É O GRITO DE “RODEIO”!
(José Hilário Retamozo)
Teimam dizer que já não há gaúcho,
que o próprio campo não existe mais.
Mas não é bem assim! Sou tão gaúcho
quanto o foram também meus ancestrais.
Os tempos, na verdade, é que são outros,
há muitos aramados e não há
sequer largueza de horizontes... já
nem mais atalhos há, nem mais os potros
varando a imensidão e percutindo
rumores de belígeras corridas
-tropéis que nossas almas, em ouvindo,
seguiriam febris, acometidas
de súbitos impulsos... Não há mais
rodeios, ideais, nem campo aberto
para soltar as rédeas, ir mais perto
da vida que viveram nossos pais...
Tudo me fez eu ser tal qual eu sou
-mesma estrutura de comportamento,
mesmo cerne interior e pensamento
também igual ao de meu próprio avô.
Em tudo sou igual ao que ele foi:
-mesmo respeito às armas e ao cavalo,
sesmarias de Pátria no que falo
e amor pela querência e pelo boi.
E sou querência quando me concentro
-tento várzeas, canhadas e coxilhas
pulsando forte, muito forte dentro
do coração que herdei dos farroupilhas.
Sou como foram dantes os mais guapos
-terra, cavalo e boi como legendas
e as tradições de lutas e contendas
e o brio e a honra dos heróis farrapos!
Não há mais campos, como havia outrora,
abertos aos galopes libertários
dos sonhadores e dos visionários
que faziam do poente nova aurora.
Mas há campos ainda! Sesmarias
de campo no interior de todos nós,
ruidos de arroios quando nossa voz
ressumbra nos galpões de nossos dias...
Nossos campos atuais são diferentes,
servem ao gado e servem à lavoura
por que aceitamos os “cabeças louras”
que se mesclaram com as nossas gentes.
Dolicocéfalos e “pelos-duros”
na gênese dos dias e das horas
fazem troca dos ruidos das esporas

pelos dos cachos de trigais maduros.
O pampa é o mesmo que antes tempo foi:
-vacarianas imensas, pastoreios,
gaúchos em vigílias e rodeios
de afirmação da tradição do boi.
Os percanses, desejos e alegrias
que se concentram na emoção dos taitas
armam os laços e destapam gaitas
seguindo em direção de Vacaria.
É o grito de “rodeio” que se expande...
a cavalhada baralhando o freio
conduz a gauchada pro Rodeio
da imensa Vacaria do Rio Grande.
Tem-se a impressão do tempo estar parado
ou que a História inverteu-se de repente!
-há gaúchos antigos no presente
e outros novos iguais aos do passado!

