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GANHADORES.
1 - Agora que o Quèrcia “ chegou o reio no turco e no
Tonhão” , deu-se micio ao baile propriamente dito: dan
çaram Mauro Salles, 4 jornalistas e 2 homens de tv do
Maiuf (segundo as boas-línguas).

2 - Do outro lado, do lado de um candidato c;ue eu sem
pre disse que não brincassem com ele que ele *ra profis
sional onde outros eram amadores e era gaio t nde os de
mais eram galinhas, no arraial do SGB, Deni on e CBFr
do generoso e desabrido Santana (sào essas?) deve rei
nar a euforia de uma imensa, faraónica preocupação. É
aquele negócio da guerra Brasil vs USA.
- E se o Brasil ganha?

3 - Bem, o homem parece que passou á frente.
Ih, e agora? O que fazemos?!
Evidentemente, esta caricatura não visa diminuir a
capacidade profissional de quem acabou de prová-la.
Mas, que não passa nem pensamento, não passa. Por
que sair de 3.° e chegar a 1 não é muito difícil e des
culpem sempre disse isso, faz mais de 10 meses, em re
lação a Quèrcia. Manter a liderança - é aí que a lei de
imprensa rebola, isto é, é ai que a porca torce 0 rabo.

4 - Agora, è de mãe pra cima. Ou pra baixo. Ou para os
lados. Agora, entra maconha, peculato, estelionato, es
cândalos financeiros, tráfico de influências, acusações
as mais estapafúrdias - numa palavra, a verdade.
:i que um dos candidatos vai acusar o outro - ima
ginem! - de candidato a governador de S. Paulo.
6 - Sei também que o revide será bestial: o acusado se
defenderá atacando. Vai dizer que o outro não passa de
um reles homem comum e honesto. E que este Estado
não irá tolerar a continuidade dessa afronta, a partir de
15 de março.

7 - Não chegam a esse ponto? Vá ao porão, pegue seu tv
e torne a ligá-lo. Você vai ver se não será isso. Basta lim
par o pó da tela.

8 - E, afinal, quem está atrás de alguém, ali na rabeira,
nunca está com boas intenções.
- Contra a parede?
- Que parede, aqui na praça, que é do povo?

sasflí
9 - O governador Montoro mandou perguntar, sigilosa
mente, se a faixa presidencial se usa da direita para a es
querda ou vice-versa?
10 - Jânio telefona a Maluf. Um consolo é sempre boa
peça política.
- Desanime, não. Eu também comecei como verea
dor. Verá que é até estimulante. Como uma ida à Suíça.
11 - Ermírio conheceu a luta político-eleitoral. E viu
que o segmento poíitico da sociedade é tão injustiçado
pela opinião pública quanto qualquer Secretário de Se
gurança em S. Paulo. Político ê o único animal que con
segue viver uma devastadora paixão - a política - sem
perder a frieza de raciocínio, o bom-senso, a capacidade
de julgar objetivamente a que lado se incorporar - acon
teça o que acontecer. Menos a derrota.

12 - Quèrcia? Bem, esse, se for como eu penso, vai con
tinuar uma campanha dura, pontiaguda, substantiva, §
agora mais do que nunca, em suas propostas. E tratará
de criar, em 7, 15 dias, aquela famosa “ impressão de
unanimidade” , jogando com o fato das adesões e com i
mania de parcela do eleitorado de querer sempre votar
no ganhador. Quèrcia sabe que,' agora que chegou |
primeiro lugar, é sentar, respirar fundo e falar com cal
ma:
- Bom, gente, agora vamos começar a trabalhar <Se |
verdade! Corpo-a-corpo, tv, rádio, e todo mundo de* fendendo o ouro, contra os bandidos!
- Que ouro, chefe?
- 35% no Jornal Nacional.

13 - E o Suplicy, pode ter viravolta com o Suplicy? M
- Pode. É ele virar para o outro lado pra não ver a
briga dos três.
14 - Finalmente, se Quèrcia eleger-se, a primeira <
que vai fazer, tenho certeza, é comprar uma tesoura.
- Tesoura?
- Aquele bigode do Sarney.

