À vinagrete
(Poema sobre as Manifestações de Junho de 2013)
Por Vinícius Silva
O alface americano amarelou, esfacelou-se em buracos
e rasgos em sua tez antes esverdeada. A cebola chorou
de tanta pancada que levou. O tomate despedaçou-se,
ferindo sua delicada pele em rubro. As torradinhas, jogadas por cima, foram todas esmagadas, trituradas,
escarnecidas pelas mãos brutas que nelas queriam usar
toda sua força. Mas mesmo assim a salada quis ser devorada, oferecida a todos como uma ambrosia divinal e
que deveria finalmente trazer o alimento que tanta falta
fazia ao balanço nutricional da plebe. Mas faltava algo,
algo faltava... Sim, o tempero! Mas que tempero usar?
Vinagre! Nada melhor que vinagre para limpar e dar sabor ao que todos queriam mastigar. O líquido foi lançado à comida e sem recato sua cor iniciou a transmutar,
a avermelhar! E assim se deu o último milagre, o último
milagre conhecido e que todos custaram a acreditar.
O vinagre começou a sangrar!
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