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Nosso Serviço de Escuta e Vidência secreta ou
viu e viu. Eis o relatório. 

"O senador José Sarney levantou os olhos do li
vro, olhou em profundidade para dona Marli que -
sempre mulher em seu devido lugar - pregava um dos 
botões do jaquetão do marido, e disse, declamando: 

- Acabamos de enterrar o cadáver pútrido da de
mocracia! 

Dona Marli fez um ar inquisitório, olhar que o 
marido sempre esperava 
que ela fizesse e ela, es
posa dedicada, fazia. 

O Senador José Sar
ney continuou: 

- Você se lembra, 
Marli, quando vimos 
juntos aquele espetáculo 
subversivo, Liberdade 
Liberdade, e o Paulo Au-
tran disse essa frase? 
Nunca mais me esqueci. 
Você se lembra também 
quantas vezes eu te repe
ti essa frase admirável do 
admirável Mussolini? 
Pois é, foi aí que eu co
mecei a me interessar por esse grande socialista. 

Dona Marli fez um sorriso aquiescente e beato. 
("Ah, que extraordinário destino o meu, ter este ho
mem maravilhoso e culto, este pensador internacio
nal, como companheiro de toda minha já não cur
ta vida", pensou.) 

O Senador José Sarney continuou: 
- Pois, você vê, Marli, eu estava aqui relendo, 

pesquisando, este livro único na história moderna, 

The Rise and Fali of ihe Third Reich, de William 
Shirer, Simon and Schuster, 1.240 páginas. 

Como sempre estou lendo ern inglês castiço, Marli! 
E encontrei o trecho que procurava. Aqui, nas 

páginas 1.005 a 1.006. O trecho prova que tenho 
toda razão em minha ação política. E ratifica tam
bém minha justa admiração por Mussolini. 

Escuta o que conta Shirer: 
"Em dezembro de 1943, Hitler e Goebbels orde

naram a Mussolini que 
mandasse imediatamente 
executar o conde Gal-
leazzo Ciano e que desse, 
em público, 20 chibatadas 
em Edda, filha de Musso
lini e. mulher de Ciano. 
Sem hesitar um momen
to Mussolini mandou fu
zilar o Conde. Ciano." 

No mesmo dia, Marli! 
O Senador José Sar

ney fez uma pausa, co
movido, marcou o tre
cho, fechou o livro, e 
concluiu: 

- No momento preci
so, para salvar a situação, Mussolini, mesmo sen
tindo profundamente, cumpriu seu dever de esta
dista - mandou sacrificar o genro. 

Dona Marli, também comovida, acabou de pre
gar o oitavo botão do jaquetão do marido, cortou a 
linha com os dentes e perguntou: 

- E a filha? 
O Senador José Sarney disse, sem alterar a voz: 
- Deixa pra lá." 


