
Um brinde, poeta!
(Cora Ricco)

Poeta,

Vem brindar conosco tua eternidade! 

A infância emoldurada no tempo onde passeiam sonhos

renascem pessoas, causos, contos, cacos,

hiatos.

Vem percorrer teu vasto mundo 

em cuja memória habitam histórias,

o ranger de portas e porteiras

que guardam as lembranças mais profundas

de um tempo onde pairam as fazendas,

bois, carrapatos e contendas. 

O estalar dos chicotes,

o mugido do garrote, e o cheiro bom do café 

preto como a preta velha a embalar gerações.

Vem!

Ainda tocam os sinos

é hora de acordar.

Ouve, então, as badaladas 

esse sonoro cantar das notas mais afinadas 

que conduzem os fiéis 

até mesmo os infiéis

para as graças do Senhor 

ou para um Anjo encontrar.

Então, toma as mãos do Anjo

visita, também, os arcanjos

não apenas os mais puros que tocam os seus flautins.

Mas, aquele em cujas asas a luz do sol se furtou.

Porque as palavras guardadas anunciadas estão.

Escuta o som das trombetas

é hora do anúncio, afinal.

Carlos, o  gauche no tempo

atravessa gerações
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que mostram as sete faces

e a fragmentação.

Ah, poeta...

Que linguagem perspicaz!

E isto é modernidade que consagrada estará.

E dizem que morto estás.

Como pode-se acreditar?

Seus versos mais que perfeitos

comovem, instigam, enfurecem,

outros com eles adormecem

porque se de fel se enchem                                    

de mel também se preenchem.                          

Cabem todos no espaço de um branco ou manchado papel

vão delineando vidas, pedras no meio do caminho, 

confidências, esperanças, rosas que brotam no asfalto,

apitos dos  guardas ou trens, as flores mais belas de maio,

e do nascer ou morrer

o ensaio.

Cabem as paixões humanas que permanecem no tempo

os encantos do cinema e as belezas de Ipanema.

Cabe o grito mais profundo que dita a norma perene 

do sentimento do mundo.

Levantemos, então, a taça

brindemos o infindável

que retrata os teus dizeres:

“E como ficou chato ser moderno.

Agora serei eterno”
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