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Meu escrito é um trabalho aprazível que tem como objetivo tocar o
coração do leitor por meio de palavras de amor, reacendendo o romantismo
que muitas vezes perdemos através do tempo. Têm como intuito tocar corações
que amam ou desejam ser amados de forma pura e límpida, porém, explicito
com desejo e entusiasmo que desperta a alma e exacerba os sonhos. A
palavra, acredito, é a chave da sedução, da conquista é a forma direta de
abrir os olhos e despertar sentimentos lindos como o amor. Navegar nas
palavras é voltar a ser feliz, é se redescobrir de forma prazerosa e encantadora.
A poesia é a maior e melhor aliada para estimular o amor. Toca-nos o coração
tão abissal que nos faz arrepiar a tez sem usar o contato das mãos. O poder de
sedução das palavras nos desperta com entusiasmo para o amor da forma
mais pueril e direta.
Rosa Righetto

2

O tempo se perde na linha do esquecimento, longe das fronteiras da vida
enternecedora onde surgiu minha vontade de soletrar, de conversar lentamente
com o sol, ser voz no deserto, asa alada no vento, palavra na linha do horizonte
e gravar entre meus riscos e rabiscos o que me assim vem da alma e da mente.
Apenas palavras sinceras, aquelas que não ditam regras nem rimas,
personalizadas ou não vindas da emoção sempre no sonhar da noite onde flui
minha inspiração. Nas pautas das entrelinhas vão surgindo meu versar, sem
censura nem controle navego no imponderável, ouço o mundo ao redor do
meu céu abro as portas da emoção deixo falar alto o coração.
Reconstruo no tempo no agora ou no momento, nos sinais dos dias que se
seguem, numa mansa quietude entre meus riscos e rabiscos, sempre mergulho
nas minhas madrugadas solitárias, sedenta de minha alma me reconstruo,
desconstruo, refaço, renasço, nasço, tenho certeza da minha existência.
Vou rabiscando escrevendo com nexo ou sem nexo inserindo as falas do
cotidiano, Estilhaçando a memória do tempo, esbarrando nas arestas da vida,
entre sorriso emudecido lágrima e alegria, do meu amor para o meu amor,
meu poetar vai surgindo rabiscado nas linhas do destino para ficar gravado
na folha da eternidade e na memória onde tudo se faz história.
Rosa Righetto
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LÁGRIMAS
Chorada sentida, às vezes na
emoção da alegria contida, que
escorrem da alma sofrida pela
dor da distancia percorrida.
Que marcam uma vida inteira
de alegria adjacente ou dor
pungente, por vezes despejada
num pranto excessivo, na aflição
da falta, na ausência contida.
Lagrimas, acalento afetuoso
da redenção humana, sensível,
compassivo, alivia a agonia de
um coração que ama,
Lágrimas de saudade, mas
também de felicidade que
escorrem pelo meu rosto
agora. Nesse meu eterno
amar, nessa falta que tu me
faz...minh’alma chora.
Porque te ama! Te adora!
ROSA RIGHETTO
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ALVORECER
Tua beleza nasce e renasce
no meu amanhecer.
Acordo penso medito,
acalento-me nesse pensar.
Sempre com intensa ternura,
de um delicioso alvorecer.
Em raios que encantam os
sentidos, sempre a iluminar
Em mergulho magnetizado
dum profundo olhar
Olhar de clareza
luminosidade que pulsa a vida
Estarás comigo por quantos
caminhos eu andar
Estrela guia dos meus dias
em minh’alma refletida.
Graciosamente me encantas
com ternura angelical
Com brilho intenso iluminador
sucumbido de calor
Doce encanto que me encanta
sempre muito especial
É assim, nesse alvorecer bucólico,
Que resplandece o amor..
ROSA RIGHETTO
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PALAVRAS
Essas meras palavras que exprimem meu viver
vão de encontro com minhas lágrimas que se
renovam ao escrever..
Em noites escuras e frias em pensamentos que
não sei explicar, me arrastando de encontro
comigo mesma, sem nem sequer lamentar.
Velejando por minhas águas em incansáveis marés,
meu silencio repousa na doce lembrança que por
vezes rouba minha paz.
Nessas palavras bucólicas onde me fiz renascer
entre o amanhecer e o entardecer transformando
tudo que há, trago tudo a tona, para a eternidade
transformar.
ROSA RIGHETTO
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SAUDADE GOSTOSA
A saudade me pegou de jeito
Aproveitei o vento passando
te mandei beijos de amor. Sinto
falta de você, estou sempre a te
esperar nesse meu eterno amar.
Busco-te no infinito onde quer
que eu me vá, saudade tamanha
em meu peito anseia por você
Tenho em meu ser lindas
recordações do nossos belos
momentos
Saudade gostosa que bate forte
não consigo esconder, me ensinou
a te querer, as doces lembranças
chegam com o vento, atiça meu
pensamento meu coração chora
não tem jeito.
Saudades dos nossos corpos
molhados, suados, dos lençóis
bagunçados, de estar nos teus
braços, dos desejos e fantasias
na mais pura sintonia. Saudade
que atiça meu desejo, sinto
falta dos teus beijos até em
pensamentos te vejo.
A saudade machuca sim, no
entanto, é um vazio preenchido
de muito querer. Você é meu
raio de sol luz do meu amanhecer,
ensejo do meu viver.
SAUDADE DO MEU AMOR.
ROSA RIGHETTO
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CALA A POESIA
Vozes que se calam emudecem a alma
nascendo o silencio. São veracidades de
olhares esfaimados sob noites agitadas em
labirintos fugidios, que entorpecida sofre a
alma gélida, emudecida.
Por vezes até quebramos o silencio, soltamos
a voz, entre fingidos e fingidores somos pobres
de alma nessa terra atroz.
Cala a poesia por vezes enfraquecida, numa
estrada sem desvios nos tornamos egoístas,
Nesse querer sem saber parecemos falsos
artistas.
Nessa minha contribuição que passa desapercebida,
falar ou encabrestar a língua, eis a questão,
Porém os olhos lacrimejam na simples metáfora
para a solidão
Renascem os sentimentos melancólicos em oceano
de lágrimas acalentando no peito a dor, e a alma
ferida busca explicação. Entretanto, nem tudo na
vida se explica,
Pois é no silêncio de um pensar que a mim mostra
sem querer que:_ Sem nada ter, eu tenho tudo, eu
tenho muito mais.
Nasci do amor, me fizeram ternura, impossível
abandonar meus sonhos, impossível não falar
do amor, do meu amor.
ROSA RIGHETTO
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SILENCIO
O silencio é minha estrada caminho
e caminhada me amanhece e anoitece.
É meu arrependimento alento e lamento.
Minha jornada e canto energia e encanto.
É minha inspiração minhas frigidas
fantasias, é cavalgada suavizada nas
solitárias madrugadas frias, é liberdade
plena no planeta da minha imaginação.
O silencio é meu sustento, me embala,
embarga minha fala É meu ventre meu
presente, minha força suprema naturalidade
plena
É minha paz escondida e reprimida,
é meu alento de esperança meu momento
e confiança. Meu renascer e viver, meu
orgasmo emocional plenitude no meu ser.
ROSA RIGHETTO

9

LUZES
Peregrinando sobre luzes amareladas
no tempo onde aprendi meus primeiros
passos, viajo no imponderável.
Caminhando nesse espaço, sigo feito um
rio sem entardecer a marcha.
Em ato pleno desse caminhar chega o
vento vibrando na linha do horizonte
esgalgado vagante perante luzes
florescentes espargindo as amarelas
colorindo em aquarelas.
E nesse crescente percurso o despertar
mágico de um novo dia passante, em
luzes agora realçadas num balance mágico
de nuvem que se esvaem, surgindo em
júbilos movimentos, brilhando e sublimando,
em luzes coloridas, essência de vida.
LUZES.
ROSA RIGHETTO
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SINTO TEUS PASSOS
NOITE FRIA CORAÇÃO ARDENTE
CAMINHO EM MEU QUARTO SINTO SEUS PASSOS
OUÇO SUA VOZ SUSSURRANDO MEU NOME
AGARRADA AO TRAVESSEIRO DESEJO SEUS ABRAÇOS
ENTRE LENÇÓIS E COBERTOR
ESPERO-TE TODAS AS NOITES
SEUS PASSOS NÃO SILENCIA
E OS SONHOS VÃO ME CONDUZINDO
ASSIM VOU TENTANDO ADORMECER
MADRUGADA AFORA VOU ACORDANDO
OUÇO DISTANTE A SUAVE MELODIA
PERCEBO É A NOSSA CANÇÃO
PENETRANDO EM MEU QUARTO
NUM TOQUE DESSA NOITE FRIA
LEVANTO CAMINHO ABRO A JANELA
SINTO NO ROSTO O VENTO FRIO ME TOCAR
OUÇO AINDA A NOSSA CANÇÃO
IMAGINO SEJA O FRIO DA SAUDADE
TENTANDO CONGELAR O MEU CORAÇÃO
JANELA QUE SE ABRE
VENTO FRIO QUE INVADE
E ASSIM VAI FINDANDO A NOITE
E JUNTO COM ELA VAI MEU SONO
O DIA JÁ VEM CHEGANDO
COMIGO ACORDA O SILENCIO
VEJO QUE OS PASSOS NADA MAIS ERA
QUE A SOLIDÃO ME RONDANDO
E O FRIO, ERA A SAUDADE
O MEU CORAÇÃO JUDIANDO
ROSA RIGHETTO
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SAUDADES DO MEU AMOR
Estou com tanta saudade do seu colo do seu aconchego
Dos nossos momentos indivisíveis, fervem os meus sentidos
Do seu coração que me trouxeste calor, de viver o nosso amor
Saudade de você meu bem sem você me sinto perdida
Saudade da chama que não se apaga, dura e perdura
Do teu corpo junto ao meu agarradinhos na nossa cama
De todas as nossas juras, saudade que me faz insegura
Quero o brilho dos teus olhos, o disparar do meu coração
Quero a ternura da sedução o toque carinhoso de sua mão
Sem você perco o rumo, as noites são implacáveis
As horas intermináveis, saudade do nosso bem querer
A saudade judia, mas me faz ver o quanto amo você
Nesse sol de primavera, minha alma por ti clama
Vou querendo e esperando, saudade de quem se ama
EU TE AMO
ROSA RIGHETTO
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A MINHA SAUDADE
A MINHA SAUDADE É COMO VÔO DA ÁGUIA
CALMO SERENO SABE ONDE VAI PARAR
PASSA POR SOBRE ABISMO, MAS TEM RUMO CERTO
SABE AONDE QUER CHEGAR
É COMO UM PÁSSARO ENCLAUSURADO NA GAIOLA
OLHA E OLHA CANTA A DOIDA AUSÊNCIA DA AMADA
SUBLINHANDO A TRISTEZA EM SEU CANTO
ASSIM É A MINHA SAUDADE
A MINHA SAUDADE É DENUNCIA
DA FALTA QUE VOCÊ ME FAZ
E MESMO QUE NÃO PAREÇA
QUE CÉU E TERRA ESTREMEÇAM
É NESSA SAUDADE QUE SINTO
O BEM QUE VOCÊ ME FAZ
ROSA RIGHETTO
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ESTRELA DE PRATA
No fundo da noite risca no
céu estrela de prata.
Por mero acaso em alegria
ou pranto segue radiante.
Em choro chorado sorriso
rasgado ditosa retrata.
Luz do caminho guardiã
do destino brilho constante.
Fascinante cintila atuante,
linda luz que vi brilhar.
Sob o céu azul comandas de
norte a sul levando esperança.
Luz criadora em noites
encantadoras me faz suspirar.
Brilho incessante em silencio
que dorme na doce lembrança.
Estrela da sorte luz fulgurante
em teus braços me ponho.
Lira cristalina entre todas as
estrelas a mais bela serás.
Envolvente e luminosa, sonho
risonho em versos componho.
Luz estrelar do meu caminhar,
eternamente brilharás.
ROSA RIGHETTO
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SOLITUDE NOTURNA
Madrugadas solitárias brisa no rosto
a nos tocar, saudade das palavras
amenas, carinhosas, a vontade do
beijo fugaz molhado. Voz que cala
transcende em inspiração impulsionados
pela eternidade absorvido no tempo.
Brisa que chega com o amanhecer
como uma flor desfolhada de
pétalas desfeitas, sorriso emudecido.
Em lençóis de desejos leito de paixões,
vestes noturnas fino tecido da noite.
Lágrima cala baixo escorre na face
assolando sonhos, palavras proferem
destroçam e soam nos ouvidos, vento
a soprar num roçar dolorido, um
suspiro errante murmúrio calado.
Sombras que vagueiam indóceis
pelos vértices da alma, sombras
funambulescas na solitude noturna.
dentro do peito um vazio, calafrio,
começa a desenhar lembranças.
A pequena graúna canta solitária,
os versos se perdem e as palavras não
saem, semeiam o silencio.
ROSA RIGHETTO
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LUZ DA MINHA FELICIDADE
LUZ QUE ILUMINA MINHA VIDA
MEU CANSAÇO
DEPOIS DE HORAS A FIO
DE EXTREMADA LABUTA
LUZ QUE ME ACOLHE
EM SEUS BRAÇOS
QUE ME CUIDA ME ACALENTA
E ENFEITA MINHA VIDA
ESSA LUZ DIVINA
QUE ME SUSTENTA E FORTALECE
CONDUZ-ME PARA O CAMINHO
DO BEM SEMPRE ALERTA
AQUECE MEU NINHO NÃO
ME DEIXA SOZINHO É PRECE
ACARINHA E AFAGA QUANDO
O CORAÇÃO APERTA
LUZ BRILHANTE QUE CLAREIA
O DESERTO ONDE CORRO
ENTRE RAIOS E TEMPESTADES
FAZ-SE SEMPRE PRESENTE
LUZ QUE ME GUIA PELO TEMPO
MINHA ESTRELA CADENTE
QUE SEGUE ME GUIANDO SEJA
QUAL CAMINHO PERCORRO
LUZ DO MEU DIA A DIA ÉS A LUZ
DA MINHA COINCIENCIA
QUE JAMAIS ME ARREPENDI POR OUVILA
SUBLIME AFLUENCIA
ROSA RIGHETTO
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FELICIDADE PLENA
TEUS LÁBIOS SEDENTOS
AO ENCONTRO DOS MEUS
CADA DIA CADA NOITE JUNTOS
FELICIDADE E PRAZER
UNIDOS COMO SE UM SÓ FOSSE.
NO DOCE MEL DE TUA BOCA
DO GOSTO GOSTOSO DE TUA PELE
GOSTINHO QUE ME DEIXOU QUASE LOUCA
CADA PALAVRA CADA GESTO TEU
TEU JEITINHO DE MENINO EM CADA SENA
QUERO ESCREVER QUERO FALAR
SEM COLOCAR A PAIXÃO SUPREMA
FORÇA QUE ADIVINHA DE NOSSA ALMA
ENTRELAÇO DE ABRAÇO DERROTAVA A DOR
ÊXTASE DE PURA FELICIDADE CALMA
ENTRE SUSSURROS E BEIJOS GRITAVA O AMOR
QUANTA TERNURA EM TEU ROSTO
SOMOS PERFEITA INTERAÇÃO
ME DESTE O TEU CORPO, SACIASTE NO MEU
FELICIDADE PLENA VOCÊ E EU
ROSA RIGHETTO
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PUREZA DO CORAÇÃO E DA ALMA
HOJE O SOL SE ESCONDE DESCORTINADO
DEIXANDO ABERTA A PORTA DA VIDA
UM CAOS DE TRISTEZA SE ASSOLA TIRANDO-LHE
O BRILHO O CALOR ACONCHEGANTE,
NEGANDO AS CARICIAS OS TERNOS BEIJOS.
NA ESPERANÇA DA CHUVA MANSA, NA CORRENTE
DO RIO SERENO COM ÁGUA LÍMPIDA E LEVE SEGUE
EM SEU CURSO TRANQÜILO.
MÁGOA AMONTOADA DESESPERANÇA DE
UM SONHO AINDA NÃO REALIZADO, DORES DE PESAR
DORES NO CORAÇÃO E NA ALMA
A CHUVA LEVE RESPINGA NA JANELA SEJA UM
PRESSAGIO DE UM NOVO PORVIR NA ESTRADA
FLORIDA DO AMOR, ESPERANÇA E VERDADES
NUNCA TIVERAM DISTANTES DE QUEM TEM NA ALMA
A PRESENÇA CONSTANTE DA LEALDADE.
QUE A ESPERANÇA SE FORTALEÇA QUE
TENHA EQUILIBRIO FÉ EM DEUS, CARINHO PARA
OS QUE NOS QUEREM BEM, NA SOLIDARIEDADE HUMA
NA NO AMOR PURO, O MAIS NOBRE SENTIMENTO,
AQUELE QUE CONSEGUE REMOVER A DOR, AS PEDRAS DO
CAMINHO, AS INTRIGAS E VENCE A BATALHA DA VIDA.
SOMENTE OS QUE AMAM COM A PUREZA DA
ALMA, SEM A MALICIA DA MALDADE, NOS ENTRE
LAÇOS E AFAGOS DO CORAÇÃO, CONSEGUEM
SEUS SONHOS REALIZAR, VISLUMBRANDO A
ESPERANÇA DE DIAS FELIZES DE UM NOVO
DIA A VIDA SORRIR.
ROSA RIGHETTO
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CAMINHANTE
Sou caminhante, não faço caminho
sigo guiado pelo criador.
Na sua presença confio, é pouso
que marca é luz que fascina.
Caminhando de dia ou na bruma da
noite desperto sonhador
Nos rastos que deixo sigo adiante
nada me desanima
Nessa caminhada cada passo é uma
jornada sentido e cantado
Sorriso rasgado iluminado como raio
de sol em simetria constante
Caminhante eu sigo invento
mil coisas entre real e a fantasia
Caminhante adiante, me revisa e
refaz todo instante.
Caminho no tempo na vida no
espaço na dor da saudade
Sem tempo nem hora no depois
no agora nessa vida errante
Entre o ser e não ser o nada o
tudo driblo a mentira ambulante
Provo do gosto doce e amargo
defendo a liberdade. Persistente
Sigo, sempre adiante ultrapasso
horizontes. Como um ser caminhante,
faço dos belos sonhos eterna realidade.
Rosa Righetto
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MEDO
Que bloqueia estradas encurta
os espaços acorrenta a alma
trava os passos. Que cerca as
trilhas enforca os laços cala as
palavras.
Medo, que brota com o vento num
cair de tarde, que sufoca a liberdade
tropeçando na felicidade.
Que adentra o ser nas entranhas
do acaso, enroscando-se num rolo
condutor, labirinto sem saída pânico
horror.
Medo da solidão num mundo de
escuridão, das lágrimas que sela
a boca das verdades desfalecidas
amordaçadas e desvairadas.
Dos sonhos amputados castrados
das forças esquartejadas da falta de
coragem que enfraquece o peito na
tristeza contida.
Medo do céu sem estrelas da luz se
apagando, do riacho secando a flor
murchando.
Espelhos que se quebram quando eram
polidos. Da vida um nada deserto contido
nos sonhos perdidos.
Medo...
Rosa Righetto

20

EXPRESSÃO DA ALMA
-Nesse recanto selvagem, com a força do vento batendo em pensamento sensação
de liberdade de quem acolhe de quem sente o amor presente.
-Onde o homem nasceu livre em todos os lugares está, usa da palavra para exprimir
sentimentos, declama relata é simplesmente divinal, e nesse manancial da vida
segue filosofando, buscando uma maneira de não somente sonhar, mas sim realizar.
-Observando entre paisagem o manto verde onipotente, na variada dispersão,
adversidade da natureza, e nessa busca infindável de certezas e incertezas, o
grande sinal da presença de Deus.
-E como pintura abstrata assim retrata lembrando tempos imemoráveis sem divisões
passivas ou algo de anormal, sem falar por falar o quão importante a natureza,o
amor a vida..
-Na expressão da alma mechas dos sonhos, motivos plausíveis, assim vai se
vivendo, ensinando e aprendendo, fazendo acontecer.
-Como parte do conhecimento em relato adscrevendo com pena e tinteiro, no
pergaminho amarelado guardado no acalento do tempo para a eternidade.
Rosa Righetto
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CHORAR DE ALEGRIA.
Enquanto o mundo se arrasta e nos mantermos presos nas
desilusões em feridas não cicatrizadas, a tempestade brutal nos assola,
nos corrói e segue dilacerando nossas almas.
Portanto devemos gostar de rir, chorar, brincar, de observar as
pessoas que nos atrai, do por do sol, de um dia de chuva fina, de amar e
querer estar perto.
A voz tem sede de gritar? Grita, observa, caminha, sonha, luta,
pensa, agarra a vida, é sempre o ponto de chegada e partida, mesmo que
não tenha a vitória merecida, acredita não desista.
Segue caminhando na perfeição que julga de si próprio, navega nos
mares da imperfeição, erra acerta, cai levanta.
Mesmo sendo discussões, mal entendido ou preocupação a cada
passo dado, passo de uma vida sem sentido mas com esperança mansa,
promessa de felicidade.
Somos a voz que alguns gostam de ouvir, o calar se nos faz magoar,
somos texto, rima, somos poema inacabado, às vezes somos criança que
tem muito a aprender, muitas vezes incompreendidos por falta de
expressão.
Surgimos no tempo, voamos nas asas da memória, entre lágrimas
e sorrisos, mas desistir jamais, devemos acreditar sempre que vale a
pena, que viver, amar, vale a pena.
Acreditar sempre na capacidade de vencer e continuar a lutar, até
enxergarmos uma única luz, ainda que pequenina, indicando o rumo a
direção a saída.
Para vencer devemos acreditar... Sempre.
ROSA RIGHETTO
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CANTO AO VENTO
Nessa distancia indolente canto ao vento, amargo soa meu riso no acaso
estava escrito, há coisas que o mundo muda não
muda o que está prescrito.
Minhas águas rolam etransbordam o meu mar. Vento forte bate e içam
as velas da minha saudade. Aprendo e desaprendo invento desvios sem pensar,
em revoltas e viravoltas num porto de sensibilidade.
Folhas infecundas ao vento, um dia já foram vivas, exultam o sol, sem expectativas.
Como um porto solitário ou mesmo uma desafinada melodia canta
o vento oculto e esquecido ao encontro do nada.
Vontades atrevidas o grande amor que trucida um coração que se ilude nas lágrimas
em plenitudes, cantando poemas ao vento num recitorio celeste,
no sol de cada amanhecer cada verdade desperto.
Sobre pedras maturadas relâmpagos batem de nuvem a nuvem em descargas
incessantes, chuva forte caminha rumo ao mar, ajeitado
ou atrapalhado direção a existência contudo o amor a guiar.
No registro da noite invento qualquer palavra, em prova da razão alegrando meu
intenso viver. Em pranto ou sem pranto meu coração surrado... No escuro
aço do silencio... Adscreve tudo para jamais esquecer.
Rosa Righetto
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