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Estão abertas ao público, o alvo,

Visitas a Santiago

Com direito a chá de sonhos,

Papos, linhas e bocados.
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Risos no sabor das prosas,

Novas no olhar dos ritos

Não há fronteira, não há mito

Que desencaracole os mimos.
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Entre os cachos das histórias,

Na pele de anedotas,

A viagem continua

Dos chás aos chifres de lua.
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Aos amigos mais ousados,

Compartilhando personas,

Perto ou com madeixas longe,

Um brinde aos heterônimos.
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Pra todo gosto de notícias

Sucos de alegria no rosto

O segredo da visita

Mora na companhia do outro.
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Fazer da vida o fantoche 

E dividir com ela a rima

Pra uma festa de pessoas

Que temos no dia a dia.
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Na visita a Santiago,

Alimentar o semblante

Pegar a pose do gato

Que descansa em nossa estante.
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Abrir o leque e as portas

Dar cor às bochechas amigas

Porque a gargalhada é sonora

No charme de qualquer língua.
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Por vezes sem pires nos dias

Em que o medo é tamanho

Mas também se serve uma xícara

Pela mão de quem só tem gancho.
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Pra cada sorriso, uma estampa

Pra cada linha, um ninho

Pra cada pedaço de criança

Que veste o sabor do amigo.
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Assim, brindemos à vida

Na imaginação das horas

Que faz de um voo e visita

Um Santiago de histórias.
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Dheyne de Souza está em Goiânia. Arrisca poesia, artes 

visuais, janelas, aldravas, desejos de frestas. Sonha, no 

mais das vezes, não ficar repleta - quiçá uma xícara com o 

gosto do embora, pires em estado de espera(nça). Gosta do 

anverso do café da borda do instante da boca do silêncio 

de onde poesia companhia balanço também criança. 

Seu blog: dheyne.wordpress.com

Santiago Régis também está em Goiânia. Mas não 

se demora. Viaja mundos, cidades, bairros, casebres 

conhecendo o redor e fazendo novas amizades. Mas não se 

demora. Volta logo porque a tarde tem chá, tem visita boa, 

tem boa conversa. Quer pular de pára-quedas, quer andar 

de trem e navegar por onde sua aquarela deixar.

Seu site: www.santiagoregis.com
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