Santo Augusto em Versos

Vou pedir um momentinho
Um minuto de atenção
Pra escutar os meus versinhos
Que eu fiz de coração.

Santo Augusto 60 anos
Uma vasta população
Do interior aos urbanos
Para o progresso da nação.

Procedente de Cruz Alta
E a Palmeira das Missões
A nossa querida Três Passos
Dentro das quatro estações.

Santo Augusto cidade pérola
Pérola da região celeiro
Anda sempre informado
Quem assina o jornal celeiro.

Não importa a distância
E nem mesmo a situação
Quando eu passo na Estância
Liberato da Conceição.

A praça Pompilio Silva
Um lugar encantador
Academia ao ar livre
E brinquedos, do balanço ao escorregador.

E pra causar mais impacto
Na praça se encontra a matriz
O padroeiro São João Batista
Nosso grande protetor.

Dia 24 de junho
Saudamos São João Batista
Tem cucas, moleques e assados
Pela equipe preparada.

Quando tem uma emergência
Não importa a distancia
Pra fazer uma consulta
Lá se vai a ambulância.

Pra fazer um autoexame
Ou talvez um raio x
Nem que seja um checape
Do garrão até o nariz.

Não se esqueçam do comércio

Que tem tudo a oferecer
A ervateira, os mercados
Os bares e as pecuárias.
As lojas as padarias
Farmácia e marcenaria
Lojas e oficinas
E também sorveterias.

Tem o correio e o sicredi
Banco do Brasil e do estado
Caixa econômica e lotérica
Pra quem quiser dinheiro emprestado.

Os postos de combustível
Distribuidor de bebidas
Tem o povo que vende leite
E muito mais outras lidas.

Vivem lutando no campo
Plantando soja e milho
Pra criar todos seus filhos
Livres fortes, destemidos.

Tem também os professores
Que não se cansam de ensinar
Grandes mestres exemplares
Nas escolas a atuar.

Andam sempre informados
Preocupados com o presente
E o futuro dos alunos
Da criança ao adolescente.
Cada palanque fincado
Cada brasa assoprada
Cada laço bem atado
Um vestido bem prendado.

Uma bombacha, uma espora
Uma bota com muito brilho
Tem um ditado que diz
Que bem ali pertinho
Tem o carreteiro e o CTG Pompilio.

Não importa o dia nem o mês
Andando de carro, moto ou lambreta
Com o rádio sempre ligado
Na Ciranda de Santo Augusto ou Chiapeta.

Faça frio, faça calor
Sentado na sombra
Ou de baixo de um cobertor
Com uma cuia, térmica e bomba.

Escutando sua rádio

Não importa o locutor
Lendo o jornal Celeiro
E tomando um mate
Com a erva tomeleiro.

