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Ele se foi e não deixa saudades. Nenhum outro presidente da era moderna foi um desastre tão 

grande quanto o Bush. Em colunas anteriores fiz afirmações sobre esta figura inglória: “o 
comportamento e obsessão do Bush com a guerra e o seu desejo quase compulsivo de se mostrar 
valentão, não diferem dos meus tempos de infância e adolescência. A sua implacável determinação em 
atacar o Iraque, antes mesmo de ser presidente e as suas mentiras para justificar o ataque mostram 
este seu lado de adolescência mal resolvida ou retardada”; “o Bush ... para mim é o naBUSHdonosor... 
Mas há um fato na história de Nabucodonosor que não me sai da mente todas as vezes que penso no 
seu clone moderno. Nabucodonosor certa feita disse: “Como é grande a cidade de Babilônia! Com o 
meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha 
grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu, que disse: -Preste 
atenção, rei Nabucodonosor! Este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, 
ficará morando com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Isso durará sete anos, até que 
você reconheça que o Altíssimo Deus domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele 
quer. Naquele mesmo instante, cumpriu-se a sentença contra Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio 
dos seres humanos e começou a comer capim como os bois. Dormia ao ar livre e ficava molhado pelo 
sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto, 
que pareciam garras de um gavião.” (Daniel 4:30-33). Te cuida Bush... você pode acabar comendo 
capim”. 

Ele saiu comendo grama. Parodiando o Lula, nunca na história daquele país um presidente saiu em 
tão grande desgraça quanto o indigitado. Nunca ninguém conseguiu fazer tão grande estrago, algo 
talvez só comparável ao Hitler, ainda que eu, cá com meus botões, acho que ele ganhou do Hitler. 

O Bush se elegeu por um estupro eleitoral, governou orientado pelo fundamentalismo 
bíblico/religioso, deixou o Alan Greenspan fazer o que bem entendia com as finanças e o Dick Cheeney 
e o Rumsfeld com a guerra. Deu no que deu. Vai tarde. 

Só espero que o movimento que o acusa de crimes de guerra e o quer levar como criminoso junto à 
Corte Internacional tenha êxito.  
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