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Nunca votei em Lula. Como não sou eleitor em São Paulo, não votei nele para deputado. Nas
eleições presidenciais, votei em Covas, no primeiro turno e em branco, no segundo, quando a
opção era entre ele e Collor. Como milhões de outros brasileiros, não sabia bem quem era
aquele auto-denominado "caçador de marajás". Mas O Globo convidou-me para fazer parte de
um painel que analisava a propaganda do horário do TSE, e - quando encarei aqueles olhos...
acho que adivinhei. Depois, votei duas vezes em FHC e, finalmente - mesmo quando o colega
Duda Mendonça conseguiu dar credibilidade presidencial ao simpático sindicalista barbudo optei por Serra.
Ás vésperas da última eleição, estive numa reunião - na casa de um amigo - onde estava
presente alguém muito ligado ao PT. Conversávamos e eu dizia o que sempre pensara: Lula é
um personagem importante da história do país. Criou um movimento social e político
necessário; tem o seu lugar como líder de um partido de oposição, mas presidente, no Brasil,
é o executivo. Queiramos ou não, há que ser um administrador - e o Lula não tem condições
para administrar sequer uma empresa, quanto mais o país.
Fui linchado - ainda que apenas simbólicamente. Lula teria, no governo, o mesmo bom senso
que mostrara como líder sindicalista, ao ouvir as bases e negociar com os patrões.
Timidamente, ainda esbocei a defesa da minha posição, ponderando que - ao não governar - o
sensato Lula deixaria as coisas por conta dos seus companheiros de partido. E aí, iríamos ver o
loteamento dos cargos federais aos correligionários, expandindo ainda mais o que já se
constituia num enorme cabide empregatício.
Em outra oportunidade, uma pessoa que respeito pelo bom senso e discernimento, disse-me
que iria votar em Lula e no PT. Diante do meu inconformismo, explicou: - De nada adianta
tentar bloquear a maré da história (ainda não tinha ocorrido a Tsunami). A classe operária vai
chegar ao paraiso - quer dizer, ao Planalto - e quanto antes isso acontecer, melhor. Sabe por
que? Porque vão fazer tanta bobagem, tanto desmando, que o eleitorado vai ficar vacinado - e
nunca mais levará o PT ao poder. A observação fez-me lembrar de uma frase - hoje esquecida
- de Aparicio Torelly, o Barão de Itararé, no seu Almanhaque: "Queres conhecer Inácio?
Ponha-o num palácio."
É claro que não vou historiar o que todos os veículos de comunicação do país publicam e
transmitem nos últimos meses. A realidade provou ser mais contundente do que qualquer
suporte das previsões que se confirmaram. Pior; o partido dos trabalhadores reorganiza-se em
torno de personagens que recitam uma cartilha velha de mais de um século, transformando
bobagem em ideologia e unindo-se na crítica da única coisa que deu certo, no governo, que é
a manutenção de uma política econômica conservadora, visto que nos conseguimos manter
como economia de mercado.
Ficou o espaço para o antipático "eu não disse?". A prevalecer o meu, a dúvida será: teremos
condição de eleger, um dia, administradores de verdade, para a nação-empresa? Se for o
outro, então: quem vai ocupar o espaço do PT na cabeça dos eleitores?
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