“Pousada Casa de Taipa, Um Recanto de Paz”.
Para quem pensa em descanso
Busca um lugar de Paz,
No cordel vou sugerir
Pois não esqueço jamais,
Um lugar que conheci
Maravilhoso por demais.
É a Pousada Casa de Taipa
No litoral potiguar,
Em São Miguel do Gostoso
Muito fácil de encontrar,
O Marco Zero, da Cento e Um
É próximo desse lugar.
A pousada é um paraíso
Pra bons momentos viver,
Por isso essa história
No cordel vou descrever,
Na rima trago um resumo
Pra você ouvir ou ler.
Um carioca e um paulista
Juntaram-se a um alagoano,
Procurando tranquilidade
Que dos três era o plano,
Muito sonho, pouco dinheiro
Numa busca ano a ano.
Os três deixaram São Paulo
E se instalaram em Natal,
Casa de Taipa em miniatura
Era o artesanato genial,
Que em dois mil trabalhavam
Já em nosso litoral.
Com sucesso tiveram apoio
Do SEBRAE e prefeitura,
O trio se destacava
Com competência e bravura,
Mas nada era fácil
Numa luta muito dura.
Fizeram parte do grupo
De Artesãos Potiguares,
Fizeram parte do livro
Do SEBRAE com bons olhares,
Em Natal iam conquistando
Aos poucos os seus lugares.
Mas o sonho da pousada
No trio batia mais forte,
O Estado escolhido
Era o Rio Grande do Norte,
Em São Paulo a casa à venda
Tinha na espera, a sorte.
Haviam trazido de São Paulo
Um pastor belga, como cão,

Era o xodó do trio
Tinha de nome Tufão,
Seria a peça fundamental
Do sucesso na região.
A raça desse cachorro
É complicada de procriar,
Já que parceiros são difíceis
Para um casal se forma,
E vejam o que aconteceu
No litoral potiguar.
Num passeio pela praia
Conheceram um rapaz,
Simpático, chamado Edson
E conversaram demais,
Ele tinha uma cadela
Que o nome, não lembra Paz.
O seu nome era Vampira
Da mesma raça de Tufão,
A formação do casal
Seria a melhor opção,
Eles nem imaginavam
A sorte na ocasião.
Os meses foram passando
E um dia ao conversar,
Pediram um lugar gostoso
Para uma pousada instalar,
Edson disse “Gostoso”
Fica no litoral potiguar.
Fica pertinho de Touros
Simples e com praias naturais,
Um local rico em belezas
Com ar puro e muita Paz,
Já era dois mil e cinco
E eles não esquecem jamais.
O nome já tinham em mente
Sempre foi grande paixão,
Seria “Casa de Taipa”
Como uma sensação,
E no local descoberto
Surgiria como atração.
Aquela casa de São Paulo
Eles conseguiram vender,
Mas o dinheiro era pouco
Pra na beira mar se escolher,
Pararam num tabuleiro
Pra se instalarem e crescer.
Os nativos reprovaram
A escolha que se fez,
Mas o sonho com certeza
Era multiplicado por três,
E entre o Mar e o Sertão
Era a bola da vez.

Durante os primeiros anos
Não paravam de estudar,
Pois o dinheiro era pouco
Não era permitido errar,
E o sonho daquele trio
Começava a se concretizar.
Trabalhavam dia e noite
O SEBRAE sempre ajudando,
Eles não mediam esforços
Não viviam reclamando,
E o sucesso aos pouquinhos
Eles estavam alcançando.
Foram muitas as pesquisas
Tendo o SEBRAE como referência,
Livros, vídeos e bibliotecas
Num estudo com competência,
As vezes pensando muito
E precisando de paciência.
No ano dois mil e onze
Foi a que mais empregos gerou,
Sendo uma empresa conhecida
Que muito turista hospedou,
Quem esteve na pousada
Com certeza aprovou.
O trio tornou-se referência
Pra os empresários locais,
Ruy tornou-se presidente
Da associação dos demais,
Presidente da AEGOSTOSO
Pois competência, Ruy trás.
Muitos prêmios essa pousada
Aos poucos vem conquistando,
Como “Turismo Melhor”
Com o SEBRAE aprovando,
E o PAS pelo SENAC
Com alimentos manipulando.
Pelo melhor serviço de turismo
Ganhou o MPE Brasil,
Aprovação Guia 4 Rodas
Essa pousada garantiu,
E o Selo ABNT
Que sua cozinha conseguiu.
E junto ao município
Promovem ações sociais,
Ajudando a população
De Gostoso e demais,
Pois eles visam crescimento
Num clima de muita Paz.
Os serviços em hotelaria
Eles visam implementar,
Dando vez a população

Pra poder se capacitar,
Buscando um melhor serviço
Pro turista agradar.
E quanto a “Casa de Taipa”
Trago um resumo em narração,
Pois falo com consciência
E muita satisfação,
Já que estive hospedado
Prestando muita atenção.
O atendimento é excelente
O ambiente bom demais,
O Museu Casa de Taipa
Nos leva a tempos atrás,
O jardim é uma beleza
É um recanto de Paz.
O ambiente é agradável
E muito acolhedor,
Nossos olhos são puxados
Pras obras de um pintor,
De um grande artista plástico
Que pinta com muito amor.
O cardápio uma maravilha
Quase não paro de comer,
E “Pru Mode Encher o Bucho”
Não conseguimos esquecer,
Sempre com o atendimento
De quem trabalha com prazer.
A piscina é agradável
Embelezando o cenário,
Tudo com som ambiente
Parece o cantar de um canário,
Parecia que eu estava
Em mais um aniversário.
Os apartamentos misturam
O simples à modernidade,
O ideal pra descansar
Nosso corpo de verdade,
Como tudo na pousada
Que nos traz felicidade.
Pousada Casa de Taipa
Qualidade em primeiro lugar,
Quem conhece não esquece
Já pensa em retornar,
De sonho a realidade
De quem pensa em prosperar.
Parabéns a Kiko Prado
Um ex-maquilador nacional,
Parabéns a Ruy Mazurek
Por este sonho genial,
Parabéns Marlos Camilo
Um alagoano especial.

Aqui fica esse registro
Escrito de coração,
De quem esteve na pousada
E deixou sua aprovação,
É o poeta Flávio Dantas
O Poeta do Povão.
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