
Poema bobinho (postado no FB, 9/04/2018 às 7:11h) 
Roberto Cossan 

 
Está um vento entrando nessa manhã pelas janelas da casa. 
Acordei às três horas, li um pouco, fecho os olhos, abro os olhos: são quatro horas da 
manhã, levanto! 
Café, o ventinho mantém-se; muita gente dorme; como estará o Presidente Eterno do Brasil? 
Fui ontem a uma festa: os que chorávamos sorríamos, é assim: 
quando teria eu pensado que depois da morte da mãe e do irmão os dentes se abririam em risos na 
boca? 
Vivo à espreita da morte dos que amo: a morte não me surpreenderá outra vez; 
se a morte surge, saio eu do detrás das portas e salto com punhal e corda em sua garganta faminta, 
e a corto em um só golpe. 
O vento bom continua, morrer é sempre depois: e tudo se pode fazer como se fazem os vôos das 
serpentes 
quando depois de se enroscarem partirem diretamento com o seu veneno para o sangue do 
inimigo. 
O inimigo não sabe que estamos aqui nem sabe possuirmos uma ferocidade secreta. 
Alguém no jantar declarou que daria com a foice na testa dos homens e das mulheres da lei: 
meu veneno subiu para um canto do lábio dizendo quero que finde todo esse cínico horror 
também, vamos juntos! 
Café, o ventinho mantém-se; muita gente talvez já trabalhe. 
Livrei-me de um dinheiro e de um problema: escrevi um zapp dizendo a um convite que meus 
espíritos disseram que não e não, e que por favor compreenda: não e não. 
Tenho um dia inteiro de planos e ações: pode ser que eu durma e isso, dormir, é maior do que 
qualquer corpo ou desejo. 
Como está nossso Presidente Eterno do Brasil? 
Tem nosso Presidente Eterno do Brasil tanto saber e sonho e obra que dorme se quiser mesmo se 
um batalhão se ponha à sua frente de armas engatilhadas. 
O vento bom continua, preciso tomar os remédios da pressão e os do colesterol e as vitaminas, 
especialmente a vitamina D, destinada a certa velha Idade de Ouro das Nações Unidas. 
 


