrário, a esperança de que o presi
dente viesse, finalmente, ajudá-la a libertar-se do seu 
maior erro; de que viesse para afirmar alguma coisa em 
que ela pudesse agarrar-se; de que viesse para anunciar 
o seu rompimento definitivo com a "baixa politicagem" 
que nos rói, com o "fislologismo" e com as "baixas 
práticas administrativas" que nos humilham; de que 
viesse para anunciar o seu rompimento definitivo com 
os partidos que nos traíram para poder chegar à posição 
que lhes permitisse nos explorar; que viesse para anun
ciar que, pelo tempo que lhe resta, pretendia governar 
comum governo apartidário, legitimado pelo apoio po
pular e pela formação de uma equipe realmente de 
primeria linha, cuja única missão seria a de redimir o 
País de toda a desgraça em que ele foi mergulhado, não 
por culpa direta sua, mas por ter ele se mantido por 
tempo demais atrelado ao PMDB. 

Não haveria nada mais fácil do que apresentar as 
justificativas para uma atitude como esta. Bastaria ía 
zér um breve resumo da atual tragédia brasileira. Quan 
to aos "ganchos" para Imputar a culpa por tudo isso a 
quem realmente a merece, estão todos aí. Bastaria que o 
presidente se fizesse porta-voz do grito de revolta que 
está na garganta de todos os brasileiros e brasileiras que 
se sentem traídos. E a Nação estava pronta, mais do que 
para simplesmente apoiá-lo, para agradecer-lhe e até 
consagrá-lo na História brasileira por tê-los redimido da 
sua humilhação. 

Sua outra alternativa seria renunciar ao cargo que 
tem sido impedido de ocupar efetivamente... 

Mas o sr. José Sarney não fez nem uma coisa nem 
outra. O sr. José Sarney até passou perto de muitos 
desses "ganchos" em seu discurso, mas abriu mão de 
péndurar-se neles. Poderia, por exemplo, quando fez o 
seu tímido queixume a respeito da atitude do PMDB na 
ocasião do lançamento do Plano Cruzado, ter dado to 
dos os nomes aos bois; tê-lo denunciado como o que 
realmente foi: o fruto da execução da "política econômi 
ca do PMDB", depois vilmente manipulado como ins 
trumento da maior fraude eleitoral que Já houve neste 
país, à custa de tudo que estamos pagando até hoje. 
Poderia ter revelado claramente aos brasileiros e brasi
leiras por que seus discursos retóricos são tão diame
tralmente opostos a tudo que este governo efetivamente 
impôs ao Brasil — com as conseqüências funestas que 
estas imposições tiveram — e denunciar quem esteve 
efetivamente "governando" o Brasil até agora; quem 
são os responsáveis por todos os meticulosos fracassos 
que colhemos até hoje. Poderia ter recordado aos brasi
leiros e brasileiras a que partido pertencem os ocupan
te! de 17 dos mais importantes ministérios deste gover 
no, antes de anunciar a extinção de boa parte deles 
Poderia ter lembrado aos brasileiros e brasileiras, que 
continuam percorrendo o calvário econômico montado 
pelo PMDB, quem era o ministro da Fazenda que ele 
quis nomear e não pôde após a queda de Funaro (que ele 
também não nomeou), e quem nomeou omlnistro que aí 
está, ainda que, até o momento, sua atuação esteja 
acima de críticas mais sérias. Apenas para lembrar aos 
brasileiros e brasileiras quem são os responsáveis por 
tudo que eles estão sendo obrigados a engolir... 

E os brasileiros e brasileiras lhe agradeceriam de 
joelhos por isso... 

Mas o sr, José Sarney não pode mesmo deixar de ser 

o sr. José Sarney. Em vez de levantar-se, lá estava ele, de 
novo, perante toda a Nação, rastejando; procurando o 

OU T fOpjponchavo, a barganha política; implorando ao partido 
™'adúltero que lhe permitisse continuar aos seus pés, ao 

preço de sempre... 
Com isto o presidente (?) antes "isolado" conseguiu 

uma verdadeira unanimidade nacional. Agora está abso
lutamente só. E sentindo o cheiro da carniça, os abutres 
peemedebistas, já na sua primeira reação, assanham-se: 
o que antes era apenas velado, agora é explícito e oficial, 
conforme se depreende das palavras do sr. Fernando 
Henrique Cardoso. "Na parte sócio-econômica", disse 
ele, "o PMDB concorda com todas as propostas de 
Sarney, pois estão de acordo com os programas de todos 
os partidos" (de todos os tempos, acrescentaríamos nós. 
É Isto, aliás, que o sr. Sarney nunca entendeu: as divi
sões começam é quando se trata de definir os métodos 
para se atingir o que todo mundo sempre quis. Foi isto 
que ele nunca soube propor e nem, muito menos, im
por...) "Mas o PMDB não aceita", continuava o senador 
"nem o presidencialismo, nem o mandato de cinco anos e 
nem a liberdade do presidente para reformular o governo e 
o ministério" (!!!) 

Onde tudo isto vai parar, "quem viver verá", como 
dizem os franceses. E multo provavelmente o presidente 
(?) Sarney não vai ver... ^ 


