RODEIO GERAL
(Tio Calandro)
I
O rodeio é geral!
No alto da serra, de braços abertos
e olhares chamando as extremas distâncias,
a peonada gaúcha
é uma estátua de amor que no bronze dá a espera
eterniza o momento de abrir o rodeio...
Rodeio de gente que entende de Pátria
e sabe o cavalo a grandeza dos homens
e a golpes de fibra define a moldura
do mapa da América.
Rodeio da terra – mulher transparente,
cristais de emoção e matriz de amanhãs,
países que sabem crescer de mãos dadas
-ciranda e rodeio, palavras iguais.
O grito de América
nasceu do coração dos homens cavaleiros,
América de todas as raças, religiões e cores,
noiva atrevida que se entrega à posse do futuro
confiante de si mesma, e o grito escorrendo
dos lábios da serra conclama os que amam
a vida e a terra e arrancam da terra
o amor que reclamam.
Vacaria da América do Sul,
rodeio e rosa no mapa,
roda, rodeio e rosa,
é roda o tempo girando,
rodeio e giro das almas,
rosa dos pontos cardeais chamando irmão o Nordeste,
também o Centro e o Norte,
irmãs alvoradas as luzes do Leste,
irmã a tristeza do adeus dos casos,
olhando-nos todos,
chamando-nos todos
-o Rodeio é geral!
II
Não há diferenças
no coração dos homens cavaleiros
e há muito Vacaria
marcou o encontro com todos no alto da serra.
Dom Segundo Sombra de Guiraldas,
Martin Fierro dos pampas argentinos,

Blau Nunes de Simões
e Tiaraju – cavaleiro da estirpe massacrada abandanam as páginas da lenda
e galopam além dos impossíveis
para junto de ti no teu Rodeio.
És um ato de amor e transcedência!
Cervantes ao lado de Quixote,
Ascasubi, Viejo Pancho,
Simón Bolívar, Artigas,
Domingo Sarmiento,
John Kennedy, Chaplin,
Florentino Amegchino,
Osório, Bento Gonçalves
-heróis de todas as Pátrias,
homens de todos os tempos,
sonhadores e poetasalandonam o bronze das estátuas
e firmes aproximam-se de ti
no teu Rodeio.
És um ato de amor e transcedência!
III
Vacaria-já-não-minha-querência,
Vacaria-querência-de-quem-quer-bem,
de quem quer sem distinções o bem de todos,
mas bem querendo sempre a terra onde nasceu,
rincão,
fluido
luame
espírito de terra humanizada,
vínculo de amor às gerações
e respeito ao futuro das vindouras!
“Astronautas trouxeram 155 quilos
de lua para nós e Vacaria!”
O Rodeio é de todos os momentos,
rodeio giro do tempo,
o tempo girando rodas,
rosa-ciranda dos povos,
cirando-mapa sem terra,
mapa das mãos que se buscam
para encontrar coração.
O Rodeio é de todos os momentos,
dos de posse com armas e bravura,
dos de conquista com palavras suaves
-as que desportam corações dormentes,
-as que nos fazem derramar ternura
e lágrimas de amor pelas crianças doentes...

O Rodeio é de todosos que amam a terra e avida
e a vida da terra,
é o Rodeio Geral de Integração dos Povos,
Rodeio Universal de Vacaria!
Todo um ato de amor e transcedência
Vacaria boivou com o futuro
do novo Continente Americano.

