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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
SOBERBA CASTIGADA
Marcos Roberto Inhauser
Nos anos mais recentes ninguém se destacou mais pela atitude soberba que o Fernando Collor e o
Bush. O tupiniquim, de nariz empinado até o veredicto (e mesmo depois dele), amargou o ostracismo
por um bom tempo e só agora volta à cena política, graças ao marketing e não a uma mudança de
postura.
O gringo, com sua arrogância e fundamentalismo, conseguiu dividir o mundo. No afã de fazer o que
sua mente doentia lhe exigia, inventou armas químicas e biológicas no Iraque, fabricou informes de
inteligência e enfiou a nação em uma brincadeira bélica de três trilhões de dólares e dezenas de
milhares de vítimas. Conseguiu a façanha de fabricar um novo Vietnã onde a potência bélica do mundo
não consegue vencer os radicais religiosos com suas ações suicidas.
Do alto de sua arrogância, comandou um Congresso que lhe deu cartas brancas para bisbilhotar a
vida das pessoas, quebrar a inviolabilidade das correspondências e telefones. A nação que se
notabilizou pela condenação ao muro de Berlim, é agora, graças aos desatinos do senhor Arrogância, a
que dispõe a criar um muro de separação étnica, para evitar que os Estados Unidos sejam invadidos
pela horda dos latinos sem-trabalho. Ele conseguiu a façanha que um Chávez se torne voz de consenso
na América Latina.
O recente resultado das urnas nos Estados Unidos me deu muita alegria, não porque tenha
preferência pelos Democratas. A mim me parece que Republicanos e Democratas se diferenciam por
um fio de cabelo. O que me deu alegria é que o senhor Arrogância, fabricante de mentiras, senhor da
guerra estúpida (e qual não é?) foi defenestrado pelo instrumento que impôs sobre o povo do Iraque e
Afeganistão. Ele que se orgulha da democracia e a vê como forma messiânica de resolver problemas
políticos, foi pelo instrumento que fez engolir goela abaixo humilhado nas urnas.
Ele que se apoiou nos falcões (meia dúzia de aloprados que lhe davam as diretrizes, cujo exemplo
maior é o Rumsfeld), teve um vôo em queda livre. Sairá da presidência e entrara para história como
alguém que conseguiu fazer um estrago maior que Hitler: dividiu para sempre a humanidade em
cristãos e muçulmanos.
Não é para menos que a sabedoria bíblica afirme que “a soberba precede a queda”. Mais um
exemplo, no centro do império. Até soberba de imperadores é quebrada para alegria dos que creem na
justiça, na verdade, no diálogo e na concórdia, que rejeitam qualquer tipo de guerra e lutam pela paz.
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