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APRESENTAÇÃO
A obra “Escrevendo Poesias do Rio Grande do Sul”
inicia uma nova etapa na vida de nossos poetas - alunos e alunas - da
Escola La Salle Pelotas. O livro surge, a partir de um desafio lançado
pelo Projeto da Semana Farroupilha, que é desenvolvido na escola
anualmente. O lirismo de nossos pequenos poetas foi demonstrado
com fluidez e um poder transfigurador contemporâneo e que
culminaram nesta obra.
As poesias escritas com graça e com o coração certamente
levarão os leitores a apreciar, não só a forma como os estudantes
transcorrem sobre o que entendem do ser gaúcho, como e também,
do orgulho de o sê-lo.
Nas entrelinhas conseguem incluir o outro, falando sobre
todos nós. Melhor ainda, escrevem sobre sonhos, alegrias e tradições.
Apresentam, com propriedade, as sensações coletivas, fazendo-nos
“viajar pelas poesias”, como leitores que estão colhendo a produção
frutífera de uma semeadura de ideias – as ideais de meninos e meninas
rio-grandenses.
Ler o “Escrevendo Poesias do Rio Grande do Sul”, com
todo o seu ritmo e musicalidade, remete-nos a todas as manifestações
referentes ao tradicionalismo de nossa terra. Apreciar o conteúdo
dessa obra, suave e saborosa, pode ser comparado à sensação de ouvir
uma melodia, aonde a arte nos conduz ao máximo daquilo que
chamamos de belo.
Nos sentimos muito felizes em participar desse momento
único. Aproveitamos para deixar, uma frase do grande poeta Pablo
Neruda: “Escrever é fácil: você começa com uma letra maiúscula e
termina com um ponto final. No meio você coloca as ideias”.
Enfim, caríssimos estudantes continuem dedilhando outros
“poemas-gauchescos”, para que os nossos olhos, ouvidos, pele e alma
continuem saboreando a sinestesia de toda a arte daquilo que ainda
escreverão. Parabéns por esta conquista!
Comissão do Projeto da Semana Farroupilha
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CANTO DO MEU CAMPO
No canto do meu campo
também tem sabiá
que canta no amanhecer
para minha manhã embelezar.

No canto do meu campo
também posso matear
quando chega o entardecer
para ouvir o sabiá.

No canto do meu campo
existe um malmequer
quem plantou foi um beija-flor
no canto do meu campo
existe uma rosa que hoje
é minha mulher.
Álvaro Alexandre Volter de Oliveira
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A TEMPESTADE GAÚCHA
Gotas errantes imitam venera,
caem dançantes sem eira nem beira.

Em vento criança, recorda sanfona,
ternura de dança me vem logo à tona.

Amor é mais que cantar e encantar,
é mais que envolver
é surpreender!

Mulher gaúcha se Deus fez outra,
mais bonita que tu talvez por ciúmes.
não mostrou para a humanidade!
Orgulho de ser gaúcha!
Thamires Moraes
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TRADIÇÃO
O mate é verde, verdão como o sertão,
então vamos tomar chimarrão de montão.

O mate gaúcho é tradição!
Toma gaúcho, toma prenda.

Toma-se mate de montão,
então vamos fazer mais chimarrão!
Diego Filho
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A PRENDA E O TROPEIRO
Quando passa a boiada
uma prenda alvoroçada
apurada em direção a janela
passa boi, passa boiada.

Prenda linda, faceira
colocada sobre a janela
a campear seu tropeiro
sem nada avistar.

Já sem esperança
com o choro na garganta
de coração partido
com lágrimas a rolar.

Quando longe avistar
com olhos brilhantes
sorriso contagiante
o seu tropeiro viajante.
Lara Almeida Escobar
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VIDA GAÚCHA
Estudo na escola La Salle,
no interior do Rio Grande do Sul.
Em uma pequena cidade chamada Princesa do Sul.
Nosso bom chimarrão aquece nosso coração,
e faz com que todos tenham paz e união.
O gramado molhado deixa o gaúcho apaixonado!
Vamos juntar este estado para que nos tornemos irmãos.
Para que todos tenham paz no coração.
Sarah Chagas
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RETALHO
Com suas botas de couro
ele monta em seu cavalo crioulo
e sai dando tchau a prenda
que seu ponche remenda!

Ela está na Querência
onde faz sua existência
a noite um bom chimarrão
a beira do fogo de chão.
Paulo Iriél Victória Moreira
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CRIANÇA PRENDA
Ai vem a criança prenda
feliz a cantar
lavando a louça
ensaiando para dançar.

Criança prenda vem
a cantar feliz dançando
sem incomodar
andando cantando
a trombeta a soar.
Sara Anderson
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POEMA GAÚCHO
Sou por natureza
nasci com a certeza
de honrar a tradição
e a cultura deste chão
na escola não deu pra aprender
então tive que viver.

E entender a realidade
sem precisar de faculdade
aprendi tudo a respeito
e hoje bato no peito
com sabedoria segura
de toda minha cultura.
Camile Affonso Duarte
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MEU RIO GRANDE DO SUL
Sul meu Rio Grande do Sul
Tão rica de tradições
suas prendas com seus vestidos rodados
e os gaúchos pilchados
numa grande roda de chimarrão.

Na beira de uma figueira
cantando modas campeiras
o vento Minuano soprando
e eles com a pala se agasalhando.

E sentindo muito orgulho
de essa união
cantando e contando histórias do Sul
e o chimarrão passando de mão em mão.
Henrique Rodrigues Ferreira

15

O GAÚCHO
O gaúcho veste bota e bombacha
galopeia com o crioulo em busca de vaca.

O gaúcho tem uma terra sem igual
ele ama seus verdes campos
mas também curte seu litoral.

O Vinte de Setembro é uma data especial
onde negros e brancos enfrentaram
até a morte a espada do rival!
Cléo Ferreira
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CAVALO CRIOULO
O cavalo crioulo
é uma tradição
que nasceu dentro
do meu coração.

Com suas patas brancas
seu pescoço comprido
galopando num lindo
campo ao ar livre.
Leanderson Silveira
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A PRENDA
A prenda é tão bela
como a cinderela.

Olhos cristalizados
e lábios rosados.

Seu cabelo cacheado
e o vestido bordado.

Toma chimarrão que é uma beleza
Se o vestido rasga é uma só tristeza.
Luiza Helena Abreu
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CHIMARRÃO
Segura a cuia como se fosse um cálice Bento.
É sagrado esse momento que serve o chimarrão
Silencio e meditação completa essa tradição.

Que eu repito sem igual
no meu culto a tradição
fogo, água e erva pura
cuia e bomba nada mais
elementos essenciais
pra se matear o preceito.

No mais é o gosto e o jeito
de fazer de cada um
tão singelo e comum
tão gostoso esse nosso chimarrão.
Isabel Gouveia
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O GAÚCHO
O gaúcho tem verão
que faz um calorão
com seu chimarrão
pra aquecer o coração.

Sua felicidade vem
da sua amada prenda
e seu cavalo crioulo
sempre com seu pelo
bem escovado e brilhante.

Sempre bem humorado
cuidando dos seus animais
na sua enorme fazenda
com várias plantações
e um grande gramado bem cuidado.
Pablo Farias da Silva
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O CHIMARRÃO
O chimarrão é orgulho da minha tradição
Um porongo de cor marrom que passa de mão em mão
cevado com erva verde,
servido com água quente,
aquece o coração
aproxima amizades e mantém a tradição.

E com a cuia na mão
sai o gaúcho a campear,
fala à china que já volta
monta no cavalo e vai embora,
depois de um tempo,
ele volta, é hora de descansar.
José Inácio Flores
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O GAÚCHO
O gaúcho toma tanto chimarrão
como eu como macarrão.

O gaúcho toma tanto chimarrão que é uma beleza
quando eu vou tomar chimarrão é uma tristeza.

O gaúcho toma que é impressionante,
como eu tomo refrigerante.

Apesar de eu ser gaúcho,
eu não gosto de nada disso
eu prefiro bobagem
comendo escondido na garagem.
Vitor Santos

PRENDA DO SUL
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Eu sou prenda azul
a minha vida foi
na paisagem do meu
Rio Grande do Sul.

A menina com o dom de dançar
sempre se alegrando de bailar.
Dança, dança o roda pé,
Prendinha bonita do jeito que é.

Prenda linda no tablado vai dançar
com alegria festejar,
Vinte de Setembro sua tradição honrar.
Raissa Gonçalves

O GAÚCHO
O gaúcho acorda cedo
23

e bota sua água para ferver
para tomar seu mate,
depois vai para a lida
cuidar do gado e do seu cavalo.
Vai para o galpão,
pega seu chimarrão
e vai conversar
com seus amigos e familiares.
No outro dia,
encilha seu cavalo gateado
e vai se encontrar
com sua china.
Ela sobe na garupa do cavalo
e os dois saem a trote
a noite de lua clara
eles voltam para a estancia
e dormem numa cama de palha.
Gustavo Azambuja

MEU ESTADO

Nasci no estado
24

do Rio Grande do Sul
na cidade de Pelotas.

Amo minha cidade
e meu estado
sou gaúcho de verdade.

Tenho honra de ser gaúcho
e pelotense.
Gosto de andar pilchado,
Tomar chimarrão
e andar a cavalo.
Vitor Hugo

A GAITA
Oh gaita que chora
oh gaita que ri.
25

Na hora de revelar
O sentimento de um povo,
é isso que ela vai falar.

Na alegria e na tristeza
salve a clave a disparar
pra mostrar para essa gente
como é bonito cantar.

Toca gaita seu gaiteiro
faz a gente se alegrar
vem dizer palavras lindas
para esse povo dançar.
Nicole Brito

CHIMARRÃO
Com a cuia na mão,
preparo meu chimarrão.
Água fervendo no fogão,
26

pra cumprir a tradição.
Chama a china pro rincão,
pra tomar um chimarrão.

Prepara a carne para o churrasco,
sou o melhor no que faço.
Não há melhor combinação
sou gaúcho de coração!
João Vitor Agrello

A LIDA DE PEÃO
Ao chegar neste rincão,
olhando no galpão
o fogo de chão
a peonada a guitarrear
27

e a chaleira a chiar.

A costela na brasa
quase a se aprontar
o mate no pé do fogo,
e junto a costela a saborear.

E no cair da noite,
o descanso a de vir.
Quando vem clareando o dia
na volta da estância,
a peonada volta a lida.
Maria Eduarda Barros

UM DIA DE DOMINGO
É cinco horas da manhã
o dia já vem saindo
os pássaros já estão cantando
o pasto ainda branco de geada
é mais uma manhã
que se levanta no meu Rio Grande do Sul.
28

Pego meu chimarrão e o ponche
e o cusco me chama
é dia de churrasco e entrevero.
Miguel Costa

CHIMARRÃO
O gaúcho toma muito chimarrão,
e não é só gaúcho que toma chimarrão.

Mas o gaúcho é que
Toma mais chimarrão,
do que as pessoas normais
aqui no sul é que tem mais gaúcho.
29

Maria Eduarda Souza
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GAÚCHO DE VERDADE
Sou gaúcho de verdade
e disso ninguém se engana
eu amo meu Estado
é churrasco toda semana.

Gaúcho é tradição
de bombacha é emoção
tomando um chimarrão
que aqueceu meu coração.
Bryan da Silva Cunha
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TRADICIONAL
Gaúcho é gaúcho
e é tradicional
às vezes usa poncho
bombacha e coisa e tal.

Ele tem o seu sotaque
Fala “bah, barbaridade’’
gaúcho que não fala isso
é uma raridade.
Kaylan Brys Araujo
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VIDA GAUCHESCA
Gaúcho que é gaúcho
toma seu chimarrão
com a bombacha do seu timão
gaúcho que é gaúcho
tem amor no coração.

Gaúcho que é gaúcho
gosta de cavalgar
vivente gauchesco
adora desfilar.
Lucas de Oliveira
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TRADIÇÃO
O Rio Grande do Sul
é cheio de gaúchos
que tomam chimarrão
e conhecem a tradição.

Tchê! Eu conheço a tradição
e adoro desfilar
em um belo dia
no meu cavalo comecei a cavalgar.
Luiza Nogueira
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O GAÚCHO
Eu sou gaúcho,
mas sou Lassalista
o gaúcho leva chimarrão
o Lassalista leva tradição.

O gaúcho é esperto
e adora cavalgar
o churrasco é uma beleza
dessa terra sem tristeza.
Thales Martins
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O GAÚCHO
É muito bom ser gaúcho
ele toma seu chimarrão
com a cuia do seu timão.

Ele gosta muito
de ser um peão
quando ele vai cavalgar
no seu cavalo alazão.
Carlos Miguel
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UM PEÃO NO GALPÃO
Um peão no galpão
canta uma canção
tomando chimarrão
abre seu coração.

Meu sotaque é diferente,
mas eu também sou gente
uma dama gauchesca
cavalga que é uma beleza.
Juliana de Melo Aires
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SOMOS GAÚCHOS
Somos gaúchos
com tradição
gostamos de chimarrão
somos gaúchos legais
somos tradicionais.

Quero te dizer
que amigos vamos ser
gostamos de cavalgar
e de se aprochegar.
Lívia Borges Gaspar
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AMO SER GAÚCHO
Sou gaúcho da fronteira
de bombacha e chimarrão
peleio desde criança
no Rio Grande meu irmão.

Sou filho de gaúcho
com muita vontade de trabalhar
amo ser gaúcho
e nunca vou parar.
Gabriel Schild

39

OS GAÚCHOS
Gaúcho usa bombacha
e o chimarrão sempre se encaixa
o churrasco é uma beleza
com gaúcho não tem moleza.

A dança é alegre
e com os cavalos eles correm como lebre
o sotaque ninguém aguenta,
Mas no churrasco ele arrebenta.
Mariana Braz
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GAÚCHO
Sou filho de um gaúcho
com paixão do nosso chão
comigo na lavoura
não tem moleza não.

Sou galderio disso tenho certeza,
com toda essa beleza
que tenho no meu coração
adoro meu rincão.
Renan Pereira
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SOU GAÚCHA
Sou gaúcha de tradição
lá do fundo do meu coração
eu conheço um peão
ele é meu amigo há um tempão.

Um dia ele me convidou
para ir a um bailão
dançamos a noite inteira
nos divertimos de montão.
Anna Francisca Rodrigues
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GAÚCHO É TRADICIONAL
Gaúcho é tradição
tomando seu chimarrão
não se engane pelo visual
ele é tradicional.

Com o seu lenço no pescoço
ele nunca está no fundo do poço
é famoso pela lealdade
é amigo de verdade.
Bruna Gomes
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O GAÚCHO
Sou filho de um gaúcho
ele é muito bagual
aqui os gaudérios
são muito originais.

Gaúcho que é gaúcho
usa poncho e bombacha
com o lenço no pescoço
ele sempre se acha.
Nicolas Reis
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ORGULHO DE SER DO SUL
A semana Farroupilha
faz aumentar nosso orgulho
o orgulho de ser do Sul
onde o céu é mais azul.

Brindemos a nosso tempo
e aos nossos guerreiros valentes
que permitiram nascer
tamanho orgulho na gente.
Tiago de Souza
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POVO GAÚCHO
Povo gaúcho, povo
guerreiro

Povo gaúcho, povo
generoso

uma comida típica é o
carreteiro

faz um churrasco que dá
água na boca

falam mal do nosso
sotaque,

de tão apetitoso

mas o gaúcho que não o
tem

aposto que tu não
conheces

é gaúcho de araque.

um gaúcho que seja
ambicioso.

Povo gaúcho, povo que
luta

Povo gaúcho,

disso tenho certeza
absoluta
muitos gaúchos ao Rio
Grande do Sul
sua alma já doaram,
mas nas guerras não se
entregaram.

o coração de muita gente
conquista
eu amo o meu Estado
e tenho orgulho de dizer
que sou aluno Lassalista.
Nathã das Neves Pinto
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SOU GAÚCHO DE VERDADE
Sou gaúcho de verdade
isso não duvido não
porque gaúcho de verdade
gosta de um churrascão.

Vou comer um churrascão
feliz e orgulhoso
tomando um chimarrão
quentinho e gostoso.
Pedro Campos
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GAÚCHA
Sou gaúcha, sou do sul
minha terra tem o céu azul.
Tchê! Cantei com você
sou alegre do sul.

Ser prenda é legal e genial
canta com fervor
e fala muito especial
olha nosso estado com amor.
Emily Conceição
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GAÚCHO
Gaúcho é legal
tomando chimarrão
visual sensacional
comendo seu assadão.

Andando a cavalo
adora cavalgar
o dia acabar
o churrasco a começar.
Gustavo Lobato
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GAÚCHO É MUITO LEGAL
O gaúcho é legal
é muito genial
comendo seu churrascão
dentro do seu galpão.

O gaúcho é muito bagual
é muito genial
adora cavalgar
e até matear.
Raquel Oliveira
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O GAÚCHO
Sou gaúcho de coração
tomando um chimarrão
e comendo um assadão
sou gaúcho com certeza.

Com orgulho e com beleza
tomando um chimarrão
com meus irmãos com certeza
lá no meu galpão.
Gabriela Gonçalves
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OS GAÚCHOS SÃO...
Gaúcho usa bombacha
o chimarrão sempre se encaixa
o churrasco é uma beleza
com o gaúcho não tem moleza.

A dança é alegre
e sempre presente
o sotaque ninguém aguenta,
mas no churrasco ele arrebenta.
Mariana Coitinho
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O GAÚCHO
O gaúcho tem esperteza
o gaúcho é muito bagual
ele tem gentileza
ele é muito legal.

Sou gaúcho de coração
porque tenho emoção
sigo minha tradição
de ser um gaúchão
Carlos Augusto
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GAÚCHO
Gaúcho que é gaúcho
gosta de filar um chimarrão
no galpão comendo um churrascão
cantando bem altão.

Sou filho de um gaúcho
com amor no coração
como churrasco e tomo chimarrão
juntamente com os meus irmãos
Eduardo Nunes
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GAÚCHA
Eu sou gaúcha
adoro chimarrão
como churrascão
é uma baita tradição.

No Sul-Rio-grandense
existe muita gente
que adoram falar
que o gaúcho é valente
Bruna de Campos
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GAÚCHO
Sou gaúcho com tradição
gosto do meu chimarrão
tomo dia e noite
não tem frescura não.

Como o meu churrasco
e tomo o meu mate
durante o bailão
e canto no festão.
Gabriele de Almeida
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SEMANA FARROUPILHA
Eu vou te falar
com toda a alegria
coisa boa é comemorar
a Semana Farroupilha

Como não lembrar,
o valor da nossa pátria.
Linda querência
adorável e amada!
Sou brasileiro
e sou gaúcho,
os meus amigos
são o meu orgulho.

Eu adoro chimarrão
e tenho esse meu jeitão
de ter no meu coração
o amor de nossa nação!
John Taylor
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O GAÚCHO
O gaúcho é campeiro
ele monta no seu cavalo
e galopa no rodeio
nessa terra de verdes campos
de beleza e natureza.
Octávio Pereira
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GAÚCHO
Gaúcho valente
não se curva e não se agacha
diante do perigo
enfrenta seu inimigo
com arma de fogo, ou arma branca.
Nunca se retranca
ou foge da peleia
nem que a coisa seja feia
tapeia o chapéu na testa
e tudo vira festa
por esta criatura
que sem medo, luta com bravura.
Juliana Silveira Lindemann
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GAÚCHO DA FRONTEIRA
Sou gaúcho da fronteira.
De bombacha e chimarrão.
Peleio desde criança.
No meu Rio Grande de coração.
Nele sou muito forte.
Mesmo na caída da noite.
Pois gaúcho que se preza.
Da vida faz um açoite.
Rayssa Luz Gomes
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ORGULHO DE SER GAÚCHO
Orgulho de ser gaúcho.
Não há como negar.
Povo bravo e hospitaleiro.
Forjado no espírito guerreiro.
Brancos, negros, índios e mestiços.
Unidos no mesmo ideal.
Lutaram por seus direitos.
Em batalhas sem igual.
Por isso o vinte de setembro.
Nunca passará em branco.
Com suas prendas e gaúchos .
Festejando por todo canto.
Fernanda de Souza Gibbon
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TERRA AMADA
Minha bandeira é verde, vermelha e amarela
Sou gaúcha de coração
Aqui minha vida é bela
Bem na terra do chimarrão
No Rio Grande do Sul
As prendas usam saias rodadas
E o céu é mais azul
Na minha Terra amada.
Manuela Nunes
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MEU RIO GRANDE
Sou gaúcho
Sou do sul
Adoro o nosso Rio Grande
Não temo inverno ou verão
Gosto de beber chimarrão comer aquele churrasco
E para adoçar a vida um bem casado.
Biatrice de Leon Cantaluppi
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SER GAÚCHO
O gaúcho é um peão valente e altaneiro
Por ser um homem campeiro
Deve ter um pingo bueno
Cavalo lindo e faceiro
Ligeiro em qualquer terreno
O gaúcho também mostra
Que pode ser domador
Nas estâncias domando o potro
Para a patroa e o patrão
Se numa gaita se encosta
Toca e... é trovador
Faz trovas para sua chinoca
Falando do seu amor.
Gabriel Nobre
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SOU GAÚCHO
Sou gaúcho de coração
Gosto de tomar chimarrão
Na roda entre amigos cantando trovas
E comendo churrasco de chão
Quero ir pelo meu pago
Campeirando pelos campos
Junto com meus amigos e irmãos.
Patrick Lapuente Larré

65

O CHIMARRÃO
O mate é fraternidade
Traduz respeito e afeição
É paz brincando de roda
Amigos que tomam mate
Tornam-se amparo e abrigo
Porque estranho não é
Quem toma mate comigo
E nos romances dos ranchos
Mais que rituais é cortejo
A cuia afagando as mãos
E a bomba servindo beijos .
Manuela Coelho da Silva
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MÃE CRIOULA
Mãe crioula do Rio Grande
Legenda de mil amores
Campo bordado de flores
Delicados sem espinhos
Sombra amiga dos caminhos
És o sagrado reduto
Onde o chirú por mais bruto
Aprende a beber carinhos.
Emily Petiz Franco
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NÓS GAÚCHOS
Nós gaúchos somos batalhadores.
E temos o direito de viver .
Não queremos nossa imagem apagadas.
No lugar que um dia nos viu nascer.
Nós não queremos guerra.
Queremos paz.
Mas para que isso aconteça.
Deixemos o ódio para trás.
Guilherme Mascarenhas Gotuzzo
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MENINA GAÚCHA
Sou menina gaúcha.
Gaúcha eu sou!
E gosto de chimarrão.

Tomo chimarrão,
Por isso sou gaúcha
De coração.

Todos os gaúchos.
Meus amigos são,
Pessoas que honram a tradição.
Júlia Ávila Moreira
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TODOS GAÚCHOS
Gaúcha, gauchinha, gaúcho, gauchão.
Somos todos gaúchos de coração.
As meninas se vestem de prenda
E os meninos usam chapéu.
Comemos churrasco
E tomamos um bom chimarrão.
Gabriele de Paula dos Santos
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SOU GAÚCHA
Sou gaúcha de coração
E gosto de um bom chimarrão
Eu como churrasco,
Como pinhão e
sou gaúcha deste rincão.
eu amo o meu Rio Grande
com muito orgulho e adoração.
Rafaela Fonseca Mastins
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GAÚCHA
Sou gaúcha com todo orgulho
Gosto de tomar um mate amargo
Encilhar o pingo e correr pelo campo
Gosto de dançar quadrilha.
Júlia Ortiz Escalante
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PÉ NO ESTRIBO
Era amizade de infância
Quando era piá de estância
Guri de cuidar cavalo
Eu assobiava uma marca
Quando cantavam os galos
Tirei pra mim aquele potro
Um não vinha sem o outro
Cortando a vida em estilha,
O sono em cima da encilha
Era um abraço ao largo
Prá dois laços sem família,
No lombo do meu cavalo.
Tive os mais lindos regalos
Um dia uma lei da estância
Mandou vender o meu amigo
Desde então ninguém vê,
Enforquilhado no estribo.
Gabriel Dias
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MEU POVO GAÚCHO
Um povo que tanto lutou pela liberdade,
Não pode deixar preso o orgulho de ser gaúcho.
Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo.
Povo que não tem virtude, acabou por ser escravo.

Hoje é o dia do gaúcho,
Pode esquecer o luxo,
Apenas bota e bombacha.
Viva o Rio Grande do Sul!
Raissa do Santos Domingues
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SER GAÚCHO
Um gaúcho seva seu chimarrão.
E ali fica pensando no seu rincão,
E no seu cavalo alazão.
O gaúcho indo e vindo para seu rincão,
E sua prenda em sua direção

A prenda é muito linda,
É tão linda que parece uma flor.
Minha linda prenda é muito bem vinda,
Ao meu rincão.
João Vitor Louzada
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A GAÚCHA
Sou gaúcha de coração
É muito legal tomar chimarrão
Campos verdes e alegres
Para uma boa galopada
Um bom churrasco para alegrar
Agora é hora,
De dançar e nos arreios campear
Agora só falta a bota calçar
E correr os campos até clarear.
Rafael Trecha
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