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Sarney e seus amigos 
PAULO CASTELO BRANCO 

As voltas que o mundo dá acabam 
surpreendendo muita gente. A atuação 
do senador José Sarney no cenário polí
tico nacional é o mais recente exemplo 
de que quem está vivo sempre aparece. 

Depois de sofrer com os danos infli
gidos a sua filha na disputa presiden
cial no ano passado, Sarney, agredido 
no que tem de mais prezado - a família 
- transformou-se em fera e saiu em de
fesa dos seus, na luta animal do reino 
da política. Protegeu a cria e apoiou 
aquele que lhe pareceu mais sincero e 
leal na disputa presidencial: Lula. 

Os adversários de Sarney devem bus
car na história as condições para comba
tê-lo. Nela encontrarão o jovem rebelde 
da "Banda de Música" da UDN, na qual 
se sobressaiu como um dos melhores 
combatentes. Quando o deputado Mene
zes Cortes foi agredido pelo general 
Amaury Kruel, então chefe de polícia, 
José Sarney, vice-líder da oposição a Jus-
celino, saiu em socorro ao seu correligio
nário e conseguiu a demissão do agres
sor. Mas a oposição a JK não o transfor
mou em radical e, quando Juscelino, já 
cassado, foi ao Maranhão, Sarney, gover
nador, o recebeu de braços abertos, cha
mando-o de presidente. Juscelino res
pondeu: "O senhor foi da oposição e me 
recebe assim. Eu deixei de ir ao Palácio 
da Liberdade em Minas Gerais, minha 
terra, onde tem um governador que é 
meu correligionário, porque ele me pediu 

que, se lá fosse, entrasse pelos fundos". 
Tem sido assim a vida de José Sarney: 
oposição serena e firme e a mão estendi
da para o reinicio do diálogo. Evidente
mente que o senador perdoa o malfeitor 
que lhe tenha causado danos, mas que 
não se espere do nordestino, marcado 
pelas lutas, que esqueça o mal sofrido. 

O escritor e acadêmico Josué Montei-
lo afirma que "José Sarney é político, 
por um lado, e escritor, por outro. Sem
pre obedeceu a um código pessoal que 
esplendidamente o explica. Sem precipi
tações, sem rancores, sem excessos, sem
pre obedecendo ao seu código pessoal, 
como se tivesse por escopo transformar a 
própria vida em biografia coerente". 
Sarney angariou o respeito da comuni
dade intelectual com os seus romances 
que são traduzidos em várias línguas, e 
a sua residência, diferentemente de mui
tos políticos do nosso tempo, é abrigo de 
aliados e daqueles que o buscam, nem 
que seja para pedir conselhos. 

A vitória do PT abriu novos cami
nhos para o senador do Amapá, e, co
mo presidente do Senado e do Con
gresso Nacional, Sarney tem demons
trado que a longa experiência serve 
para colocar os companheiros de go
verno no rumo do fortalecimento da 
democracia. As reformas que estão 
sendo encaminhadas ao Senado Fede
ral, conduzidas pela habilidade de 
Sarney, deverão receber as« modifica
ções necessárias; mesmo que para isso 
seja necessário o rompimento com 

amigos de longa data. Na época em 
que foi presidente da República, Sar
ney discutiu duramente com um velho, 
amigo jornalista. As vozes se alteraram 
e o tom da discussão se tornou agressi
vo. Sarney interrompeu o quase bate-
boca e se despediu do amigo, dizendo: 
"Estou muito velho para perder ami
gos". E foi embora. Parece que o sena
dor rejuvenesceu, pois, em nome da es
tabilidade política e do respeito ao seu 
passado, está disposto a romper ami
zades, mesmo as mais antigas. 

É bom saber que o vigor dos velhos 
tempos foi renovado com a recuperação 
de sua filha Roseana, eleita senadora da 
República, após sofrer a agressiva cam
panha promovida pelos seus, então, di
tos aliados; além de sua eleição para a 
presidência do Senado. A demonstração 
do poder que Sarney exerce é expresso 
em sua frase na exposição "O poeta e o 
Defensor da Liberdade", na qual ele diz: 
"A política foi o destino, a literatura é a 
vocação. Escrever é uma compulsão. 
Tem uma certa relação com a arte de 
Deus por causa da arte da criação. 
Deus, quando criou o mundo, o criou 
com leis físicas. E o escritor viola todas 
essas leis para criar um mundo imagi
nário, que é eterno e não se modifica". 
Se depender de Sarney o processo legis
lativo será conduzido com a alma do es
critor que cria soluções e o comporta
mento do político que não viola leis. 
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