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O nariz de Sarney inspira cuidados. 
Dodói. Dirás, leitor, que foi de tanto 

o poeta (do Distrito) Federal tirar ouro 
do nariz. Talvez. Mas, farejo que Sar
ney andou metendo o nariz onde não 
devia ou economia. Aquela pocilga es
tá cheia de germes, vírus e índices pestilen-
tos. E Sarney, sabemos, tem nariz muito 
delicado, não pode sem riscos, se expor a 
odores de suores, azedos —como cheiro de 
povo. 

Hipocondríaco como ele só, Sarney 
aproveitou mais um dia de menos tra
balho, quando esteve em Nova Iorque, 
e foi ao Memorial Hospital. Fez biopse, 
uma espécie de pesquisa oncológica e, 
hoje, já respira aliviado. Seu médico parti
cular, dr. Messias Araújo, comunicou-lhe 
que se trata, apenas, duma "lesão benigna 
basal celular". Nada de grave, «dermatite 
crônica — uma aplicação de hipoglós e 
pode, de novo, empinar o nariz presiden
cial e haurir o que lhe resta de mandato. 

Indubitavelmente, Sarney tem bom na
riz. Mas, não tem nariz-de-ferro. Em toda 
a sua vida política tem feito uso excessivo 
do sentido do olfato, mais do que do senti
do de justiça. Cheira o perfume do poder 
no ar. E vai no Rastro. Em compensação, 
economicamente, ele não vê (e aqui já me 

refiro ao sentido da visão) dois palmos (ou 
dois dígitos) diante do nariz. Quando 
se mete a cruzado, quebra o nariz. 

Bom observador terá notado que o 
nariz de Sarney cresceu, desde que ele 
tomou posse. Toda vez que ele diz eme 
o Brasil vai bem, muito bem, seu nariz "* 
cresce. 

Por que será? Saberá o leitor. Para 
mim, o fenômeno é inexplicável. Ou, talvez 
eu saiba, mas não digo, que não sou de 
dizer o que me vem às ventas. 

Até que o nariz de Sarney tem algur ^ 
ma semelhança com o povo brasileiro:^ 
ambos estão esfòlados. Mas, uma dífe^ij 
rença é notável: enquanto a lesão dò'^ 
nariz de Sarney — uma escamaçãozinha^ ^ 
é benigna, a lesão-inflacão que já cometi W;'̂  
nariz do povo é maligna e pronto, pronto:») 
tomará o corpo todo. E não há pomada^í 
mezinha, choque heterodoxo que4ê jsi|$u v?. 

Corrupção, inflação, má administra
ção, endividamentação, des-Estatizaçãq^o^ 
Brasil fede. Mas, justiça histórica se faça,,^ 
Sarney não fede nem cheira: éinodoçp'1 ^ j j 

Desconfio que este artigo todo é^üi|i^ 
nariz-de-cera. Será? Segundo os didonaV" 
rios, nariz-de-cera é o exórdio inútil, quej,i 

toma tempo, em vez de tratar logo do'~^ 
assunto. Então, não é meu artigo, é"é'^ 
governo de Sarney. -• ~ò 


