
* i Unanimidaâelacional 
»r*.: 

Felix de Athayde 
i4 W1* 

S arney mentiu, Sarney não men
tiu. Sarney tergiversou, versou o 

óbvio. É certo — todo mundo sabe, 
todo mundo viu — que ele interferiu 
no processo eleitoral. Teria, no en-t 

tanto, sugerido, especificamente, a 
candidatura do curinga Sílvio San
tos, o homem que ri da ignorância 
do povo? Sarney foi à televisão, afe
tou que não. E maldiz os acusado
res, que ele, absolutamente, não pre
varica. 

Sarney não é mau, Sarney é banal. 
E tinhoso. Estou mais que Sarney se 
valeu, nesse episódio, do recurso da 
restrição mental (reservatio stricte 
mentalis) —uma espécie de pessedis-
mo teológico — 
para apaziguar a — 
consciência ator
mentada. 

O dicionário de 
Moraes diz que 
restrição mental 
"é uma forma de 
encobrir a verda
de, quando, por 
motivos justos ou 
não, se não quer 
descobri-la". Entenda melhor o lei
tor, vou contar-lhe uma historinha 
exemplar: era um padre que vira 
conhecido bandido passar diante de
le. No encalço, vem a polícia. E per
gunta ao padre se vira o bandido 
passar por ali. O padre não queria 
denunciar o desgarrado filho de 
Deus e, pelos votos que fizera, não 
podia mentir. Então, enfiou a mão 
na manga da batina, pensou naquele 
local, e disse: "Por aqui não pas
sou." Não havia mentido. Efetiva
mente, o bandido não passara por 
dentro da manga da sua batina. 

Esta é a restrição mental, "ato 
secreto do espírito pelo qual as pala
vras ditas se restringem a um sentido 
que não é o normal" (Aurélio). 

O normal seria Sarney dizer que 
interferiu no processo eleitoral por-

"Sarney fazcoisa 
que até Deus 

duvida e qualquer 
constituição 

proíbe." 

que é macho, tem bigode, mastiga 
^abelhas vivas e não lhe importa que 
% mula manque, o que quer é rose-
^tar. Que o poder é bom e paga a 
ípena. E todas as despesas. Mas, aí, 
' daria razão ao inesquecível general 
, Figueiredo, que não queria passar-
lhe a faixa presidencial. E não por 
pirraça, vê-se agora. 

Sarney faz coisa que até Deus du
vida e qualquer constituição proíbe. 
Já disse que ele passará à História 
como o Desorganizados Repito, 
Desorganizou o PDS, desorganizou 
o PMDB, desorganizou o PFL, de
sorganizou a Petrobrás, desorgani
zou o Banco do Brasil. Tentou de
sorganizar o processo eleitoral. 
Extedeu-se: pôs em brios a própria 

burguesia. Vai ha-
- ^ ver eleição. A-

brem-se as portas 
do fundo da His
tória. Sarney sairá 
por ali, de bigode 
lasso e espírito lai-
do. E sua comi
tiva de lacaios e 
concessionários 
atrás. 

Depois de ama
nhã, vai haver eleição. Não será 
o grande espetáculo democrático 
com que a gente sonhava. Sarney 
melou o processo eleitoral, ilegiti-
mou o processo democrático. Não 
havia condições de golpe, ele criou: a 
eleição será contestada, seja quem 
for o eleito. Era uma vez Sarney e: 
todas as vezes. A pouca democracia 
que se cuide. 

Depois de amanhã, o voto dos 
brasileiros vai dividir-se entre 21 
candidatos (eu votarei no melhor), 
mas se vai unificar contra um só 
inimigo: José Sarney. Não sei quem! 

ganhará nem se a democracia se fir
mará neste país, mas quem se classi- < 
ficar para o segundo turno será por 
poucos votos. Só Sarney sairá una
nimemente derrotado das urnas. 
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