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Muita tinta já foi gasta para 
çastigar-se o sr. José Sarney e o 
seu cada vez pior governicho. Tu
do o que se tinha a dizer já foi di
to. O homem, nem ai. È um irre
cuperável. Inútil jogar fora ser
mão com esse defunto. Enfim, te
mos um presidente verdadeira

mente abaixo da crítica. 
Insistir-se em denunciar os 

'absurdos, os malefícios e as safa--
'áezas de Brasília è agora uma pe
rigosa perda de tempo. A lista é 
enorme, todo o País sabe, por ex
periência própria, o que se passa, 
"ninguém mais tem qualquer dúvi
da sobre a ruindade do presidente 
e seu grupo de compadres. 

Z. Acontece que o visível apo-
tfrecimento da administração é 
tão intenso, a putrefação tão rá
pida e contagiosa (vide Petro-
brás, votação'do orçamento etc.j 
que ninguém, em sã consciência, 
pode imaginar que essa situação 
de deliquescência das institui
ções, da lei e da moral possam 
perdurar por muito mais tempo. 

Neste ambiente, a crise econó
mica tende a se agravar e a infla-

t'ção de janeiro girará ao redor de 
"•35% para, em abril ou antes, pas
sar dos 50%. O pacto já era e a 
tonta brincadeira de se combinar 
24,5% para janeiro, só pode au
mentar o descrédito dos persona
gens envolvidos no que vai viran-

Idouma grossa palhaçada. 
O choque que será tentado 

••próximo ao carnaval terá efeito 
Zião breve quanto os dias da folia e 
'^aquele, como a esses, seguir-se-ão 
•"inexoravelmente as cinzas e a pe
nitência. 
:T O tempo do acentuado e ge
neralizado desvario em que vive
mos vai chegando ao limite de sua 
elasticidade. O grave é que as eli-

;.íes industriais, comerciais e fi-
^nánceiras na verdade não se dão 
* conta disso. Falam e falam e fa-
Jlam. Mas quando olham seus es
tupendos lucros, os maiores em 
muitos anos, acham que não é 
[bem assim e que, quem sabe, dá 
^:para ir levando. 
'; Os políticos, esses com certe
za, não se dão conta da gravida
de da situação e a prova definiti
va foi a absoluta doidice com que 
-votaram o orçamento, e com que 

festejaram o. aumento de verbas 
para a Norte-Sul. 

Ora, o fim das ilusões e o cha
mamento à realidade tardam, 
mas não falham. Dançando no 
parapeito, a queda é apenas 
questão de tempo. Cansou, caiu. 

O Pais está exausto. A louca 
degradação da moeda e com ela, 
dos valores civis, das instituições 
e das leis, exasperam dezenas de 
milhões que são vítimas diárias 
dessa violência dos donos do po
der, -

Como não há qualquer possi
bilidade, por mais ténue que seja, 
de ver-se uma reviravolta na per
sonalidade do sr. Sarney e de seu 
governo e, donde, como não há 
qualquer motivo para se crer em 
uma diminuição do ritmo infla
cionário, a conclusão obrigatória 
ê que haverá em breve uma con
vulsão social. 

O aceleramento da piora do 
quadro contrabalança negativa
mente a expectativa dos otimis-
tas, que imaginam ser o distante 
horizonte eleitoral, suficiente pa
ra encher de esperança a barriga 
dos desesperados. Infelizmente, a 
hipótese mais provável é que a 
crise, de crónica, torne-se aguda 

.e é para esta assustadora e cres
cente possibilidade que devemos 
voltar nossa atenção e nossos es
forços. 

O próprio sr. Sarney, em ra
ríssimo instante de lucidez, pare
ce convencido da inevitabilidade 
do nó político-econômico. Sua 
providência tem sido içar esperta
mente o balão do perigo revolu
cionário, de forma a conseguir o 
apoio de militares e conservado
res. 

Na cervejaria Ribamar traba-
Iha-se hoje na criação de espan
talhos e no enchimento de uma 
candidatura militar, cujo benefi
ciário, segundo a triste tradição, 
deve ser o ministro do Exército. 

O sr. Sarney finge preferir a 
composição em torno da relutante 
debutante, que é o sr. António Er-
mírio. Tudo jogo de cena, mais e 
mais evidente, à medida em que 
ele vai articulando, junto com os 
setores superiormente fisiológicos 
e corrompidos da classe política, 
a linha auxiliar àe apoio ao cabo 

de guerra, salvador da Pátria 
ameaçada pela desordem. Não é 
novo, mas pode repetir o jacaré. 

O pior é que o objetivo pessoal 
do presidente nem chega a ser fa
zer o sucessor. Seu fim primário e 
primordial é apenas manter-se no 
governo, fazendo sucesso nos ne
gócios com o compadrio, até o úl
timo dia de seu ilegítimo manda
to. O objetivo é ficar, é mamar, 
sem parar, mesmo que às tetas ar
rebentem. É a festança do 
boi-bumbá, da qual a festinha do 
dr. Villaça foi um modesto en-
treato. 

Se este é o seu plano, o nosso 
tem de ser, ao contrário, a inter
rupção daquele. A política de ter
ra arrasada, de quanto mais me
lhor, de quanto pior melhor, só 
serve aos mamádores e aos ama
dores do arbítrio. 

A sociedade dos homens bons 
deve preparar a sua defesa contra 
esse ataque de gafanhotos. Deve 
principalmente conscientizar-se 
para a crescente, dir-se-iajá pró
xima eventualidade de desor
dens, alimentadas pela fogueira 
da inflação e pelo esfrangalha-
mento das instituições, uma e ou
tro produtos da ação deletéria do 
Executivo e Legislativo. 

Se não estivermos preparados 
para resistir, pelo oferecimento e 
firme apoio de soluções políticas 
— impeachment, parlamentaris
mo, antecipação de eleições — e 
outras na ordem económica, a 
coisa vai degringolar, logo, logo, 
em "golpe preventivo", ou "in
tervenção temporária". Ambas, 
variações de prelúdios sobre o 
mesmo tema — ditadura disfarça
da e apoiada pelos ladrões e ne-
gociadeiros de sempre. 

A única linha de resistência 
possível è a articulação da socie
dade civil em torno de lideranças 
políticas não comprometidas com 
a corrupção e com o arbítrio. Ten
tem salvar o navio. 

A orquestra toca ensurdeci
da, os ratos valsam embriagados. 
Ninguém na ponte de comando. 

O tempo urge. A tempestade 
ruge. 
(Geraldo Forbes é advogado e consultor de empre-. 
sas) 


