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EPÍGRAFE

No fim tu hás de ver que as coisas mais leves são
as únicas que o vento não conseguiu levar: um estribilho
antigo um carinho no momento preciso, o folhear de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento.
Quem faz um poema abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada esse ar que entra por ela. Por isso é
que os poemas têm ritmo para que possas profundamente
respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo
como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E
olha, então, essa tua mão vazia, maravilhado espanta de
saberes que o alimento deles já estava em ti.
Mário Quintana
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PREÂMBULO

Sonhei ser poetiza um dia, escrever belas poesias. Cujos versos falassem de tudo, mas principalmente o amor.
Que tocasse fundo na alma, nos sentidos, Escrever sem regra ou métrica, mas falar do amor com clamor. Hoje transponho para o papel os meus sentimentos em versos Canalizo toda a energia sendo o amor à essência pura da rima
Escrevo com palavras simples nas entrelinhas do meu universo Tento ser poetiza dignando-me do amor como matéria prima Escrevo meus versos e poesias com singeleza
Não escrevo por decreto nem por obrigação Escrevo sim
porque gosto e que me é permitido esse espaço, Escrevo o
que vem da alma e do coração. No meu sonho de ser poetiza vislumbro, Deixo fluir imperando O AMOR. O amor
sempre o amor, com a mais pura emoção
Rosa Righetto
Righetto
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SEM MEDO DE SER FELIZ

Dedico a ti todos os meus poemas,
declamo em canção com a doçura
de minh’alma. Meu sentimento
desvelo aos quatro cantos, porquanto
te desejo tanto, tu és a luz que me acalma.
Relato em sussurros gemidos berros e
prantos meus devaneios e quimeras,
grilhões de tantos desejos, derramo
meus sentimentos de tantos encantos,
em versos apaixonados te proclamo.
Nos sonhos desse amor me realizado
saboreio as palavras, versos onipotentes
perpetuam para ti divinamente letal.
Meus poemas são um misto de ternura
e amor abissal.
Amo-te infinitamente te amo registro
esse amor entre sorrisos e lágrimas que
cristalizam nas arestas do tempo para
as páginas da eternidade sem medo de ser feliz, .
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LÁGRIMA

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.
Lagrima, 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!
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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..
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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.
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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 despercebida,
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.
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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
Assim vai findando a noite 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.

18

Meu Sonho de Poeta
Amor, Paixão & Sentimentos
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
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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 consciência
que jamais me arrependi por ouvi La
sublime afluência
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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 tranquilo.
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 pressagio de um novo
porvir na estrada florida do amor, Esperança e verdades
nunca tiveram distantes de quem tem a alma a presença
constante da lealdade.
Que a esperança se fortaleça que Tenha equilíbrio fé em
deus, carinho para Os que nos querem bem, na solidariedade humana. Na no amor puro, o mais nobre sentimento,
Aquele que consegue remover a dor às 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.
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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 cada
gesto 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, saciastes
o meu felicidade plena você e eu
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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.
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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
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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 tecidas 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.
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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 conhecimentos, 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 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
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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

27

Rosa Righetto
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 e transbordam 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.
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RECOMEÇAR

Muitas vezes em nossas vidas
a maturidade nos faz tomar certas
decisões, pois descobrimos que somos
capaz de levantar de qualquer tropeço.
No livro de nossas vidas não ficará
uma página se quer em branco.
Não temos a clareza se devemos virar
a página rasgá-la ou picá-la.
Algumas eu decidi virar, pois com o
tempo irão amarelar e se perderem no
tempo. Outras decidi rasgar, jogar ao
vento, pois pouco fora a importância.
Outras coloquei no picador de papel
até que sumissem, para jamais serem
lembradas.
Hoje refeita, encontro-me em paz
escrevendo nas páginas em branco
a minha linda história de amor.
Mesmo depois de passar a fina cortina,
continuaremos a escrever nossa história
nos campos verdejantes da imortalidade.
Leiam, façam uma reflexão... Todos têm
o direito de um novo recomeço
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NA SOMBRA DA NOITE

Por vezes mergulho no silencio
de minha alma que me ajuda a pensar
Olho a minha volta observo tudo que
a natureza oferece porém não é o bastante
No silencio que me acolhe sopro palavras
às avessas que encaixam no meu coração
Nem sempre compreendida meramente entendida..
Lança que verte o calado pranto em total deflagração
Calo-me diante do olhar que me fita nas
Indagações que me suprime. Tento equilibrar
as palavras que ainda não foram ditas
e lá no fundo meu coração agita
Quanta vez ouve num silencio Inevitável
Palavras em murmúrios da doce esperança
Fragilidade de um sonhador parado no tempo
Pensamentos que se desprende feito folhas ao vento
Nas profundezas do silencio estrelas saltitam e se vão
Levadas ao acaso nos mais diferentes caminhos
Flutuam entre espessas nuvens na sombra da noite
no silencio do infinito nos limites da amplidão
De tanto me emudecer,
fui perdendo a razão
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DESPERTANDO EMOÇÕES

Atos que provam palavras que marcam
Instrumentos que tocam em concertos afãs
Pinceladas que arrastam sentimentos afagam
Pingo na noite adentra floresce o jardim guardiã

Vento chega leva a desilusão que provoca a dor
Traz contigo a doçura o suave perfume da rosa
No silencio a calmaria espalha paz e amor
Enfeita com doces beijos a primavera formosa

Clamor de paz e esperança noites quentes ao luar
Céu brilha como vagalume despertando emoções
Alma cheia de ternura aprazem as estrelas a cantar
No jardim floresce a vida despertando corações

Observe o desabrochar de uma flor,
é muito mais importante que mil
pétalas caídas
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MENSAGEIRA

Viagem fascinante aforismo envolvente
Procuro o ponto mais alto na imensidão
Mensageira de luz cruzo caminhos reluzentes
Em voos noturnos viajo nas asas da constelação.

Vento sopra alerto estrelas passam sem sessar
Fragmento mágico transluz brilho seduz
Sinais marcantes vagalumeiam na noite sem parar
Sustento-me nas asas libertas que me conduz

No universo crio as alegorias ponho-me a falar
As coisas se fecham e se abrem nos versos meus
Crio perspectiva além do céu da terra e do mar
Na altura celeste floreio sinto o perfume teu

Sou amante confesso da noite me entrego apaixonada
Crio meus versos mergulho feliz maravilhada
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SAUDADE DE VOCÊ AMOR

Saudade que faz meus lábios sorrirem de ansiedade
Das doces lembranças que desatina o consciente
Meu coração bate ansioso contido na saudade
Minh’ alma te busca descreve o que sente

Saudade de você amor, dos murmúrios e desejos.
Do teu corpo nu que me excita paixão voluptuosa
Do prazer de te enroscar nos teus braços me enlaçar
Das caricias com desvelo da tua boca deliciosa

Saudade de tua pele tocar do desejo de te amar
Da conversa ao pé do ouvido de dormir de conchinha
Saudade da felicidade que juntos a compartilhar
De debruçar em teu peito e ouvir... Você é minha.

Ah saudade, tantas palavras bailam em minha mente.
Palavras que definem esse amor que a gente sente.
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LAMENTOS NA MADRUGADA

Madrugada tênue veste-se do véu negro da noite
Em sua sombria cor espalha terror, mas também amor.
Sob o seu manto negro grito ecoa em açoite
Num canto renasce a vida noutro a morte espalha horror

Madrugadas de lamento sem o fio do arrependimento
Realidade crua onde nada é fantasia vidas sem alegrias
Cenas calculadas gestos estudados sem arrebatamento
Mascaras surrada submissão comprada hipocrisia.

Madrugadas de sonho de realidade trafegando
Nas paralelas linhas da cruel desigualdade
Surge à dor transparece o coração sangrando
Diminutos choram a fome sem piedade

Nesse procurar de respostas para tantas interrogações
Seguem as madrugadas nas diferentes lamentações
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AO SOM DA CHUVA E DO VENTO
Dia chuvoso vento descontrolado
Chuva no telhado eu quieto calado
Sozinho, horas a fio entre o teclado.
Revisando meus versos inacabados

Penumbra calma intrigante ternura
Pingos embaçam a vidraça murmura
Minhas mãos no teclado compulsivas
Dedilha as palavras letras alternativas

O dia termina à tarde suave morre
A chuva ainda pelo telhado escorre
Como uma linda canção o som ecoa
La fora o vento uiva a chuva cai tão boa.

Eu aqui no meu quarto em silencio
total isolamento
Componho meus versos ao som da
chuva e do vento
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MAGIA CORPO & ALMA
A alma dança em musicalidade serena
O corpo se expressa acompanha o passo
Agilidade corpórea suavidade plena
Em sintonia corpo e alma no mesmo espaço

Num bailado sensual desliza atônita
Em harmonia musical que não termina
Lírica elevação junção lacônica
Alma cristalina bailado que fascina

Alma livre baila em nuance da alegoria
Com sensatez no ritmo da canção se expor
Sem carência nem querência a fantasia
É muito mais é ter coragem é se impor.

A magia do movimento enleva o espírito
Em harmonia indescritível viaja ao infinito
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NAS SENDAS DA SAUDADE
Botão de rosas prestes a desabrochar
Dando o ar da graça nas trilhas alumiadas
Nas sendas da saudade verso a encantar
Uma nova emoção flui na alma apaixonada

Quando a angústia da saudade aparece
Roubando-me a calma o sono e a razão
Meu jardim do amor em prece floresce
Transborda emoção serena o meu coração

Removendo todas as pedras do caminho
Da praia dourada de minha saudade
Acaricio o vento que chega mansinho
Trazendo pra mim a felicidade

A saudade que me inspira a poesia compor
É berço da glória e profundeza do amor
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TOQUE DE LUZ
Altiva dádiva que as manhãs nos traz
Insígnia que nos enleva chega o novo dia
Sol acalorado corpo e mente se refaz
Magia que nos inebria na luz que contagia

Encanto brota transcende magnitude
Contagiante brilho ilumina o caminho
Precisa luz perfeita estrela de amplitude
Manhãs sublimadas toque de carinho

Cheiro de alegria vivacidade que contagia
Jardim aquecido iluminado viva celebração
Manhãs coloridas toque de luz que inebria
Cores avivam raio de luz intensa emoção

Sol que aquece as manhãs em raio de luz
Fonte de inspiração em versos nos conduz
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CORO DE ANJOS

Serenidade que me abriga confortante
Esqueço os espinhos para na vida prosseguir
Meiguice que me aquece e me faz radiante
Raios refletem iluminam meu existir

Intensa luz que penetra o meu sonhar
Observo todo o encanto vivente
Minha’lma transcende me deixo levar
Flutuo por entre as nuvens existentes

Coro de anjos no céu entoando canção
Comovida ouço harpas divinais
Fervorosa prece sintonia de bela oração
Eterna paz para esquecer jamais

Luz e resplendor magia que encanta a natureza
Estrelas e luar em noites tantas essência da beleza
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ANJO DE INSPIRAÇÃO

Anjo de luz peregrino incessante nos
vales andante sem limitações percorre
a vil estrada desfrutando o sol e o sal da
terra sentindo o doce sabor e o conforto
climático da atmosfera
Alma companheira aguerrida guerreira
saboreia as delicias da natureza transcendendo
a vigor que ruboriza diante do sol dourado
porque é luz que domina pacificamente na
sua inteireza.
Anjo que chora a chuva encantada acariciando
o rio de encontro ao mar numa dança feliz
movimento constante de plenitude e beleza,
alma de luz que chora baixinho, porém sempre
sorrindo levando a paz aos pequeninos.
Alma e almas, gotas de luz que transcende
o horizonte
Anjos inspiradores estrelas vibrantes de brilho
Constante
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SAUDADE DE VOCÊ AMOR

Saudade que faz meus lábios sorrirem de ansiedade
Das doces lembranças que desatina o consciente
Meu coração bate ansioso contido na saudade
Minh’ alma te busca descreve o que sente

Saudade de você amor, dos murmúrios e desejos.
Do teu corpo nu que me excita paixão voluptuosa
Do prazer de te enroscar nos teus braços me enlaçar
Das caricias com desvelo da tua boca deliciosa

Saudade de tua pele tocar do desejo de te amar
Da conversa ao pé do ouvido de dormir de conchinha
Saudade da felicidade que juntos a compartilhar
De debruçar em teu peito e ouvir... Você é minha.

Ah saudade, tantas palavras bailam em minha mente.
Palavras que definem esse amor que a gente sente.
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FELIZ FEITO CRIANÇA

Acordo comtemplo a paz no sopro do vento
A natureza radiante linda dádiva do criador
Sinto a vida na contemplação do momento
Observo admirado o sol que aquece com calor

Aprecio o frio, as folhas das árvores a cair
O suave murmúrio do riacho desgarrado
O ruído do vento na alma do meu existir
A chuva fina deslizando sobre o telhado

Admiro o rio em calmaria nuvens no céu cinzento
Indubitavelmente sinto o verde vento da esperança
Inofensivo invade a atmosfera dos meus pensamentos
Dia claro manhã serena sinto-me viva feliz feito criança

Quando o dia amanhece cavalgo nas asas do vento
Saúdo o nascer do sol do seu brilho me sustento
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ÁGUA DA VIDA

Aguas reluzente profunda transparente
Num misto de magia maravilha da natureza
Nas ondas ondulantes movimenta livremente
Alegrando meu pensar sinônimo de beleza

O por do sol bate reflete com esplendor
Raios inebriantes seu resplendor reluz
Agua bem essencial fonte de amor
Miragem de luz e cor Bel encanto produz

Mananciais enlevadas cascatas de delicias
Natureza abençoada sublime encantada
Jorras naturalmente formam rios de caricias
Escorres pelo chão com vigor magnetizada

Agua da vida flui de nascente límpida puro cristal
Bem aventurança, liquido sagrado existencial
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NOITE INSPIRADA

Noite de céu sem estrelas nuvens escuras
cobrindo a lua escondendo o brilho atraente
O ar incandescente sufoca inicia-se mais uma
madrugada. Garganta seca, mão transpirando
viajo buscando minha inspiração. Infindável
noite de angustiante apreensão

O tempo se dilata olho na janela o luar se evadiu
Milhões de pensamentos atordoam minha mente
Lanço ao vento busco tua aura que me é tão sublime
De repente o beijo frio da madrugada ouço meu grito
Fixo o olhar Sinto o teu cheiro o pulsar do teu coração

No infinito a primeira estrela pequenina surge
acrescida de carinho me pego sorrindo, letra a letra
Invento momentos que incendeiam meus sentimentos
Crio poesias palavras soltas que dá guarida as almas,
Esperança ao espirito com versos intensos falo do
meu amor frases conjuntas de pura emoção que
viaja na mente do leitor.
E o dia amanhece, me aconchego em meu leito
Envolvo-me em teus braços no calor do teu abraço
Adormeço
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A VELHA PAINEIRA

Dia triste e indolente nos abateu fortemente
Uma despedida que baqueou o coração
A velha e frondosa paineira florente
Faleceu vindo a cair ao chão

Da gigante e majestosa antes deslumbrada
Seu florir encantador pelo tempo marcado
Venceu sua jornada na longínqua e servil estrada
Seu tronco envelhecido foi vencido e descartado
Em silencio tomba caindo de mansinho
Lentamente pra não causar eco na imensidão
As velhas raízes enfraquecidas foram surgindo
Revirando a terra transmutando o chão.
Ao amanhecer do novo dia uma visão distorcida
Apesar da tristeza e o adeus à velha paineira
Uma nova contemplação, outra imagem refletida.
Floresce nova paina de seda, juvenil e Altaneira.
Refazendo assim o ciclo, que a cada arvore caída.
O homem planta, a mesma espécie decaída.
Velha Paineira chão onde pisei rastros de infância
Que virou saudade.
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SINTO SAUDADE DE TI AMOR

Sinto saudades de ti amor embalo-te em meus
sonhos penso em ti meu coração estremece
Deixo que o silêncio te envolva em meus braços
Sinto a doçura do teu rosto e o enlace
do teu abraço

Em tramas de letrinhas encantadas
Viajo na madrugada me agarro em ti
Na emoção de ter-te junto a mim
Minha alma declama por ti chama

Sinto saudades de ti do teu toque
do teu cheiro da tua maneira de pensar
da tua impulsividade simplicidade.

Meus versos meus ais minha saudade
meu sorriso meu beijo e carinho são pra ti
A quem tenho e que tudo terás de mim
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EVOLUÇÃO
Buscando a paz onde a poesia
me salta nos braços a
Cada dia uma nova etapa.
a cada etapa uma constatação.

Sempre uma nova descoberta
e cada vez mais me surpreendo
Cada fase cada etapa será sempre
uma evolução necessária um
aprendizado constante, desenhado,
traçado na linha do meu horizonte.

Um novo encontro com o tempo.
a minha paixão pela vida um
grande amor que me elucida
Almas em sintonia na força do
universo e a harmonia volta das
sombras dissipadas pela força
dos sentimentos. O amor tão
esperado, desejado a paz tão
sonhada, volta a reinar
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DOCE MAGIA PURA EMOÇÃO
No olhar da noite sombria
Lua desponta em euforia
Fecunda o olhar perdido, da
Aspiração um eco aplaudido
Igualmente nascendo as
Palavras que encanta a poesia
Verso ilustrado sucinto faz
Um mundo mais preciso.
Doçura do bel-prazer em
Cada palavra despida
No tanger dos versos meus
Cantam os olhos teus
No surgir da canção divinal
Nasce a expressão desmedida
Donde borbulha o desejo de
Um sonho fenomenal
Na doce e terna sonoridade
Aclamando o mar da vida
Sigo assim poetando
Com aspiração desmedida
Na linha do tempo navego
Doce magia pura emoção
Danço na chuva e carrego
A esperança na palma da mão
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QUERIA SER VENTO
Queria ser o vento que passa esvoaçando os cabelos
Secando as roupas nos varais, desfazendo nuvens
Raspando forte nos telhados sem rota nem destino
Queria ser o vento viajar em pensamento dançar por
entre as flores do campo espalhar amor aos quatro
cantos.
Queria ser o vento mandar para longe a falsidade
deixar que predomine a lealdade, balançar as folhas
das palmeiras Indiscreto e inconveniente fazendo
redemoinhos de flores perfumadas.
Queria ser o vento secar todas as lágrimas fazer brotar
o sorriso nos corações amargurados, ser vento
navegar contra o tempo viajar sem rumo sem lenço
nem documento

Queria ser o vento subir ate o mais alto dos montes sem
medo conhecer novas paisagens passar por entre vales
profundos tornar-me amiga do condor levar para bem
longe a dor espalhar somente o amor!!!
Ah...como queria ser o vento tocar-te-ia agora meu amor
bem de mansinho assim, enlaçava-te num forte abraço
e traria pra juntinho de mim.
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A BUSCA PELA FELICIDADE
Parece ser muito complicado encontrar a felicidade
Pode até ser na pratica, devido a maneira errada que
as pessoas procuram.
A felicidade aparece para aqueles que buscam, choram
se machucam e nunca desistem
Toda felicidade se constrói no calor da emoção
A felicidade é consequente edificada por um mundo
de sentimentos. É a soma de pequenos grandes momentos
A busca da felicidade é uma constante embora o poder da
gente se esbarre no medo. O medo de arriscar nos torna
vulneráveis. Dê razão a sua existência, tenha desejo... Tenha
sonhos e tente realizá-los viva, e seja você sempre, afinal,
você existe...

A felicidade não é fruto da ostentação nem do luxo.
Felicidade é desinteresse não é ambição. Só é feliz quem
sabe permitir perder, sofrer e perdoar. Só é feliz quem
sabe, sobretudo, amar
Não esquecendo nunca que...O caminho da felicidade é
você
que deve trilhar. Porem Jamais deixe de aceitar ajuda e de
ajudar os outros a caminhar. Porque se você tropeçar e cair
terá alguém ao seu lado para levanta-lo
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SABEDORIA
No jogo da vida nosso maior adversário
são nossas limitações, jamais devemos
tentar vencer, derrubando os outros, mas
sim nossos próprios limites
A vida não é feita de ensaios ela não
é certeza, morremos um pouco a cada
dia as vezes vemos o sol nascendo num
dia lindo de céu azul, no mesmo dia no
final da tarde nuvens negras surgem
trazendo relâmpagos trovoadas e logo
a beleza da chuva lavando a terra.
Por vezes choramos de tristeza, para logo
mais sorrir com alegria, isso faz parte do
momento, faz parte do enigma da vida.
Nossa missão é viver cada instante, viver
com grandeza, com intensidade.
Quando penso na minha vida e avisto o risco
da morte percebo que não posso deixar de
viver um único segundo para conseguir
aproveitar toda grandeza do universo.
Mesmo que digam que o mundo é horrível
Que não somos capazes de nada, devemos
buscar lá no fundinho dentro de nós mesmos,
a luz para iluminar o caminho. Não podemos
esquecer jamais nem deixar de acreditar que
somos capazes de lutar, vencer, amar e sermos
felizes.
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NÃO POSSO SER TUDO, PORÉM
Queria ser estrela fazer brilhar todos os seres do mundo
Iluminar as ondas do mar fazer imperar a paz
Ser, saber, aprender mais a cada segundo
Como estrela tocar o céu se assim fosse capaz
Queria ser como o vento transpor em Pensamentos
contemplar as estelas como um lindo furacão
o planeta modificar para não ver mais ninguém chorar

Queria ser brisa suave delicada tocar a mais meiga
flor espalhar amor. Ser argucioso como o entardecer
lindo encantado como o amanhecer
Queria ser versos com encantos alados voejar
Com rimas ou sem entrelaçar meus reversos
Falar de poesia viver sem deixar jamais de sonhar

Queria ser vento estrelas brisa versos muito mais
Flor que surgisse das ruínas, chuva que invadisse
a guerra que surgisse reerguendo a esperança
desgastada. Queria ser poesia patentear a luz do dia
desenvolver como erva vadia lavar como água imaculada
Fazer com que todas as pessoas amassem e fossem amadas.
Não posso ser tudo, porém, como ser humano que sou
agradeço a vida e tudo que ela me oferece. Festejo a fé
em Deus e Amo mais a cada dia transponho meus
pensamentos em versos e poesias
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NINGUÉM VENCE SEM BUSCAR A VITÓRIA
Quando nascemos não sabemos o caminho
Que iremos percorrer, somos jogados em meio
a uma enorme multidão, tantas pessoas indo e
vindo devemos então observá-las, porém, não
devemos percorrer a mesma trilha que outro
percorreu, mas sim construir nosso caminho
construir a nossa trilha e encontrar a saída o
clarão que nos leva a nos encontrar.
Devemos sonhar sempre, e sonhar alto sim
mesmo realizando pequenas ações, pois é
com elas que chegamos a grades realizações.
Dentro de todos nós existe uma luz que nos
Guia e que estará sempre brilhando enquanto
por nós for alimentada através dos sonhos.
Somos grandes quando fazemos das coisas
consideradas pequenas amplas para nossas
vidas. Jamais devemos desistir no primeiro
fracasso, muito pelo contrário, devemos nos
aperfeiçoarmos mais para fazermos grandes
aliados para nossas vitórias
Não esquecendo que: ninguém vence sem
buscar a vitória. Nenhuma equipe ganha um
jogo sem jogar. Assim sendo entre em campo,
dê seus dribles e faça o gol, o mais bonito que
você puder fazer no campeonato da sua existência

53

Rosa Righetto

ENCANTAMENTO
Olhares fixos pela vidraça assisto o sol raiando
Pássaros plainando em voos rasantes
As folhas da palmeira esvoaçando
No horizonte ondas do mar constante

Converso com meus versos vendo a beleza
do sol que vem beijar a terra toda manhã
Enalteço e me encanto admirando a natureza
Agarro o sol matizes que me acompanha

Nesse olhar transversal sinto a vida plena
Saboreio a brisa fresca dou vazão à ventura
Cada pedaço de mim comove faz-me serena
Sentido supremo meus olhos enchem de ternura

Ao olhar pela janela enche de paz a minha alma
Plena de encantamento sorve a minha calma
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MEU CHEIRO DE MENINA

Aura aromática da manhã que me encanta
Me esclarece duvidas me traz respostas
Para os medos e incertezas o caminho mostra
Que o bem viver e o sonhar na alma canta

Nesse cantar vivo a pensar sinto no ar
O doce perfume o meu cheiro de menina
Que chega ao alento claro feito água cristalina
Sensação de conforto abeira vem me acarinhar

Caricia me embala canção anuncia o dia a dia
Orvalho que hidrata cobertor que aquece
Brisa arrepia a nuca no beijo suave que oferece
Aragem apraz traz canto e magia expressa poesia

Brisa perfumada que passa por mim penetra
meus poros alucina. Brinda a vida, na doce caricia
o perfume, o terno cheiro de menina
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VOZ DE ALMA LINDA

Ouço a voz que me chega através da alma
Sigo os sinais que me orienta com atenção
Caminho pelo cheiro do vento transporta-me calma
Procuro o tempo da esperança ouço a fala do coração

Remando contra a maré tenho força tenho alento
Por mais difícil que seja montanhas vou escalar
Sou, contudo cristal frágil mas vou atingir meu intento
Mesmo na minha fragilidade meus sonhos irão realizar

Voz de alma linda me fez rasgar horizontes ofuscados
Desnudou-me do marasmo com o mais puro sentimento
Contudo depois de tudo num grande aprendizado
Fez-me renascer do silencio tirando-me do
enfraquecimento
Neste sonho sonhado de voz límpida transparente
Unidos caminhamos eu você a maré e o vento
Vamos quebrar barreiras desbravar montes.
Com tempo ou sem tempo iremos alcançar nosso intento
Florir nossos Horizontes firmes e fortes contundentes
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POSSO NÃO SABER TECER, PORÉM

Em páginas enfeitadas escrevo me envolvo
Crio frases que me deslumbram ideias delicadas
Leio releio declamo num leve crepitar absorvo
Cada sílaba pontuada pulsa na pena delineada

Em discurso musicado descrevo com emoção
Sinto o fogo aquecendo a alma a luz que ilumina
Vento que arranca lembrança comovendo o coração
Brisa cheirosa que chega a mim penetra minha retina

Como raios fluorescentes qual cometa viajante
Serei vela a arder inflamando em meu peito incipiente
Feito labaredas versos meus ressalta brilhante
Sobre letras bordadas brota a poesia inebriante

Posso não saber tecer esplêndidos versos porém,
Minhálma em letras amalgamadas tece o que a mim faz

57

Rosa Righetto

DO MEU AMOR FAÇO POESIA

Longe ou perto ganho horizontes expresso meu amar
Ao mundo Acima das vaidades busco a plenitude
Me entrego a serenidade para em versos declamar
E assim me encantar com as minhas atitudes

Emociono-me quando crio meus versos faço apologia
Ao amor. Deixo as lagrima rolarem dou vazão a emoção
Minha alma em festa faz canto encanto e alegoria
No afago da magia docemente apimento cada inspiração

Controlo meu coração nas palavras que se permutam
Torno imenso o meu amar sorrio a cada chegada
A cada despedida choro as lágrimas se misturam
Prenuncio do encontro perfeito nesse amar e ser amada

Do meu amor faço poesia encanto-me enriquecida
Retiro do meu vocabulário palavras sem sentidos
Na poesia encontro toda a minha essência de vida
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O SILÊNCIO HABITA MEU MUNDO, PORÉM

Como um pássaro alado voa em adágios
Caminho no sentido implícito com meus versos
Desenho na ponta do lápis em sufrágio
Crio asas circunscrevo o imaginário inverso
Neste meu desvario acordado passo horas
A rabiscar poesias em letras combinadas
Vôo longe a pensar, tão longe rumo afora.
Transcorro imensidão totalmente passada.
Reviro meu interior ponho em ordem o meu eu
Brinco com meus versos dando vazão a minha imaginação
Alimento palavras que dentro do meu peito floresceu
Nesse entrelaço no calor da emoção flui a minha inspiração
Geralmente passo escrevendo noites inteiras
Rimo falo faço não me faltam palavras nem inspiração
Cansada espero que o sono me passe uma rasteira
Domine a minha mente aturdindo minha imaginação

Assim sendo varo as minhas madrugadas acordada
O silencio habita meu mundo, contudo não há o abandono.
A brisa mansa me acalma toca-me o rosto de chegada
As fantasias contorcem na essência dando paz ao meu sono

59

Rosa Righetto
TERNAS SAUDADES

Folhas afetuosas a esvoaçar no tempo
Como aura carinhosa teus lábios a beijar
Voz cantarolando risonha ao relento
Terna saudade doce mistério de amar

Vejo teu meigo sorriso em noites altaneiras
Banhando meus sonhos em juras ao luar
Sentindo o perfume das flores de laranjeiras
Meu eterno amor minha linda razão de amar

Tanta saudade, sentir que ecoa o meu pranto.
Afetuoso fascínio canto em sonoridade triste.
Ah, quanta saudade meu doce encanto.
Cantarei na alma esse lindo amor que existe.

De gota em gota meu olhar deságua em rios
de lágrimas
Ah, meu amor sonho-te, necessito-te, vivo-te,
saudades Ternas.

60

Meu Sonho de Poeta
Amor, Paixão & Sentimentos
RABISCANDO MEUS VERSOS
Nasci bem, menina eu fui, como tantos
também feliz, a menina cresceu hoje da asas a
imaginação, e num ilimitado silencio num
emaranhado de incógnitas onde amarro meus
sonhos vagueio num confuso destino estranho
ao meu saber, emudecida busco a razão com olhar
disperso .
Rabiscando meus versos vou compondo seguindo
a passagem da vida ao relento da madrugada,
esquadrinhando atalhos feito sombras Em versos
transponho epigrafe definida seguindo aos trilhos
da estrada
Nas infindáveis horas embora meu pensar floreia
Vejo a luz que invade as frestas em densa bruma
Imagens distorcidas passam pela minha memória
Refletindo meu céu anil preenchendo minha lacuna
Vou escrevendo de tudo um pouco, porém meu forte
o amor o sensual, nada vulgar tudo com muito primor.
O que para poucos é clichê para mim a coragem de
poder narrar esse sentimento lindo, e no traçado da
memória lavro palavras disponíveis.
Se por trás de toda folha há uma gota, se em cada flor
pousa uma borboleta, se em todo campo há um singelo
beija-flor por trás da minha inspiração o arco-celeste do
amor
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CHORANDO NA CHUVA
Eu olho para o céu vejo nuvens brancas como espuma
Procuro o azul infinito sinto roçar o vento que me toca
o sol que me aquece. Então o universo se transforma e
sinto a chuva fina o meu rosto instigar e vem o vento e
me abate o sol forte a chuva fina me fazendo chorar.

O ar acolhedor arrefece o choro, a chuva fina se mistura
as lágrimas E a chuva fria, essa que de nostalgia pode
despertar a tristeza me traz a realidade me coloca
novamente aos trilhos da vida me pondo a cantar com um
novo brilho no olhar me fazendo sorrir porque é tempo de
sonhar .

Porquanto a chuvinha fina persistir as minhas cores serão
sempre afáveis, vibrantes, delicadas e cada gotinha de
chuva fina que cai lá fora se faz anunciar a fauna e a flora
que o amor é lindo a qualquer hora. Seja na chuva, no sol,
no vento a todo momento.

Então mais uma vez eu olho o céu e vibro com tanta beleza
Sentindo ainda as gotas de uma chuva fina a tocar-me com
Delicadeza
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FELIZ ALVORECER

Amanheceu, um cheirinho de terra orvalhada
Se espalha pelo ar envolvendo os sentidos
Alvorecer aveludado manhã empolgada
Revigora a alma aflora todas as libidos

Cheirinho gostoso que a brisa traz exultante
Fonte de potência manhã de luz energia
Delicada fragrância que se faz envolvente
Inspira-nos traz alegria faz nascer à poesia

Dia amanhecendo raios tocando suavemente
Sorriso estampado invadindo nosso ser
Canto de pássaros entoa alegremente
A mente se fortalece nesse belo e feliz alvorecer

No céu azul resplandece o sol dourado a nos acordar
Espetáculo de vida saúda a existência beleza singular
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CORAÇÃO CAPRICHOSO
Meu pensamento te procura, estou repleta de
poesia de desejo pelo teu dia, do teu coração
caprichoso, do nosso amor que já nasceu
fogoso, majestoso, grandioso. Rompo o silencio,
celebro a vida com esperanças renovadas, vejo
estrela em simetria alegre e reluzente, brilhando
no azul do céu, pássaro em vôo de esperança num
dia em que amanhece calmo, um sol que nasce
com doçura, em meio ao silencio que dorme.
A doce e suave canção em nossos ouvidos no
compasso do nosso coração, numa ansiedade
trêmula de desejo, sufoco na madrugada,
respiração acelerada, teu corpo no meu corpo,
loucura dos meus sentidos, paixão que em meu
peito arde, dono de minhas vontades.
Entre luzes acesas, siluetas que se fundem
cúmplices na escuridão, gemidos pronunciados
momentos inteiro de entrega e carinho adormecemos
abraçados, até o despertar onde então tudo se
repete e vem novamente a saudade. - Nestas horas
inertes sinto tua falta, abro a porta rompo o silencio,
chamo-te e clamo, vem meu amado me deixa sentir
teu gosto teu sabor, sentir as caricia de tuas mãos,
face a face te olhar, intensamente te amar.
Sinto falta do teu abraço aconchegante, do teu
beijo molhado adocicado, o pensamento navega
no delírio da minha inquietude. -E nessa doce espera,
sinto teu cheiro que me chega de mansinho junto com
o vento. - Sinto tua falta
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DESEJOS E SONHOS

Desejos e sonhos, corpos abrasados, estações que se sucedem energia e emoção em muralhas escaldantes, peito que
reluta a não explodir, ousadia da paixão estimulando um
vulcão mostrando-se incandescente, resoluto de imperfeições a alma se desnuda revelando tentadora.
Transbordante em sensualidade, na luz do ensejo fluídico,
ardente embriaguez, espasmos fogosos e delirantes dessa
fonte de eterno desejo.
Despertando assim a chama voraz, qual fogo em brasa derramando a larva quente de um vulcão em erupção, febre
selvagem, instinto e impetuosidade.
Na insolvência dessa inquietude, retiramos as angustias,
em solitudes graciosas de terno carinho dessa mistura apetitosa.
Nessa febril troca nesse desejo envolvente fingir não tem
jeito corpos amalgamados, desejos implícitos refém da
paixão eternamente.
E assim como as estações se sucedem, nossas vidas seguem encontrando razões para viver em dias de prazer e felicidade, renascendo a esperança entre desejos e sonhos..
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MEU SONHO DE POETA

Sonhei ser poetiza um dia, escrever belas poesias.
Cujos versos falassem de tudo, mas principalmente o amor.
Que tocasse fundo na alma, nos sentidos,
Escrever sem regra ou métrica, mas, falar do amor com
clamor.

Hoje transponho para o papel os meus sentimentos em versos
Canalizo toda a energia sendo o amor à essência pura da
rima. Escrevo com palavras simples nas entrelinha do meu
universo. Tento ser poetiza dignando-me do amor como
matéria prima Escrevo meus versos e poesias com singeleza Não escrevo por decreto nem por obrigação
Escrevo sim porque gosto e que me é permitido esse espaço,
Escrevo o que vem da alma e do coração.
No meu sonho de ser poetiza vislumbro,
Deixo fluir imperando O AMOR.
O amor sempre o amor, com a mais pura emoção.

66

Meu Sonho de Poeta
Amor, Paixão & Sentimentos
FELIZ ALMA POÉTICA
Minha alma poética canta
Meus versos falam de amor
Sou poesia em cor
Sou a mais bela flor
Rosa de toda cor
Poesia que vibra na alma
Trás um canto envolvente
Qual borboleta sonora
Plainando sobre rosas se abrindo
Pulsando no coração latente
Alma que enobrece reluzente
Límpida e bela transição
Como o brilho das estrelas, a
Energia do sol e a ternura da lua
Sublime deusa da inspiração
Alma que canta feliz
Com a chegada do grande amor
Amando e sendo muito amada
Dos erres mais um erre ao seu dispor
Inicial nome do seu amor
Na esperança de minha alma
Que caminha em sua direção
Surge a poesia em forma de prece
Doce alma que transcende
Aquietando meu coração
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UMA NOITE DE PRAZER

Quero você essa noite
desejo o teu calor
só com você eu consigo
deitar e fazer amor
Quero você essa noite
pra saciar meus desejos
momentos alucinantes
carícias e muitos beijos

Quero você essa noite
a respiração ofegar
com um desejo selvagem
leva-me a demência a gritar

Quero você essa noite
entregar-me à tentação,
fazes de mim sua fêmea
para atingir o ápice do tesão
Quero você essa noite
vem meus desejos conter
meus pensamentos vagueiam
por uma noite de prazer.
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O PODER DE SEDUÇÃO DAS PALAVRAS
A palavra é a chave da sedução e da conquista
é a forma direta de abrir os olhos e despertar
sentimentos lindos como o amor. 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. Vou velejando por minhas águas
em incansáveis marés, meu silencio
repousa na doce lembrança nessas
palavras puras onde me fiz renascer entre
o amanhecer e o entardecer transformando
tudo que há, trago tudo a tona em forma
de poesia, para a eternidade gravar.

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.
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AMOR DOCE ENCANTO
Sabes me sorrir com encanto
Aquele sorriso gostoso, malicioso
Encanta-me com seu jeito faceiro
Tocas-me com suas mãos delicadas

Aquece-me na madrugada calada
Na luz do sol ou embaixo da chuva
Ama-me sem subterfúgios sem cálculos
Sinto toda serenidade toda vontade
Quero a lua inteira a me iluminar
Tua face contemplar teu rosto acariciar
Com espelho de paixões em labaredas
Sinto nos olhos um lindo brilho no seu olhar

Cavalgo o vento para visitar lhes as razões
Penetro-lhe o sorriso invado sua boca
Soberano desejo dos meus anseios
Vislumbro o teu majestoso castelo
Da força da luz na conjugação do verbo amar
Quero ver-te florir eternamente, é pureza do amor
Nos caminhos em flor do meu eterno desejar
É água que jorra da nascente é amor com louvor.
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DIVAGANDO

Nas altas horas da noite vagueia o luar suave que anseia,
astros brilhantes no horizonte, inspiração de eterna fonte.
Nesse imenso universo, introspecção existencial, espelho
de estrelas cintilantes namorando o mar ondulante, surgindo detrás dos montes astro rei brilha no horizonte.
Ao som de um majestoso rouxinol saudando a natureza
Sol que aquece a vida, luz incandescente, insinuante.
Tudo será belo, o sol iluminando o mundo com sua grandeza, Voando em pensamentos nos tempos sem alegria,
trabalhar sonhar e crescer faz a alma enriquecida.
Canto que se faz fantasia que encanta a poesia, conduzindo
a saudade que se faz entristecida, Nas oficinas da vida todos são aprendiz. Na rua do coração, habita o jardim da
inspiração, pensamentos que divagam na verdade que se
diz, no voo da liberdade flores lindas da ilusão.
Um sino de canto triste toca na tarde calma e fria, nos castelos de fantasia a feitiços tão amenos, da ventura que sonhamos povoados de poesia, no palco da vida vemos os
amores que tivemos. Nos amargos da existência, cada qual
com sua essência, na longa estrada da vida todos seguem
caminhando, seja longe, ou seja, perto consagrando a existência. Da vida não se leva nada enfim todos acabam
se encontrando.
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NO LEITO PERFEITO

Não tardas a me buscar, canto o amor
tão docemente que os laços que nos unem
fortalecem claramente.

Nesse canto que é teu somente amo-te
profundamente, faço-te versos, poesia e canção,
No doce dos teus beijos acende o calor do meu
desejo, vibro de emoção sinto o pulsar do teu
coração, viajo na lua desenho nas nuvens,
arco íris colorido vejo.

A bruma da noite me inspira meu mundo
é magia é fascinação, é mundo encantado
Amor desejado, mil coisas se faz.
Noite de amor e calor fremente inusitada,
minuciosa escalada, cenário refeito, emoção
incontida fogo latente, ardente.

Olhos da lua, sou totalmente tua, nessa conjunção
prazerosa, sou leito perfeito, amor do seu jeito gostoso
de ser.
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PARA NÃO MORRER JAMAIS

Pressinto murmúrios esvoejar canções encantadoras
que faz meu peito vibrar, ventania se agitando,
o sangue nas veias a correr, coração acelerando de prazer.
Olho da natureza entoando toda beleza, no cantar da
emoção, fala alto um coração. Luto contra o tempo
que não posso segurar o relógio da vida não para,
assim segue meu caminhar.
Abro os braços para a magia, em sonho me transformo
em poesia, fazendo arrelia, segue o sonho, caminha
a vida, de repente se faz dia. Sol que brilha no horizonte,
nascendo de trás dos montes, de beleza estonteante,
com o sol nasce à poesia, minha eterna amante.
Folha seca no mundo perdido, novamente a sonhar sai
por
ai a bailar, procurando a felicidade que sabe um dia encontrar.
Na simplicidade em palavras, nessa eterna esperança, sigo
aclamando meus versos, com meus passos eu converso, em
murmúrio canto a poesia em letras sem iguais, compondo
ou declamando, vou registrando, para não morrer jamais.
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QUERER INDOMÁVEL.

Desejo intenso que te respiro pela noite,
voz que invade meu pensamento um querer
indomável, teu perfume inebria meu ser,
sou parte entre os sonhos, elixir de tuas
vontades, amor de tua verdade.

Nessa força que me conduz sou conduzida pela magia,
estou sempre a te esperar, emoção que me embarga entre
ouvir e falar nesse doce e eterno amar.

Lua que me espia, com teu olhar me cobre e aquece
esse meu amar, vivo aqui a sonhar, saio do mundo real
subo até as fontes, na linha do meu horizonte te vejo,
na minha plenitude te acolho, está em todos os meus
sonhos de amor no meu límpido esplendor.

Brilham as luzes estrelas cintilam, chega minha aurora,
surge à voz do meu silencio batendo de contra o vento.
Sou amor em versos, bebo a luz do amanhecer nesse voo
que me atravessa e toma conta do meu ser, grito para todos
ouvirem eu amo você, razão do meu viver vou sempre te
querer. E nessa certeza eu sigo seremos apenas um eu e
você.
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EXCITANTE FRAGÂNCIA

Ama-me sem cessar, sentindo o perfume de minha
essência exalar, me leva pra lua me faz tua, és meu
bálsamo, meu sabor incomparável, sentimento inigualável.
Meu perfume adocicado meu desejo memorável,
meu prazer absorvido, gota a gota consumido,
minha chuva de verão, meu desejo e excitação
ascendendo o branco do meu coração.
Raio de sol prateado meu anjo iluminado, meu sonho
acordado amor mais que desejado, abrilhanta minha
existência, me faz fêmea em açucena me tornando rosa
plena.
Seu olhar a me fitar, com o doce perfume da paz,
solfeja a beleza plena , na fragrância que se faz, com
versos perfumados e matizados de vileta lilás.
Fragrância desejosa aromas que dominam o ar,
é o amor a exalar nesse nosso eterno amar, sentidos
olfativos despertos nesse amor puro e certo.
Em troca de caricias com desejos e malicias, em
perfume de amor sussurrando um novo frescor
enchendo o meu corpo de calor, unidos pelo nosso
forte laço e sabor só podia ser, o perfume do amor.
Meu fascínio misterioso, meu perfume mais cheiroso
sensação nem sei de quê. Perfume provocante com
seu jeito insinuante, me embriago e me refaço no
perfume de você.
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A EXPRESSÃO DA LÁGRIMA

Não tenho medo de chorar porque posso
Parecer sentimental demais...
Não comando as minhas lágrimas
Elas são atrevidas, mas verdadeiras.

Caem para aliviar o coração.
Elas são necessárias para o florescer
do sorriso, são necessárias para
se aprender a valorizar um sentimento
São necessárias para o crescimento
do corpo e da alma.

Ah...as lágrimas são detalhes das grandes
Paixões detalhe importante, elas entregam
os sentimentos faz-nos refletir entre o ser e o ter...
Razão e Emoção Amor e Paixão.

A lágrima aflora emoção explicita a
paixão expõe o sentimento maior “o amor”
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DESILUSÃO

Amor sentido, amor vivido
Amor sem limites assim
Nesse estado de inteira entrega
Amando sem pensar

Uma entrega total
Sem culpa sem medo
Esperanças do ser e do ter
Amar acreditando
Esperar a mesma lealdade
Cumplicidade, respeito
Se entregar sem maldade

Nas noites tristes de solidão
Esqueço de mim, pairam duvidas
Já nem sei se fico ou vou
Cala minha voz

Nem uma palavra,
Faz-se silêncio
Nenhuma troca,
Sigo em pensamentos
Juntando os pedaços de minha alma
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BRISA MANSA

Brisa fria que toca meu rosto
Bálsamo para os meus dias
Tocando-me com delicadeza
Transformando-me em poesia

Brisa leve que me acaricia
Vem de lado vem de frente
Até parece que sente
Toda essa minha agonia

Brisa sentida que se aproxima
Que ouve meu soluçar
Lê e sente em meus lábios
O sussurro do meu chamar

Brisa amiga brisa mansa
Do poema e da canção
Brisa da minha esperança
Aquiete o meu coração
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ANJO DOS MEUS SONHOS

Você meu anjo de luz
Anjo que me seduz
Entra ronda meus sonhos
Deseja-me e me conduz

Passo o dia esperando
Nem consigo raciocinar
Sei que a noite vem chegando
E meu anjo vem me amar

Meu anjo protetor
Que me leva a viajar
Como é gostoso meu anjo
Deitar dormir e sonhar

Anjo que me traz alegria
Faz esse sonho realizar
Anjo das minhas noites frias
Estou pronta pra te amar
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QUERO LUZ EM MINHA VIDA
Minha vida em noites frias
A brigar com a solidão
É um calvário noturno
Assombrando o coração
Perdi-me nessa viagem
Nem sabia ser mais eu
As noites me perseguiam
Era muita confusão
Nesse caminho escuro
Olho as estrelas no céu
Perdendo-me vou me achando
Seguindo sem rumo ao leu
Quero a estrela mais linda
A maior que se veja
Para iluminar meu caminho
Onde quer que eu esteja
Quero luz em minha vida
Vaga lume pirilampo
Que me indique o caminho
De volta ao meu recanto
Quero a lua dos amantes
Um alguém para me amar
Só assim sigo adiante
E encontro meu lugar
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QUERO ESTAR COM VOCÊ

Quero estar com você
Nesse momento agora
Não da mais pra esperar
Meu coração por ti chora

Silencio ausência estranhes
Dor que me cega a razão
Saudade ante a minha incerteza
Dilacera o meu coração

Você é a minha vontade
Meu desejo e sentidos
Quero você nesse instante
Não da mais fica comigo

Você meu amor amante
Trouxe-me a realidade
Estou sofrendo sua ausência
Vens és a minha verdade

Traz-me um pouco da tua lembrança
Dos momentos de felicidade
Quero seu coração perto de mim
Você é a minha realidade

81

Rosa Righetto
VIDA E ALMA

Puseste cor em minha vida
Como presente me deste abraço
Docemente invadiu minha alma
Coroou-me com seus enlaço

Com amor invadiu meu corpo
Não mais se tornou ausente
Minha alma agora serena
Canta a beleza plena

Este amor que procurei
Sob a tristeza e a dor
Amor este que encontrei
Deu-me luz brilho e cor

Este amor de alma pura
Que cada vez é mais nosso
Amor que tanto desejei
Deixá-lo sei que não posso

És meu encanto e ternura
Minha alegria e sabor
Encantamento da lua
Unificamos no amor
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MINHA PAZ NO TEU SORRISO

Minha paz no teu sorriso Força da minha existência.
Meu desejo de esta com você Se faz em mim permanência
Sopra vento deixa poeira Minúsculo grão de areia
Teu sorriso me desnorteia Meu coração incendeia

Lembranças sonhos desejos Um sorriso do meu amor
Não importa a distancia Para encantar sua flor
Nas estrelas que renascem Tem um que de sedução
É o sorriso no olhar Que na lua que faz canção

Tem cheiro de vinho de mesa Duas taças dois corações
É num sorriso que vejo Dois seres brindando paixão
São portas que vão se abrindo É amor que entra em ebulição. Dois corpos se completando Na mais doce sedução

Instante de ternura e carinho Calmaria em tempestade
Laços que já existiam Sorrisos de felicidade
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MINHAS QUERÊNCIAS

Quero a beleza da flor
A primavera em cor
O canto dos passarinhos
O som do riacho no amor

Quero poder acordar
Ver minha estrela brilhar
Depois do café da manhã
Ver os raios de sol comandar

Quero em versos me afogar
Um alguém para compartilhar
Transmitir força e coragem
Meu desejo concretizar
Esse é meu sentir meu sonhar

Entre tantas as querência
Você é a mais pura
Entrou em minha vida
Fez-me a mais feliz criatura
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MEU BEM QUERER
Quero você do meu lado
Meu sonho meu desejo
Meu amor idolatrado
É assim que te sinto e vejo
Você paixão e ternura
Anjo de tanta emoção
Que chegou e fez seu ninho
Dentro do meu coração
Quero você junto a mim
Em cada amanhecer
Meu sonho de amor sem fim
Sem você não sei viver
Você meu sonho de luz
Homem de tantos encantos
Tesouro mais precioso
És o amor que amo tanto
Quero você todo instante
Saciando meu desejar
És para mim muito importante
Faz meu sonho se realizar
Você minha paz o meu mundo
Razão do meu viver
Meu desejo mais profundo
Minha alegria meu bem querer
Vem pra comigo ficar
Os meus sonhos satisfaze
Quero poder gritar Eu Amo Você.

85

Rosa Righetto

NO SILÊNCIO DA NOITE
É no silencio da noite que dou asas a
Minha imaginação e meus pensamentos
Voam chegam até você, é no silencio da
Noite que flui minha inspiração, que
Crio poemas e falo da minha paixão,

É no silencio da noite que fecho os
Olhos e fico a pensar, é no silencio da
Noite que sinto bater forte o meu coração,
É no silêncio da noite que me chamaste,

É no silencio da noite que entras em meu
Sonho e chega pra perto de mim, é no
Silencio da noite que sinto falta do meu
Amor que desejo o teu calor é no silencio
Da noite na minha cama vazia que espero
Por sua companhia,

Enquanto você não vem Fico aqui no silencio
da noite a te esperar Pronta para te amar
O quanto eu amo você!
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PENSO EM TI
Penso em ti
Na loucura do coração
No recanto de minha solidão
Na chuva que cai lá fora
Na lágrima que se esvai
Penso em ti
Num campo florido
Um lindo jardim colorido
De flores que vão se abrindo
Chamando-te junto a mim
No encanto de um sorriso
Entoando o meu paraíso
Na doce e suave canção
Alegrando meu coração
Penso em ti
Em todos os meus momentos
Na angústia e no abandono
Intermináveis noites sem sono
Meu doce amor meu desejo
No vento frio que causa arrepio
Nas madrugadas frias
Na minha insensatez
Sentindo a suas caricias
É um pensar sem fim.
Pra te encontrar caminharei
E amarei por toda a minha vida
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MENINO FACEIRO
Menino faceiro
Chegou sorrateiro
Fazendo canção
Encheu de folia
O meu coração
Menino dengoso
Seu jeito manhoso
Me agrada e fascina
E até me alucina
Menino agitado
Seu corpo sarado
Me enrosca me enlaça
Sorrindo me amassa
Menino ternura
Me ama acalenta
Embala e sustenta
A minha paixão
Menino é magia
É simplicidade
Menino eu te chamo
Venha logo eu te amo
Menino chegou
Ficou quietinho
Aqui num cantinho
Do meu coração
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QUERO TE CONHECER

Quero te conhecer
Dar-te carinho e calor
Esteja onde estiver
Terás o meu amor

Quero sair com você
Mostrando a direção
Qual o caminho certo
Rumo ao meu coração
Quero te conhecer
Sonho de felicidade
Você está no meu peito
É pura realidade
Quero estar com você
Momentos de ternura
Quero te dar prazer
É meu anjo sem censura
Quero te conhecer
Poder sorrir e amar
Eu quero te namorar
Te dar amor e prazer.
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QUERO VOCÊ LIVRE POR INTEIRO

Quero você livre
Amar-te por inteiro
Sem dolo sem amarras
Quero amor verdadeiro
Quero você livre
Para amar sem receio
Amante amado amando
Ter você por inteiro
Quero você livre
Alimentar dos seus beijos
Pra ficar junto a mim
Saciar os teus desejos
Quero você livre
Aquecer-te com meu calor
Mostrar-te como sou
Alimentar-te com meu amor
Quero você livre
Passeando pelo meu corpo
Saciando meu querer
Fazendo o amor pra valer
Quero você livre
Sempre junto comigo
Homem amado sonhado
Cochichando em meu ouvido
Você é meu doce pecado
O meu querer mais desejado
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INTENSO AMOR

É você, que me invade a alma,
Ultrapassa meus limites,
Em sonhos ou fantasia
Faz-me perder o equilíbrio
Tira-me os pés do chão
Com seu jeito doce de sedução

É você que não sai do meu pensamento,
Faz-me sentir as carícias, o torpor
Revivendo os nossos momentos
Nas infindas noites de amor

É você que invade meus sonhos,
Que me arranca suspiros e ais
Acelera o meu coração no
Compasso da mais linda canção

É você que me faz pensar te amar
Que me transporta me faz feliz
É você o amor que eu sempre quis.
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AMEI DEMAIS

Amei muito, amei demais
Perdi o controle amei sem medida
Amei por conta passei da conta

Amei em desespero sem jeito
Fui consumida fiquei sem guarida
Amei com apego sem medo
Amando demais me ignorei

Amei com vontade sem piedade de mim
Fui amando e me entregando
Mas amei com sinceridade
Com esperança de felicidade
Amei com ternura amei com paixão
Mas também com muita grandeza
De quem ama com convicção
Com doce leveza e toda beleza

Amei sem malicia amei sem maldade
Amei sem limites mais acreditei
Fui amando demais e amei sem noção...
Nunca imaginei machucar o meu coração
Perdida de amor ainda busco a razão
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VOCÊ
Chegou tão der repente
Tão diferente
Assim sem avisar
Sem nada planejar
Meu sonho bom meu querer
Sonho que quero viver
Ouvir a melodia do amor
Ficar impregnado em teu ser
Quando olho pra você
Nem sei o que pensar
É tanta alegria é prazer
É meu desejo meu sonhar
Meus olhos já não mais tristes
Voltaram assim a brilar
como é bom perceber
que ainda podemos amar
O amor que me envolveu
Eu nem quis evitar
Deixei me levar
Só não sei onde vai dar
É difícil explicar
O que eu sinto por você
Mas o amor é assim
Bem acima da razão
Não existe explicação
Por isso quero sem pensar
Cada vez mais te amar
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VAMOS VIVER ESSE AMOR

Você chegou de mansinho bateu na minha porta
Com seu jeito de menino deu-me tanto carinho
Agora não tem mais volta

Como não falar de você se tudo que escrevo é sobre você
Como tira-lo do meu coração aqui fez morada esqueço a
razão
Não me peça pra esquecê-lo ensinou-me a te querer
Sinto falta de ter você isso ninguém pode ver

Quero os beijos que não tive saciar esse amor contigo
Quero os abraços infindos viver o amor bonito
Venha não fica a pensar meu peito agora a gritar
Sei que é o amor que chegou estou pronta sim pra te amar
Quero encontrar você levarei a minha luz
Sim, vou te iluminar levarei a minha metade
Para te completar
Quero deitar com você juntar sermos uno por inteiros
Fazer amor te aquecer viver esse amor lindo verdadeiro
Vejo você chegando com seu sorriso encantador
Dizendo pra mim eu voltei Vamos viver esse amor
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HOJE
Hoje meu querido
Quero te amar
Quero sentir seu desejo
Na ancia de me tocar
Quero tê-lo do meu lado
Sentir teu cheiro meu homem
O teu instinto selvagem
Num doce sabor do pecado
Hoje
Quero atiçar sua alma
Amar-te com muita calma
Deixar que ente em meus sonhos
Se aposse de ainda acordada
Vou manter-te junto a mim
Sentir teus beijos molhados
Seus enlaces apaixonados
Teus abraços mais demorados
Hoje
Quero poder enxergar
Tudo o que sentes por mim
Ver o brilho no seu olhar
Poder ficar junto a ti
Quero adormecer em você
No mais delicioso conforto
Sentir o seu coração
Bem juntinho do meu
E ter certeza que és meu
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VOCÊ MUDOU O MEU MUNDO

As minhas manhãs os meus dias Tornaram-se mais felizes
Ao receber seu bom dia, Nas doces palavras Do meu despertar
Você adoça minha alma Segura em minhas mãos Você me
leva a viajar Asas que me fez voar

É fonte que jorrou o amor É meu universo meu mundo
Estrela que me guia na noite Sol que ilumina meus dias
É fragrância da mais linda flor No meu coração te guardei
No meu mundo só quero você Na minha vida não te esquecerei
O seu coração eu encantei

Amor sublime perfeito Pura flor em jardim
Que se alojou em meu peito Amor para nunca ter fim
Quero naufragar em você Morrer no seu encanto
A saudade chegou tão rápido Nem deu tempo de dizer te
amo
Adormeci te amando

96

Meu Sonho de Poeta
Amor, Paixão & Sentimentos
O MAIS LINDO AMOR
Amor em pura poesia
Lua que encanta a noite
Sol que aquece o meu dia
Flor que perfuma o amor

Com ternura e carinho
Loucura e razão
Vibrou o branco da paz
Surgiu o vermelho paixão
Ouvindo o mais doce chamado
Linda historia puro esplendor
No eclodir aclamado
Desabrochou o amor
Bálsamo que rejuvenesce
A felicidade em flor que renova
Após o encanto dos instantes
O mais puro sentimento se fez nascer
E assim chegou se abrindo
Nasceu com todo esplendor
Sob a esperança a luz sorrindo
E para sempre selou o amor
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FOGO DA PAIXÃO
É fogo que arde
Paixão latente
Que queima lá dentro
Do peito da gente
É livre é solto
Arredio complicado
É um caso a parte
É amor delicado
É amor e ternura
Como sol e a lua
É amor arredio
Qual doença sem cura
É o vazio é a dor
O chamado do amor
É o verso o reverso
Qual se abrindo uma flor
É o calor é o desejo
O fogo da paixão
A fúria dos corpos
Em total emoção
É amor é loucura
É o chamado da flor
Me excita me toma
É assim nosso amor
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SELANDO NOSSO AMOR
Corro rompendo laços
Abraços e beijos
Levo a ti nessa doce
Manhã de ternura
Meu sorriso
O meu amor mais bonito
E flores do meu jardim
Iremos juntos
Desbravando novos
Caminhos
Tirando pedras e espinhos
Somente rosas e flores
Dos girassóis se abrindo
Corro rumo ao seu coração
Buscando-te para um passeio
Saímos de mãos dadas
Onde tudo é só nosso
Só eu e você
Eternamente nós,
E mais ninguém
Um paraíso feito em flor
Vamos de sol a sol
Luas e luas
Selar o nosso amor
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QUE FALTA VOCÊ ME FAZ
Na noite que finda Ao dia que amanhece
Solidão me aquece Que falta você me faz
No escorrer das lágrimas No inundar dos prantos
Do lenço que as secam Que falta você me faz

No coração pulsante Batidas aceleradas
No desejo contido Que falta você me faz
Entre idas e vindas Abraços e beijos
De novo a despedida Que falta você me faz

Nos meus momentos calados Sentimentos guardados
Amor lindo e sonhado Que falta você me faz
Na minha saudade que aperta Nas suas doces palavras
De um amor bendito e amado Que falta você me faz

Na boca que você beija Dizendo que me deseja
Que veio pra ficar Que falta você me faz
É minha outra metade Posso morrer de saudade
Esperando você voltar Que falta você me faz
E nessa loucura te amando Assim se vai levando
Até o dia de se encontrar Que falta você me faz
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ALMAS ERRANTES
Negadas de amores
Mistificam as dores
De almas perdidas
Nem cheiro das flores
Se ouvires clamor
Não sintas tal dor
É deserto do amor
Que se faz sofredor
Destilaste o seu fel
Es ato profano
Nas agruras ao leu
É danado de insano
Rupturas impessoais
Dor de inferno dor de alma
Existência amaldiçoada
A espera pela calma
Almas errantes
Arrastam tristezas
Entoam o canto
De ais lancinantes
Se for ventos do norte
Destruindo paixões
Não reclamem a sorte
Faz-te ainda consorte
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DESEJOS ALIENADOS
Desejos de carinhos
Olhares terno de saudade
Flutuam nos beijos
Nos olhares travessos
Cada sussurro dito
Sai de lábios sedentos
Desejos contidos
Timidos nas faces rubras
Tua face dimenciona
Imagens do momento
Assim perpetuam
Olhares sedentos
Labios entreabertos
Palavras que não soam
O eco intimida
Sofregos latentes
Passeiam se enlaçam
Mãos inquietas repousam
No corpo imóvel
Dos enlaces alienatórios
Corações secretos
Entre paixões latentes
Se rasgam se comem
Nos seus aconchegos
Pra tu minhas rimas Que me desalinha
Meus deleites são seus Seus poemas são meus
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DOCE AMANTE

Flutuam-se, beijos.
Olhares travessos
Doce e constante
De carinhos audazes
Vorazes desejos
Terra prometida
Mel de fantasia
Doce ternura
Ilha perdida
Que de amor extasia

Estás presente em mim
Meu doce menino
Seu corpo fremente
Teu amor me alucina
Teu cheiro inebria
A alma que sente
Mel de desejo terno olhar
Beijo tocante
Na cama a rolar
Meu doce amante
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CHUVA DE AMOR
Cai chuva fina lá fora
Aumenta minha paixão
Eu a pensar em ti
O quão feliz tu me faz
Preenche meu coração
Raia o sol brilha a lua
Botões de rosas se abrindo
Sopra o vento cai a chuva
E o meu amor continua sorrindo
Chuva gostosa bem mansa
Escorre pela vidraça
Meus pensamentos vagueiam
Estou em estado de graça
No canto dos passarinhos
No cheiro de terra molhada
No peito de sua amada
Você construiu seu ninho
Hoje aqui, faz morada
Chuva que cai dengosa
Nós dois juntinhos feliz
Amas-me no nosso leito
É o amor que sempre quis
Distancia palavra doce
Posso dizer sem demora
Pois ela não nos separa
Estamos juntinhos agora
Feliz nossas almas namora
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VOU SORRINDO TE ENCONTRAR

Quero caminhar nos teus sonhos
Ver as estrelas felizes cantando
Mar e terra se beijando
Lua e sol felizes namorando
Amor desejado sublime encanto
Sentimento doce ternura em pejo
Magia do primeiro encontro
Nos longos abraços e beijos
Quero você junto a mim
Compartilhando felicidade
Estarei junto a ti pra dizer
Tenho um amor de verdade
Amor sentimento sagrado
Tens o meu, pois;
Foi o contemplado
O amor que sempre sonhei
Desejo, sonho realizado.
Quero o brilho dos seus olhos
Seguindo o rumo de o meu caminhar
É indicação certa, a seta a direção
Vou sorrindo te encontrar
Em meus braços te aconchegar
E felizes vamos nos amar
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TEU CHEIRO EM MIM

Deixas-te em mim teu cheiro
Teu perfume inebriante envolvente
Fecho os olhos pra lembrar
Suas mãos me acariciar

Ainda sinto seu cheiro
O calor do seu corpo a me aquecer
Teus lábios maliciosos nos meus
Doce desejo que nos acolheu

Sinto o teu cheiro de amor
Gostoso cheiro de você
Sou tua em cada momento
No aroma do doce querer

Cheiro do homem amado
Deixas-te o desejo sem fim
Tocas-te minha pele macia
Permanece o teu cheiro em mim
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O CHEIRO DA NOSSA PAIXÃO
O cheiro inebriante da
Nossa paixão se alastra
Escorrem lágrimas
Tamanha emoção
Teu corpo tua pele suave malicia
Onde me rendo a tantas delicias
Tua mão me toca e me ascende
Percorre por labirintos
Mergulhamos no âmago do prazer
Em cascatas de desejos infindos
Sua boca sussurrando meu nome
Conduzindo-me com maestria
Fundimos entrelaçados
Nos doces e suaves arrepios
Meu sentimento por você é profundo
Transborda minha infida paixão
Cavalguei com você no teu mundo
Nos tornamos vulcão em erupção
Pelo seu corpo naveguei
Explodimos num arco ires de sete cores
Meu homem amado e querido
Num vendaval de inúmeros sabores
Sinto tua fome insaciável
O teu cheiro que me entorpece
Teu desejo que me incendeia
Quero-te sempre agora e depois
Nossas peles se tocando
É mistura de nós dois
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ALIENADA SEDUÇÃO.

Beijos ternos que inebriam
Almas que se acariciam
Faces rubras lábios sedentos
Silencio esmagado
Olho-te quedo-me.
Dos enlaces alienados
Desvenda o corpo nu
Que repousa inquieto
Na ancia do querer
No eco tímido, forte e audaz
Enche-se de amor e de prazer
Fortes desejos
Balançam temores
Corpo tremulo descompensado
Mãos que navegam inquietas
Doce fragrância de mel e desejo
Mistura de beijo alienado
Corpo estirado doce pecado
Olhar fulminante puro desejo
Inebriam-se de caricias
Doce pericia amantes malícias
Imagens fugazes uníssono som
Coração secreto comanda paixão
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NEM SEI MAIS QUEM SOU
Meu sorriso é íntegro de amor
Lapidei-me como um precioso rubi
Colori meu mundo de tanta cor
Mesmo assim poucos me fizeram ri
Na tentativa de desvendar-me
Li me reli nas entrelinhas
Nessa busca de encontrar-me
Consumi-me em contingencias minhas

Em palavras me expresso, contudo,
Será que fiquei na sombra?
Estou tentando achar o prumo
Lutando pra sair da penumbra
Será que minha força se perdeu
Junto com meus ideais?
Ou adormeceu no meu eu
E as prioridades foram os meus ais!
Estou perdida miro-me do alto de mim
Já nem sei mais quem sou eu
De nada valeu sonhos se foram por fim
As minhas convicções se esvaneceu.
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AMOR, ETERNO AMOR
Palavras doces de amor
Essência do meu sorriso
Es meu canto em flor
Canção do meu paraíso
Acaricia-me com doces palavras
Mergulha na melodia do meu olhar
Paralisa o tempo acelera a espera
Acalma minha sede no eterno amar
Canta-me com palavras de ternura
Anula o tempo com teus beijos
Que seja suave como teus lábios
No doce bailar dos nossos desejos
Alucina-me com palavras carinhosas
Alegra-me qual uma flor na primavera
Aprisiona-me nos seus enlaces sublimes
É meu doce amor minha quimera
Entoa-me nas palavras de desejos
Cubra-me o ventre com beijos alucinante
Que se cale o sol rompe horizontes
Amar-te-ei para sempre meu doce amante
Amor eterno palavras que acalma
Sou seu amor sua rosa preciosa
Somos dois corpos e uma só alma
És meu amor serei sempre tua rosa
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AMAR SÓ DE OLHAR

Amar só de olhar Sem poder tocar
Sem nada dizer Mesmo assim é amor
É chama ardente Sensação mais gostosa
Desejo latente Sai de dentro da gente

É amor de verdade Fugir não tem jeito
É só felicidade Que explode no peito
Se olhando se beijam Se amando se entregam
Brotam sorrisos Com grande emoção
Acelerando as batidas Do coração

Se sentem no beijo No olhar se acarinha
É um toque sentido Que no colo se aninha
É lua no céu Contemplando o amor
Deixando envolver Bailando e se amando
Você em mim eu em você
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MINHA DÁDIVA E LOUCURA

Teu corpo é minha nascente
Meu deleite consagrado
Dadiva e loucura pertinente
Meu tão puro e imaculado

Momentos de sublime emoção
Meu sentido meu prazer
Teu corpo me causa fricção
Pelo dar e receber

Tão belo tão forte cheio de amor
Teu corpo meu deleite e apogeu
Inebria-me a alma com furor
Meu corpo treme colado ao teu
.
No teu corpo me encaixa cheio de prazer
Meu corpo e entranha fervem no teu querer.
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SILÊNCIO

O silêncio 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.
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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.
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A MINHA SAUDADE

A minha saudade é como voo 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
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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
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CONSONÂNCIA

Busco o equilíbrio, a consonância.
Observo a nobreza em transverso
Consumo os dias em observância
Minha mente viaja sob o universo.

Deixo-me navegar por rios e mares
Penetro florestas provo do fruto apetecido
Alimento-me do tempo, nascentes sublimares.
De perfume e aroma que aguça o sentido

Renascer de vida a cada amanhecer
Sol incandescente fragmentos estelar
Chão fertilizado vicejante arborescer
Extensão consolidada, eterno pensar.

Enquanto os sentidos não me atrapalhar;
Viajo nas palavras inspiro-me deixo-me levar
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FLORIR DE PRIMAVERA

Primavera nascendo perfume
de flores espargindo
No avivar do brilho dos vaga-lumes.
Pétalas coloridas vão surgindo

Período de clima afável
Vestindo de rara beleza
Manto afetuoso impecável
Primavera a florir com nobreza

Transformando a existência
Irradia amor perfume e ternura
Espalha sua essência
Com jubilo elegância e brandura

Que venham todas as flores da terra
Enfeitar este lindo florir de primavera
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O TEMPO E A VIDA

Viajando nas asas dos desejos
Contemplação abissal doce ensejo
Em extasiantes luzes fulgurantes
Movem astros e estrelas brilhantes

Navegando no tempo interminável
Com cores que ressalta impecável
Subornando o aceitável nutrindo a fantasia
Penetrando na dança fascinante da magia

Percorrendo e galgando horizontes
Lira divina que fascina. Luz radiante
puro encantamento sol a brilhar.

Realidade do universo rutilante
Musica e melodia pássaros a cantar
O tempo segue e a vida não pode parar
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NATUREZA VIVA

Serpenteando entre montanhas
O sol desponta no arrebol
Entre flores e matas risonhas
O canto suave do rouxinol

Aquecidos nos rigores do sol
Rios e riachos a correr
Margeando feito caracol
Paisagem linda de se ver

Fio de água flui com pureza
No murmurar da mata silente
No ar o aroma peculiar da natureza
Exalando o perfume florente

No verde sem fim que a mata cerca
Doce esperança na alma desperta
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VOAR

Voar que me permite das alturas olhar
Em direção ao horizonte além do infinito
Onde o encanto predomina e se faz fecundar
Traçando retas e curvas num sonho prescrito.

Voar feito um cavalo alado livre solto no vento
Tremer de emoção sem balburdia ou ostentação
Contemplar caminhos pontuar todo momento
Viver ver as cores do amor, sentir o pulsar do coração.

Voar navegar no sopro do vento cortante
Misturar sonhos perder-se no jardim do amor
Inventar caminhos se perder e se achar a todo instante
Sobre o deserto no fogo ou na chuva sem sentir dor

Voar traçar um ponto na linha da esperança
Apreciar tudo que há de mais lindo seguir em frente
Junto a você Amar, triunfar, esbanjar confiança.
Sem se exaltar viver na alma e na vida esse
amor que a gente sente
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MÁGOAS
São mágoas guardadas
Num coração sofrido
Dores de um tempo
Que não consigo mudar
Olhar tristes os meus
De mágoas que eu guardei
Percebem no meu olhar
Quando fitam os seus
São mágoas eternizadas
Que já tentei arrancar
Mas se perpetuaram
No fundo do meu olhar
Mera palavra hoje sei
Não é fácil esquecer
Vou tentando suavizar
Nas lágrimas que derramei
É um charco de feridas
Que insiste em ficar
São mágoas de desencanto
No fundo do meu olhar
Só o tempo se incumbirá
Do meu peito arrancar
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TE AMO (DUETO)

Mulher dos meus encantos Fascínios dos meus carinhos
Mel dos meus lábios Luz dos meus olhos
Homem amado e querido És luz que me conduz
Nos teus olhos eu me vejo Os teus lábios me seduz
Os meus olhos amorosos Relumbram tal e qual fogo por ti.
Desnuda a minha ardente paixão Os meus desejos de coração incendiado.
Doce olhar que me enternece És fogo da paixão ardente
Desejos eloquentes abrasador Que incendeia a alma da
gente
Declamando o mais belo som do mundo O som de um coração apaixonado. Repetindo, te amo te amo, te amo
Em melodia rimo faço poesia Eterna canção soa doce no
meu coração Eco divino que diz, te amo, te amo, te amo.
Rosa aroma dos meus lábios Brilho dos meus olhos
Vida do meu coração te amo
Midu perfume da rosa mais preciosa És encanto magia luz
dos meus olhos Paixão eterna no meu coração te amo...
Dueto****Rosa Righetto & Midu Gorini
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MEU NAMORADO

Bebo de teus lábios, embriago-me no teu sabor.
Deleito-me nas tuas caricias, extasio-me por inteira.
Brilhante aura sai do teu coração nos ilumina de amor
E no instante sublime desta paz me faz altaneira

Embriago-me no teu céu, fortaleço na ternura de tua luz.
Banho-me no teu corpo me delicio na emoção do teu
prazer
Momentos sublimes verdade do amanhã seu amor me
conduz
Meu namorado, querido amado, és o sol do meu amanhecer.

Ar que respiro sangue que circula em minhas veias
Alimento sagrado que me sustenta alimenta noite e dia
Sorriso saindo dos teus lábios emoção e alegria doce
magia

Te amo te sonho cristais cintilantes taças de amor cheias
Invade minhas artérias coração acelera freneticamente
Chuva de felicidade chama ardente, meu amor consciente.
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MEU ETERNO NAMORADO

Meu namorado, meu par ideal meu amor real
Minha alma gêmea meu maior presente
Dono do meu coração meu amor especial
Eu encanto minha paz meu sol caliente

Meu namorado meu elo interligado
Conhece minhas senhas me desenha me levanta
Es carinho, amor puro delicado e dedicado
Sonho mais lindo que minh’alma canta e encanta

Meu namorado tão doce como o néctar da flor
Sinto tuas mãos a me tocar teus carinhos teu amor
Está sempre juntinho de mim onde quer que eu vá

Meu terno e eterno namorado és muito especial pra mim
Faz-me mulher nas noites inteiras sem fim
Es meu homem meu amor, da minha vida jamais sairá
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EU TE AMO ASSIM TE AMO

Eu te amo, desnudando minha alma de coração liberto
Como pergaminho guardado em gaveta perfumada
No meu caminhar rumo e direção caminho certo
Na cumplicidade e respeito na paz tão desejada.

Eu te amo como a transparência das águas cristalinas
Como êxtase vertiginoso de uma estrela que cintila
Como tarde ensolarada da natureza divina
Na luz dos teus olhos iluminando minha pupila

Eu te amo, com um amor seguro certeza explicita
Como o delicado vôo do pássaro pouso certo prescrito
Como o cheiro da relva o perfume adocicado do absinto.

Eu te amo, na simetria perfeita da palavra escrita
Na expressão de tua alma na luz e brilho do teu olhar
Com todas as emoções de amar e a certeza do amor reinar
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GRANDEZA DO AMOR

Doces momentos que juntos passamos
Intenso suspiro e olhares trocamos
Chuva de ternura promessas juramos
Em meio a abraços e afagos nos amamos

Não existe vento que apague essa chama
Amor puro cheio de esplendor proclama
E fogo que incendeia acende e inflama
Amor e desejo com tanto fervor declama

No calor do abraço me aconchego e enlaço
Momentos louváveis pra qualquer estação
Enriquecidos de ternura prazer e emoção

Sol rutilante nascendo, me deleito no seu abraço
Momentos inebriantes ternos afagos a consagrar
Grandeza no desejo de ficar e no ato de amar
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EU TE AMO AMOR MEU

Amor palavra bendita de força singela
De alma sentida que agiganta a vida
Que alimenta acalenta calor e vigor
Tão pleno e belo de puro esplendor

Amor ternura afago abraço e emoção
Meu raio de luz e farol estrela que me guia
Força inexplicável e sentida que desnuda a razão
Essência do meu ser sentimento sentido noite e dia

Amor é fogo que abrasa força suprema colossal
É chama acesa de felicidade calma se espalma
E força tão grande que pulsa em meu peito amor divinal

Amor é alegria de viver que acalenta a alma
Remédio que cura é dor que dói mais não sente é abstinente
Sentimento abençoado onipotente meu maior presente
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BEL PRAZER

Sem muita explicação te quero
Misturo teu sabor ao meu
Em gemidos de deleite te venero
Emaranho meu prazer ao teu

Prazer que docemente vou deleitando
Saboreando teu corpo nesse amor contido
Meus devaneios afloram extasio sussurrando
Ato perfeito nossos corpos comprimido

Perfeito ato que não há de tirar nem por
Tua doçura meu céu teu amor apetitoso festim
Com lábios molhados em lambidas de ardor
Amo-te assim te dou tudo de mim

Dou-te tudo de mim é paixão sem perder a razão
Entre fúria e tempestade somos sede somos fome,
Na ânsia do desejo somos o amor que a alma consome.
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COMBINAÇÃO PERFEITA

Meu peito vibrante de paixão
Na madrugada fria espera por ti
Para aquecer-me em excitação
Pôr-me em loucura como jamais senti

Numa voraz dança de corpos
Com pétalas de rosas me envolve
Mistura de odores êxtase e sabores
Momentos únicos indescritíveis
Maravilhosos inesquecíveis

Verdadeiro laço que nos une se conecta
Num vai e vem de sedução nossos corpos
se completa. Em sobejos de desejos nas
caricias de um doce beijo, me sinto refeita
infindável combinação perfeita
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ACORDES DE CRISTAIS

Estrelas brilham flutuantes no céu
Soa-me a emoção de enfim sabê-las
Espetáculo luminoso distante ao léu
Campo estelar na esfera beleza plena

Céu pontilhado micros brilhantes
Arranjo celestial sinais de existência
Dançam os anjos alegres cantantes
Coral de luz de brilhante aparência

Fulgor rutilante trissar incandescente.
Harmonioso canto aspiração celestial
Sinergia infinita luminosidade florente.
Pérolas de ternura galáxia perenal

Pontos refletidos iluminados intocáveis
Acordes de cristais de perfeição e nobreza
No céu majestoso brilham incansáveis
Estrelas de luz de encanto e beleza.
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ENCOSTASTE TUA ALMA A MINHA

Amo-te num silencio calmo
Tu cobres minha alma em cor
Nas ondas do teu corpo banho o meu
No êxtase do prazer deleitamos você e eu

Danço ao vento sinto-te nas caricias
E nessa dança sensual beija-me
Trinca-me os lábios com furor
Encostas teu peito ao meu sinto teu calor

No murmurar do silencio te toco
Nossos olhares enleados se buscam
Os sentidos se consomem
Nessa viagem inebriante
com respirar alentado me envolves
me faz flutuar.
Entrastes bem de mansinho com tua energia
cativante encostaste tua alma a minha e
fizestes o amor reinar
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DANÇA SENSUAL

Dança lúdica que incorpora a alma
Em resposta ao desejo lascivo carnal
Corpos se tocam em leveza que acalma
Bailado sensual beleza plena sem igual

Nuance lasciva pressurosa dança do acasalamento
Ternura e loucura rubro desejo corpos em chama
Em voos infindos em oscilante deslumbramento.
Deleite insaciável aroma da volúpia na alma clama

Sem reprimir o desejo que floresce na pele
Beijos extasiantes se misturam docemente.
Desejos insanos fome voraz que a alma impele
Definição perfeita do que sentem corpos ardentes.

No momento determinante a chegada do prazer
Vulcaniza-se a entrega geme forte esse querer.
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EU TE AMO TU ME AMAS

No desabrochar do sentimento sabor e ondas abrasadas
Respiro a emoção instantes louváveis de terna adoração
Braços que me envolvem com carinho, maciez aveludada
Imenso não cabe é pouco, o pulsar feliz do meu coração

Roço os lábios na tua pele sabor de mel entrega total
És meu céu iluminado meu amor, meu vicio e querer
Tatuo na face meu beijo banho-me no teu cheiro fatal
Onde jorras água da fonte morada do meu prazer

Nas rimas e versos de tua poesia caminho soberana
Embriago-me no encanto de tuas palavras esplanada
Sinfonia de sorrisos na minha face cristalizada

Gotas divinas escorrem delicadamente feito porcelana
Levas-me por caminhos do amor e prazer de forma natural
Induz meus anseios me toca abissal, tu me amas faz-me
especial
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ENLACE DE AMOR

Tenho-te em meus braços por inteiro
Fizestes renascer dentro de mim
A verdadeira essência da felicidade
Provo desse amor de tamanha intensidade

Amor de caricias anseio paixão e loucura
De encanto e agrado me faz tua plenamente.
Causando inebriantes sensações frementes.
Com intenso desejo cheio de calor e ternura

Sinto-me extasiada, na exatidão do momento.
Inebrio-me de amor por ti no apego ao ser
Sem aparar arestas sem pressa nem tempo
Amo-te rendo-me aos teus encantos nesse querer

Em Beijos ardentes desnuda-me me entrego com fervor
Perfumes florais nos banham nesse enlace de amor.
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NA MAGIA DO TEU OLHAR

Lindo entardecer na magia do teu olhar
Transformando ansiedade em felicidade
Com versos rimados encantamento singular
Cantando o romantismo em total liberdade

Através da sombra que invade esse olhar
A delicadeza que entoa o murmúrio radiante
Nossos olhares se misturam sempre sem parar
No suave soprar do vento qual a brisa ondulante

Nessa nobre inspiração que se faz presente
Desse meu amor maior, meu eterno suspirar.
Enobrece-me inspirando a poesia eternamente
Nesse lindo entardecer através do teu olhar

Amo-te com delicadeza sem medo de me entregar
Amor! Que me tira o ar, Amor! Que chegou para ficar.
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AMOR QUE A ALMA REVELA

Envaideço-me falar desse amor
De poder viver esse amor bendito
Cravado na alma convicto
Constante envolvente precioso valor

Amor com flores, de ternura, hino e louvores
De encantamento e sensação de puro esplendor
Transparente, de desejos ardentes e todos os sabores
De asas aladas de voos libertos qual um beija flor

Enobreço nos lindos acordes desse amor grandioso
Sublime sinfonia, suave voz, som ressonante melodioso
Maravilhosa inspiração, da poesia a mais singela

Amor de magia, imenso mar, floresta encantada
De muso dourado de rosa formosa doce e amada
De simplicidade plenitude no olhar que a alma revela
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FOGO DA PAIXÃO

Força sedutora que arde em meu peito
Louco desejo que me leva a sentir teu calor
Embala-me e agita envolvo-te em meu leito
Em insolentes e puros eflúvios de amor

É paixão e amor é fogo que arde sem ver
De toques sutis desejo que nos incendeia
Instinto que assanha e incita esse querer
Ceia de ternura que nos envolve e ladeia

Envolvidos no ato mistura de gosto e cheiro
No lirismo da alcova em beijos sensuais
Rolamos nos dois consumimo-nos por inteiros
É corpo e alma que não se separam jamais

Em ondas envolventes de sabores delirantes
Repouso e me refaço no teu peito amante
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VOCE É TUDO PRA MIM

Enquanto eu te abraço
Aperte-me em teus braços
Do jeito que só você sabe
fazer. Cole teu corpo ao
meu quero sentir teu prazer.

Amor que nos inspira que
Ilumina nossa existência, nos
enche de emoção. Soa como
melodia faz sacudir as cordas
mais íntimas do meu coração.

Sinto a tua fragrância que te
faz único. É meu sonho mais
lindo desejo que não tem fim
Você é tudo pra mim.
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AMOR BONITO INFINITO

Vento que roça meu rosto bate a minha porta
Nas madrugadas que adentra no meu leito a te esperar
Vento que zuni em meus ouvidos avisando o seu chegar
Nesse amor bonito infinito, num desejar que me transporta

Quero abraço apertado carinhos afagos e beijos
Banhar-me no seu corpo perfumado quente molhado
Sentir minha tez na sua fazer-te muito amado
E no êxtase solene e gostoso saciar meu desejo

Desejo desse amor tão puro no espaço infinito ecoa o grito
Laço eterno sublime infinitamente anelado almejado
Nosso querer é intenso fremente literalmente desejado

Vislumbro esse amor infinito eternamente o mais bonito
Intensos olhares inebriantes constantes desejos saciados
Mágicos momentos acalorados junto ao meu amado
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ÉS A RAZÃO DO MEU VIVER

No noturno silencio amoroso de nós dois
Onde a lua aparece a nos iluminar
Encontro o aroma que só tu tens, pois,
Estas em mim tua fragrância a me guiar.

Brilho que nos une maior que a luz do luar
Imagem refletida transparências de vidas
No horizonte cristalino tu és o meu despertar
Das flores a mais linda no meu jardim colhida

Amor tão grande que me tornou gigante
Transformou-me trouxe-me tanta doçura
Razão do meu viver canção da minha ternura.

Na linha do meu horizonte és tu meu diamante
Dos teus poemas sou musa da mais fina linhagem
No universo do amor eterniza nossa imagem.
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TEUS LÁBIOS NOS MEUS

Lábios que se encontram num abraço
Num hino de atração que soa dolente
Dois corpos ocupando o mesmo espaço
Molhados lambem a língua rio fluente

Nuvens brancas alvoroçam com o vento
Lívidos lábios se acirram docemente
Chama acesa pele fina doce alento
Brilha a lira num arpejo humidamente

Mãos tremulas bocas úmidas de desejo
Amor pleno doce afeto rompe o véu silente
Chama ardente suor na pele arrepio abstinente

Universo desnudo fonte de seiva eterno ensejo
Lábios de mel lírica sensualidade me põe demente
Beijo sagrado em meus lábios posto é teu somente
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PLENITUDE DO AMOR

Me visto de estrelas para brilhar no teu céu
Em carruagem de cristal nos amamos ao léu
Decoras-me a alma em palavras de paixão
Em versos de amor anota-me em teu coração

No meu sonhar previa, guardei meu corpo pra ti
Na espera fiz-me poesia ao som de um doce acalanto
Em suave canção que acalma pousei-te na alma, me vi
Vivendo a plenitude do amor, universo do meu encanto.

Estrela de brilho que não escurece candura intensa
Entre a terra e os astros gotas de lua estrela que cai
Subo aos céus em plumas cintilantes carícias imensas

Ode pura canto de minha alma sublime ostentação
Lira grandiosa que me acolhe, da minha vida não sai
Te amo te abrigo na luz eterna do meu coração.
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AO GOSTO DO MEL

Lábio sensual flameja ardentemente
Em noites delirantes ávidos de desejos
Roças minha pele em ardentes beijos
Farta minha sede sobejamente.

Embriago-me nessa louca tempestade
Envolvo-me em tuas caricias com vontade
Feito fogo abrasador qual vulcão em erupção
Em alaridos de prazer na mais pura excitação

Nossos suores se emanam ao aroma da
nossa paixão nossos corpos em prelúdio
ao gosto do mel. Sabor da mais pura
essência sem o acre do fel assim
adormecemos no nosso ninho de amor.
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SOU TUA

Anotas-me em teu coração
Com pureza decoras-me a alma
Ama-me com adoração
Alicia-me com doçura e calma

Universo terno do meu encanto
Peles se tocam com ardor
Alusão de almas doce canto
Plenitude nos meus sonhos de amor

Meus desejos são teus
Tenho-te sempre comigo
Repouso-me em teu peito
Teu coração meu abrigo

Te desejo te quero ao encanto da lua
És tu meu doce encanto sou tua
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ENVOLVENTE SEDUÇÃO

Juntaste a mim abraçando meu querer
Somos amantes amigos amor por toda
a vida. . Nosso amor é tão grande sana
qualquer ferida Escrevemos nosso duo
nas mais diferentes formas de ser

Sentiste o sabor de minha pele macia
Acariciou meus seios te aconchegou
em meu peito. Criamos nosso paraíso
provamos do mel, sentimos o prazer do libido.

Sinto teu gozo ouvindo teu gemido
Sedução envolvente exacerba os meus
sentidos. Vejo estrelas intensas fulgentes
no céu. Nesse altivo êxtase que é teu e meu

Abraçamos esse nosso querer dando luz
ao nosso ser. Glorificando nosso amor
genuíno que cresceu no seio do nosso ninho
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TOTAL SINCRONIA

Meu homem menino de carinho desejoso
Acolho-te em meu leito meu prazer deleitoso
Nesse doce querer o melhor de mim tu procuras
Sacias minhas vontades satisfaz minhas loucuras.

Meu aroma delicado meu perfume e sedução
És o fogo dessa chama meu vulcão em erupção
Sinto-te excitado percebo-te me querendo
Tenho-te em mim teu abraço me envolvendo

Amo as intensas noites calientes ao teu lado
Madrugadas sedutoras de desejos abusados
Meu amante meu amado razão do meu viver
Amo demais me entregar e a ti satisfazer

Corpos e mentes em total sincronia
Prazer na volúpia na convivência e na alegria

147

Rosa Righetto

SENHOR DO MEU ENCANTAMENTO

Abraço abusado suado
Voz que encanta é canto
Esse azul olhar que me diz tanto
Alicia-me com ar de apaixonado

Beijo-lhe a face me faz tua
Perpetuo o momento vivido
Como o sol que abriga a lua
Abrigas-me no teu peito querido

No silencio de nosso aposento
Ama-me conduz-me ao paraíso
Senhor do meu encantamento
Diante de ti me vergo, me realizo.
Dois seres carregados de magia!
realização amor e harmonia!
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AMOR PURO SEM IGUAL

Acerco-me de mansinho
Cresce o meu carinho
Envolvo-me nesse desejar
Sinto meu peito arfar

Momento de pura magia
Beijo tua boca macia
Com ardor tu me possuis
Com amor me usufruis.

Sorvo teu suor com excitação
Extraio a chama dessa paixão
Danço ao som dos teus gemidos
Sinto nossos corpos unidos

Fauno encantador lira cristalina sensual
Fina flor de alma amor puro sem igual
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MEU PRAZER É TE AMAR!

Teus braços másculos me aconchegam
Num ritual sensual percorres minha tez
Fascínios de prazer ondas de calor me afagam
Qualquer sentido meu é a ti com lucidez

Desejo-te me delicio no teu corpo ardente
Me queres me deseja percebo-te excitado.
Levas-me a loucura sou tua completamente.
Abraça-me apertado tenho-te em mim amado

Possui-me com carinho desfruta-me com amor
Inundo-me de desejo num clímax de total emoção
Amo-te com fervor meu homem amado sedutor
Sou tua mulher somente tua com toda paixão.

Não há nada mais delicioso que navegar nesse mar!
És acorde em minha lira meu prazer é te amar!
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A TI ME ENTREGO

Com toques suaves me acaricias
Tocas-me com cuidado com amor
Beija minha pele quente e macia
Me afagas me aquece com calor

Tocas-me como se porcelana fosse
Com carinho e desejo sem igual
Cativa dessa paixão de mim toma posse
Sorvo teus lábios de aroma divinal

Torna-me sua deusa divina desejada
Abraças-me qual anjo afortunado
Possui-me faz-me muito amada
A ti me entrego és por mim adorado

Para nós à paixão se faz sempre presente.
Intensos momentos completam a gente.
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PACTO DE AMOR E PAIXÃO!

Meu peito por ti palpita de amor
Corpo quente que por ti desprende
Meu sentido deleita no teu olor
Aos teus encantos minh’alma rende

Teu corpo é lavareda e flameja
Oceano do meu desejo derrama
Lascívia de água clara serpeia
Fogo que me entorpece e inflama

Paixão candente entrega fremente
Ondas de vento sabor da fragrância
Entregamo-nos nessa paixão ardente
Seiva que nos sustenta em consonância.

Pactuados nessa paixão em harmonia
Brindamos o amor vivemos em sintonia
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DOCE ENTREGA

Sob a penumbra das luzes chego a ti sorrateira
Misturo-me as gotas do teu suor sem pejos
Entrego-me a esse desejo me toma por inteira
Na culminância do deleite acalmo meus ensejos

Sinto teu gosto em transe no amor total
Em delírios intensos de prazeres abissais
Fundimo-nos nessa paixão sem igual
Entregamo-nos em gozos colossais

O encaixe de nossas bocas é puro querer.
Somos parte um do outro nos completamos
Sinto teu respirar arfante queimando de prazer
Nessa escala sensual de encanto nos amamos

Quando fazemos amor voltamos a nascer
Juntos descobrimos um novo amanhecer
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ÉS MINHA OUTRA METADE

Amo tua nudez homem gostoso
Delicio-me nos teus carinhos
Aquece-me no teu corpo maravilhoso
Fogo latente astuto abre meus caminhos

Vontade que me faz desperta
Calor ardente suspiros ofegantes
Peles tocando sinais em alerta
Beijos apaixonados prazer delirante

Sussurras baixinho aguça meu desejo
Sente minha vivacidade meu ardor
Sua boca me suga em ardentes beijos
Alicia-me provocas-me para o amor

És meu desejo minha intimidade cumplicidade.
Você meu amor completa minha outra metade.
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VIVO ESSA PAIXÃO CONTIGO

Ardente paixão esculpida de desejo
Ajuste maravilhoso doce acalento
Bocas atrevidas delírios e beijos
Aromas sensuais corpos sedentos

Arrebatamento de prazer e excitação
Fecunda nuance cheiro de amor pelo ar
Mãos a percorrer tal qual um artesão
Delírio de prazer na carícia de amar

Noites de amor ao som dos gemidos
Êxtase e sedução paixão dominadora
Leito sublime ápice pleno comprazido
Altivo amor noites encantadoras.
Vibro a paixão e na rendição me abrigo
Esse lindo amor vivido compartilho contigo
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MANANCIAL DO PRAZER!!!

Tocas-me sensual em movimentos serpentinos
Deslumbro-te toco teu peito sinto a tua nudez
Em dança lasciva ao som de címbalos cristalinos
Tomados de prazer suor escorre pela nossa tez

Nossos corpos envolvidos na volúpia do desejo
Coração bate freneticamente a mão não recua
Seduz-me em desatino afagas-me com beijos
Como pluma flutuante sinto as caricias na pele nua

Sinto teu forte cheiro meu desejo aguça teu sabor
Benfazejo beijo quente no corpo que a ti pertence
A fome de ti me agenceia alimento-me do teu amor
Vibro de desejo em êxtase devasso que me vence

Explorando as sinuosidades do meu ser interno,
Buscas o manancial do prazer com carinho terno
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SEM LIMITES!!!

Braços ladeando buscando o amor cabal
Corpos se roçando sem limites existenciais
Entrega completa desejada vontade sem igual
Prazer vindo da emoção puro sem barrais

Bocas quentes se unindo beijos apaixonados
Levando ao altivo e imenso portal do prazer
Vergo-me ao teu vendaval sem sabor de pecado
Meu corpo ondula serpenteia pra te satisfazer

Faz-me sentir tanto prazer ejeta-me ao ar
Tão felino e verdadeiro supremo inspirador
Toma-me o corpo no convulso de amar
Invade-me o ventre em turbilhão de amor

Nada é igual cada poesia tem teu sentido
Levas-me a criar, viajar, faz meu mundo colorido.
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ÉS O MEU REI!!!

Com a brisa da manhã chega belo esplendoroso
Reina balbuciando desarruma meus cabelos
Em fagulha de fogueira toca o fruto desejoso
Com delicadeza e todos os zelos farta meus apelos

Nessa chama ardente que explode o meu peito
Em meio a intensa paixão sinto toda emoção
Tocas-me então me faz fêmea em nosso leito
Possui-me com tanta excitação da boca sai o coração

Penetra meu ser enraízo-me levemente a tua carne
Lanço dentro de ti pedaços de mim desejo e vontade
Nossas metades se unem meu corpo a ti concerne
Unidos pela intensidade em ti visto és minha realidade

És meu rei sou tua deusa amada cativa estou dessa paixão
A ti me entrego noite e dia me prendes na mais perfeita
união
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ETERNO PRAZER

Entre quatro paredes nós dois
Nos amamos pra valer
Sem pensar no agora ou depois
Suga-me a teu bel prazer

Espojo-me aprisionando-me em ti
Colada a tua pele em arrepios
Suas mãos a me tocar nunca senti
Caricias que me põe em calafrios

Ama-me devora-me como quer
Com magnitude e encantos abissais
Alimenta tua vontade eterno prazer
Faminta de ti, sacio gozos colossais

Esse amor adscrevo para não esquecer
Nosso intenso desejo eterno prazer
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MEU DESEJO MEU ENCANTO

Desejo que surge no encantamento da noite
Junto ao lago prateado no surgir da lua dourada
Desvario em profusão delírio em açoite
Almas inebriadas enternecidas apaixonadas

Cálices vertentes vinho que ergue a vida
Ávido desejo luz que enaltece os sentidos
Amor crescente entrega de almas queridas
Troca intensa de fluido nesse sonho desmedido

Meu desejo meu encanto te amo tanto
Entrego-me a ti feliz a cada chegada
Renasço livre como o vento és meu canto
Nas tuas raízes fixou-me fez-me a flor mais amada.

Nessa troca de desejos realizamos nossos intentos
Somos nossos por inteiro aproveitamos cada momento
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DELIRIO DE AMOR!!!

Quando me enlaças enlevado
Enrosco-me em teu corpo alucinado
Provoco o frenesi ardente preciso
Adentro no portal do paraíso

Sou tua diva da paixão e do amor
Possui-me com desejo intenso calor
Entorpece-me os sentidos me alucina
Faz-me menina sua deusa divina

Nossos delírios de amor e acalanto
Transbordam nas noites em juras e encanto
No aposento dos prazeres verdadeiro céu
Interminável êxtase eterna lua de mel

Nossos dias seguem no mesmo compaço
Repleta de amor repouso em teus braços
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AMOR TERNO FECUNDO!!!

Lábios quentes ansiosos por te beijar
Brilho no olhar respiração ofegante
Almas inebriantes noite de intenso luar
Bailados insanos almas amantes

Danço pra ti rodopiando meu vestido
Contorcendo como serpente bailado fatal
Puxas meu cabelo apraz meu sentido
Nas loucuras de prazer excitante ritual

As ti pertenço do teu corpo quero a fome
Sedenta de ti comprazo me entrego
Acesa no teu delírio bailo grito teu nome

Em resposta me enlaça no teu prazer me agrego
Abrigo-me em ti dou-te prazer longo profundo
Somos agraciados por esse amor terno fecundo
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PRENDO TEU PEITO AO MEU!!!

Cada composição que faço é como
fazer amor com você
Ouço teu chamado provocante
Sinto o desejo que me apetece
Minha carne arde incessante.

Cada linha preenchida alinhavo
os versos do corpo teu
Nesse descompasso que faço travo
Prendo teu peito ao meu

Cada verso meu transpira excitação
Como vinho que suave me inebria
Extraio a chama da combustão
Enobreço assim o amor faço poesia
Quando o amor acontece a alma é pura emoção.
Gotejam os lábios, cavalga o coração,
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ANJO DA MINHA VIDA

Um lindo anjo sobrevoou o meu mundo
Em êxtase e encanto tocou meu coração
No mais alto sentimento amor profundo
Abraçou meus sonhos ama-me com adoração

Num brado de inspiração além do infinito
Alçamos vôos em brisa mansa elo fraterno
Amantes conscientes sem sufocar o grito
Voam duas almas rumo ao amor eterno

Nos incisos da alma num lugar calmo sereno
Beijar-te-ei saboreando cada pedaço teu
Nos teus braços vou estar em êxtase pleno
Feliz por um coração que bate igual ao meu.

Anjo da minha vida por teu encanto me deixo levar
Meu maior presente o melhor que a vida poderia me dar
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INTERMITENTE DESEJO!!!

Lábios macios carnes em chamas
Ardências e desejos suspirar profundo
Olhar pedinte ardência que inflama
Impossível conter sabores rotundos

Combinação de corpos sensações vadias
Instantes de caricias se tocam se afagam
Tremor e êxtase tez escorregadias
Movimentos acelerados línguas se misturam

Lábios deslizam corpos tentados
Palavras diminutas insultos brutais
Complementos de excitação desenfreados
Um grito mutuo prazeres reais.

Corpos sedentos Inspiração ardente
Suspirar intermitente desejo constante
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DELICIAS DO AMOR!!!

Bebo de tua boca o doce mel da sedução
Com ensejo e desejo de fera alucinada
Domando e domada em total compulsão
Soberano do meu corpo me faz fêmea desejada

Com vontade e prazer nos tornamos reféns
Dessa paixão desenfreada desse amor ensandecido
Sou mulher de tua vontade me ma sem desdém
Em fúria liberada te consumo adentrando teus sentidos

Sacias minha sede deleito no teu amor sedento
Nossos lábios abrasados exala perfume e ardor
Desperta sinto teu corpo arfando e gemendo
Saciados chegamos ao ápice nas delicias do amor

Nos amamos e nos queremos amor gostoso de fazer
Nos entregamos e viajamos nas densas águas do prazer
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EM TI ENCONTREI A LUZ!!!

Sopraste em mim o vento do amor
Em ti acampei-me achei morada
Preencheu minha alma com louvor
Coabitados seguimos a mesma estrada

Com palavras suavizadas desde a primeira sílaba
Entregamo-nos ao momento totalmente apaixonados
Nos lábios mutantes desejo que não acaba
Trouxeste-me a vida caminhamos lado a lado

Adentramos pela porta sagrada do desejo
Suave ternura nos envolve incentivas a prosseguir
Exalando eflúvios sensuais em doces beijos
Arrebentamos as traves entregamo-nos ao amor

Em ti faço acampamento és o anjo que me conduz
Faço-te reverencias amado em ti encontrei a luz
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MOMENTOS A DOIS!!!

Quero-te desejo-te no aroma mais provocante
Faminta do teu prazer que me arrepia e alucina
Na sensualidade nos acordes mais tentantes
No sabor extasiante a luz que me fascina

Terno eterno delírio de amor alcova de prazer
Intensos momentos se fundem no ato amoroso
Querência deliciosa provo e aprazo do teu ser
Infindável fascínio que me alucina ínsita o gozo

Quando meu corpo no teu corpo se achega
Em volúpia de vontade sorrisos e beijos
Satisfaz a minha fome de te ter me aconchega
Desfolho-te sugo teu néctar satisfaço teu desejo

Sinto-me tomado em nossos momentos a dois
No teu braço amante quero descanso depois
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DEIXE-ME TE SABOREAR!!!

Quero ao amanhecer poemas de amor tecer
Num vôo inusitado te agarrar de mansinho
Abusar da fantasia, ver o céu resplandecer.
Em versos derramados encher-te de carinho

Em cálice dourado quero do teu vinho saborear
Na maciez de tua pele embrenhar todo meu ser
No liquido sagrado a jorrar me deliciar lambuzar
Na intensidade desse amor ver meus sonhos suster

Quero com você a mais linda noite de amor
Que as estrelas o brilho do luar venham nos espiar
Com suavidade sensualidade me ame com ardor
Dou-me a ti por inteira deixe-me te saborear

Nossos desejos são profundos incontroláveis
De intensos prazeres intermináveis
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VOCE FAZ PARTE DA MINHA VIDA!!!

Brilha na intensidade do nosso olhar
O que sentimos um pelo outro
Reflete com clareza nosso desejo de amar
E na magia dessa paixão somos um d’outro

Meu corpo arde como labaredas em chama
Queima aflora minhas fantasias ternamente
Dominas-me sem restrição me faz sua dama
Pois amar-te é encantamento transcende

Unidos pela intensidade do mais lindo amor
Sentido perfeito que se soma corpos se fundem
Trocas de fluidos querência e clamor
Entregues ao desejo um do outro almas se unem.

Você faz parte da minha vida impresso na minha lucidez
O teu cheiro permanece em mim gravado na minha tez
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AMO MUITO VOCE!!!

Amo muito você, quando estamos juntinhos.
Me abraça me aquece ascende a chama da paixão
Deliciosa loucura nos consome em nosso ninho
Saboreamos um ao outro maravilhosa sedução

Amo muito você, quando fazemos amor.
Ficamos colados nossos corpos suados
Nus e abraçados sinto todo teu sabor
Nas caricias de prazer suspiros alucinados

Amo muito você, adoro seu abraço forte.
Falando em meu ouvido te amo com loucura
És meu sonho meu desejo meu sul meu norte
Minha lucidez e demência meu sonho e ternura

Nossos sabores se misturam afloram mil vontades
Nossos anseios saciados momentos de felicidade
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ASSIM SERÁ NOSSO MUNDO!!!

Meus lábios toca teu corpo
Exploro-te conjugo o amor
Penetro em ti no conforto
Absorvo-te sugo teu sabor

No meu corpo tu deslizas
Adentra saboreia minha tez
Terna sedução sensitiva
Enlouquece-me de vez

Compartilha comigo loucuras
Toma por teus os meus braços
Rodopia comido põe-me nas alturas
Envolvidos estamos no mesmo laço.

Juntos não perdemos nenhum segundo
Assim será nosso o mundo
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DOMINAS-ME COM TEU AMOR!!!

Afogo-me em tua boca beijo que me domina
Incandescente paixão chama voraz
Me perco nesse labirinto que me apraz
Avassalante desejo força que me fascina

Corpos nus latentes quentes e ardentes
Carne em fogo amor claro peito a tremer
Desejo que nos consome difícil conter
Mistura de corpos vontades contundentes

Tomas-me pelos caminhos da sensualidade
Em beijos despudorados sons inaudíveis
Te quero te amo desejos intermináveis
Voz que me agita dono de minha vontade

Luz do meu amanhecer deleito-me no teu sabor
Seu pedir me desafias dominas-me com teu amor
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ETERNO SEJA O NOSSO AMAR!!!

Sonhos de amor que nos embala coração que fala
Em meus lábios trêmulos na doce busca do querer
Instinto que conduz faço amor pelo teu prazer
Hormônio lançado fogo da paixão pulsação dispara

Possuis-me de formas tantas me sacias faminto
Aqueces em mim torna fonte de calor meu efervescer
Fogo na pele desejo arfante envolve meu ser
Esfrega teu corpo no meu satisfaz teus instintos

Saboreias meus anseios em taças transbordantes
Em teu corpo desejado mil desejos irradias
No deleite de orgias levas-me a loucura arrepias
Frenesis extasiantes mel escorrem incessantes

Do meu corpo tomas o vinho em ti quero estar
Aconchegante ninho eterno seja o nosso amar.
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VEM AMOR!!!

Invade o nosso quarto me faz tua amante
Alastre nosso cheiro em nossa alcova
Sucumbe nosso desejo imperioso arfante
Anseio-te agora me devora me prova

Quero beijar-te sentir-te por dentro
Possuis-me nas formas mais estranhas
Envolve-me como a força do vento
Anuncias-te satisfaz as minhas sanhas

Vou possuir-te com todos os zelos
Arrancar-te suspiros dos teus cantos
Em deleite atender os seus apelos
Lamber-te os mais doces recantos

Acaricias-me sugas-me enches-me de prazer
Grudas-me a ti amas-me como só tu sabes fazer
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TU ME PERTENCES A TI PERTENÇO!!!

Na penumbra do quarto teu olhar me procura
Tuas mãos me enlaçam num meigo fascínio
Nossas bocas se envolvem com muita ternura
Pronunciamos palavras arranhamos o silencio

Num bailar de amantes roupas se perdem no leito
Tua boca beija meu corpo febril freneticamente
Na busca ideal do encontro ao encaixe perfeito
Beijos e sussurros línguas se encontram dementes

Na moldura da nossa paixão saboreamos nossos líquidos
Somos amantes sem limites sem pudor nem pecados
Nessa esplêndida cavalgada acentuamos nossos sentidos
Em meus braços tu descansas permanecemos calados.

Eternizamos momentos tão lindos que é só nosso
Sem pueril preocupação tu me pertences a ti pertenço
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NOSSAS NOITES SÃO REPLETAS

Nesse vôo encantado de asas aladas
Chego a ti cubro-te em manta de seda
Envolta na tua sensualidade abastada
Atiças- me faz-me fogo em labaredas

Tocas-me profundamente faz-me tua
Mais que mulher me faço fêmea no cio
Lentamente sinto-te em minha pele nua
Preenches-me te quero em arrepios

Tocas-me o ventre te sinto fervente
Sugas minha boca me sinto glorificada
Afogo-me em teu desejo candente
Navego no teu mar mistura de peles suadas

Quando me tens em você me completas
Nosso amor é lindo nossas noites são repletas
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CORAÇÕES APAIXONADOS!!!

É madrugada meu corpo te procura
Em sensações insensatas delirantes
Como onda crescente de ternura
Explode em cores provocantes

Pressinto um calor afável e gostoso
Tudo muito real aguça meu sentido
Percebo suas mãos num deslizar amoroso
Carinho que vem nascendo toque atrevido

Sinto-me sendo tocada acariciada
Num turbilhão de prazer que me apraz
Percepção sublime realmente fui tomada
Possuída até o êxtase com fome voraz.

Corações apaixonados felizes enaltecidos
Corpos e almas saciados reabastecidos
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UNIFICAMOS NOSSOS CORAÇÕES

Em sussurros acaricias meu corpo despido
Afasta os lençóis com vontade e pressa
Sedento de amor consome meu sentido
Com quentes beijos atiça incita expressa

Invades meu corpo me possuis deixas-me louca
Tomas-me bebes-me entrelaças minhas pernas
Te abraço e absorvo para ti abro minha boca
Preenches-me provas meu sabor me faz terna.

Entre afagos e beijos em nosso amoroso mundo
Suspiros intensos olhares ternos desejos fartados
Momentos dourados desse Amor doce profundo
Sobre o nosso leito saciado repousa o meu amado

Terno e eternos sentimentos de amor e paixões
Juntamos nossas vidas unificamos nossos corações
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CORPOS AMANTES

Sou o corpo que tu procura língua que te percorre
Tu vens e me coloca nua me faz serpente desejosa
Tu me deleitas sugo o mel que do teu lábio escorre
Vivo a sorver teu desejo em noites maravilhosas

Sou fêmea a serpentear enrosco em teu corpo macio
Sou teu vicio vivo e satisfaço teus desejos mais ocultos
Sôfrega e luminosa no teu cheiro me aleito me sacio
Exalo para o mundo meus sentimentos incultos

Nossos corpos abrasadores se consomem na doçura
Minha mão te acarinhando como nos desejamos
Tempestade de paixão amor desejo loucura
Um satisfazendo o outro assim nós nos amamos.

Despertamos nossos desejos mais puros contundentes
Somos amantes perfeitos nesse fogo abstinente
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SOU AMANTE DE TUA VONTADE

Num gesto singelo me beija acarinha minha pele
Nessa doce mistura abraço teu corpo quente
Através de todos os gestos nosso desejo compele
Paixão que nos invade, nos torna chama ardente.

No despir da razão te sinto intenso tatuado em mim
Delicado perfume nos veste levando-nos a loucura
Me cobres de beijos possuis-me vontade sem fim
Em lençóis amassados corpos suados amor e ternura

Sede devoradora que aflora fome irrefreável
Paixão que em meu peito explode prazer do bem querer
Sou amante da tua vontade do teu desejo insaciável
Perco-me em ti no teu gosto no prazer de te ter

Na amabilidade do teu encanto penetrei agasalhou-me
com teu calor
A ti envolvo com ternura te aqueço em meu peito
depois do amor
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DELIRIOS E DESEJOS

Na brisa que passa pela minha janela
Te sinto roçar minha tez num abraço caliente
Nos meus sonos agitados me sinto estrela
Brilho no teu sorriso fogoso e pungente

Fecho os olhos sinto meu corpo clamar pelo teu
No calor desse sentir vibro incessantemente
Completamente embriagada nesse amor meu
Sussurro teu nome me envolvo profundamente

Este sentir delicioso que me faz aclamar
Te amar e almejar em sinfonias de desejos
Sinto a tua boca quente a minha procurar
Sugo apetitosamente teus doces beijos

E nesse momento fascinante me faz viajar
Entumece meu desejo e sobre ele me faz delirar
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AMOR, PAIXÃO E SEDUÇÃO

Quero viajar em tuas emoções
Ouvir a batidas do teu coração
Sentir todas as tuas sensações
Amar-te tanto perder a razão

Quero estar envolta em teu abraço
Desfrutar do teu corpo sedutor
Delirar de prazer no mesmo compasso
Envolver-te em meu ser sentir teu calor

Quero-te sem pudor te absorver
Dou-me a ti por inteira total doação
No profundo intimo do prazer
Viver com emoção o desfrute dessa paixão

Quero após a delicia do gozo num enlaço
repousar-me em teus braços
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COMPLETAMENTE TUA

Quando em nosso quarto entrei rosas
vermelhas sobre nossa cama espalhei
Esperei-te totalmente desejosa
Sangue queimando nas veias me emocionei.

Quando te vi adentrar olhos a me desejar
Sobre as pétalas cheirosas estava eu nua
Imaginei quantos sabores a me saciar
Com altivez me vi chegar ao paraíso
completamente tua.

Aos poucos me desnudou Imenso prazer
me proporcionou
Absorveu minha inocência em mulher
me transformou.

Você é magia minha plena alegria de viver
Meu amanhecer minha tarde e anoitecer
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SINTO-TE

Ainda ouço teu suspiro o sussurro da nossa paixão
Impulsiva e desmedida na mesma medida
Vontade enlouquecida Incontida emoção
Sentimento sem preço farto na alma enternecida

Ainda ouço teus gemidos buscando saciar teus anseios.
Com palavras atrevidas e ardentes teus lábios buscam os
meus
Levando-me a incontidos tremores sem receios
Numa explosão de desejos conectados meu corpo e o teu.

Ainda sinto teu gosto posso sentir tua quentura
No meu peito aconchegado sorvendo dos gostos o próprio
sabor.
Na pureza desse apreço que me envolve com ternura.
Adentraste-me o intimo como jamais poderia
supor em gemidos intensos de amor.

Sentir evidente que aflora todos os meus sentidos
Paixão que acalora na mistura dos nossos fluidos
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ABENÇOADO AMOR

Abençoado amor que arrepia a minha pele
quando me acaricia
Que aclara minh’alma seduz e me conduz
com beijos que sacia
Que me emociona quanto em teus braços
me aperta
Transformando meus dias em esperança
dito que me desperta.
Abençoado amor luz da minha vida
Que me faz acreditar na felicidade plena
Que agiganta em meu peito alegria concebida
Apodera de mim preenche minha existência
me faz serena.
Abençoado amor que cintila no meu céu como
estrela guia
Meu anseio e sedução flor de minha devoção
lucidez que me alicia.
Cúmplice dos meus devaneios e vontades meu
presente divino
Meu grito incessante meu desejo fascinante
amor sincero cristalino.
Tanto te esperei uma vida inteira te procurei
Finalmente te encontrei
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NOITE DE AMOR

Em lençóis acetinados
macios e aconchegantes
lábios se procuram
em buscas incessantes

Nossos corpos se envolvem
em nuances provocantes. Sedução e
explosão com poder determinante
Tua voz a me seduzir momentos
mágicos delirantes..

Em taças de arrepios provocantes
tu percorres minhas curvas
sensações alucinantes. Em carícias
ousadas e excitantes nos queremos
por inteiros com desejos fascinantes.

Envolvidos na trama nos tornamos
insanos amantes. Rolamos na cama em
desejos provocantes. Linda noite de amor
apaixonante
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MOMENTO SUPREMO

Nessa sede de amor onde tudo é permitido
Nessa entrega total nessa mistura completa
Onde o prazer nos revira fervilhando os sentidos
União de corpos sensações que desperta

Sede de duas almas buscando a saciedade latente
Mãos arteiras e ousadas se faz passear sorrateira
Provocando gemidos tocando o lábio ardente
Invadindo e possuindo de todas as maneiras

Gemidos crescem no peito respiração ofegante
Corpos sedentos palavras ditas sussurros e gritos
Chama que inflama de forma delirante
Momento supremo cheiro de gozo infinito

Corpos sobre os lençóis deslizam em dualidade
Gemidos vencidos movimentos de caricias e
Cumplicidade
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ALMAS PURAS ENCANTADAS

Tu tornas minha vida mais bela
Com teus encantos e desejos
Faz-me tremular me revelas
Enlaça-me com teus ardentes beijos

Enlace que transforma em prazer
Onde o beijo é selvagem realiza o intento.
Faz-nos mergulhar no universo do saber querer
Sentindo a invasão profunda num cavalgar intenso

Sentir do teu corpo sobre mim envolvente
Onde me agarro em ti forte, tão forte quanto posso.
Juntos desfrutamos desse amor contundente
Incansavelmente saboreamos momentos nosso.

Entre sussurros e gemidos pernas entrelaçadas
Amamo-nos absorvidos almas puras encantadas
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SOU INTEIRA DE VOCÊ

No teu corpo vou descrevendo os meus segredos
Revelando meus ardentes desejos e fantasias
Meu coração agita no deslizar dos teus dedos
Não contenho o ímpeto o teu calor me alicia

Entrego-me a ti com desejo paixão e amor
Amo teus encantos contemplo tuas emoções
Provo do teu mel sugo da tua boca o doce sabor
Levas-me a loucura evidencio todas as sensações

Nesse clima abrigado de desejo exala o nosso cheiro
Poros transbordam em suor peles tremem em sinfonia
O galopar frenético finda nos faz completos faceiros
Nossos corpos se movem em perfeita sintonia

A mística densidade o desejo mutuo só me resta descreve
Você é parte de mim assim me completo sendo inteira de
você.
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NOITE DE ENTREGA

No manto da noite que cobre o céu
Bailado de amantes se faz magia
Alvorada anuncia nuances em véu
Sabor de desejo na alma arrepia

No olhar da noite densa decifrando o luar
Sinto o calor da tua voz que me assanha
Teu doce beijo como brisa suave a me tocar
Com amor e ternura invades minhas entranhas

No afago da noite me faz fêmea incendiada
Reveste-me de carinho me faz delirar
Vendaval de emoções tez arrepiada
Paraíso de desejo corpos em brasa a queimar

Em noites inteiras de entrega nos amamos
Finalmente em lençóis acetinados adormecemos
Sonhamos.
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TEU CHEIRO EM MIM

Com olhar displicente abusado provocante
Com jeito sensual exultante caloroso
Tocas-me desejoso com tato de amante
Esquadrinha meu corpo na procura do gozo.

Mergulha em mim descobrindo caminhos
Em delírio naufraga como noite em temporal
Felina me faz aguço os sentidos feito redemoinhos
No meu cio viciado e vadio se entranha abissal

Acende meu desejo prendes-me com teu gosto aflorado
Nossos olhares contempla em silencio nos embrenhamos
Teu cheiro em mim sensações atinadas corpos colados
A sós, em comunhão de amor nos amamos.

Cobres meu corpo com o teu desejo brota em meu ser
Juntos saboreamos o mais sentido do prazer
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MINHA VIDA MEU AMOR

Você despertou-me do sono tirou-me
Do abandono trouxe-me luz e amor
Inebriou-me com seu cheiro aconchegou-me
Em seu peito de desejo me fez delirar
No caminho dessa vida dúvidas, medos,
Incerteza a ti pôde revelar
Teu abrigo e esperança me faz caminhar

Tu és a doce melodia que me veio encantar
A felicidade o pulsar do meu coração
O voo além do infinito flutuando sob a luz do luar
A essência colorida que deu lucidez a minha vida
Transbordou-me a alma brilhou minha escuridão

Meu lindo meu amado és o colo que me embala
A mão que me conduz a luz que brilha no meu interior
Meu sorriso em delírios me leva ao paraíso.
És a flor da esperança meu imenso mundo em cor
Minha vida meu amor a fragrância da mais linda flor
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DONO DO MEU TUDO

Falo do amor puro do amor sem maldade
Na sensualidade dos meus versos me encanto
Alegro minha mente a escrita me invade
Nas palavras soltas e ousadas crio o meu canto

Falo da paixão que encantou meu coração
Que aninhou em meu peito fez morada cativa
És tu dono do meu tudo me tirou da escuridão
Desatou os nós secou as lágrimas fez de mim sua diva.

Falo de amor da paixão do sentimento que nos domina.
Que nutri nosso prazer extraindo de nós toda à libido
Falo dessa chama que em nosso peito fulmina
Que envolve nossas almas flui nossos desejos incontidos.

Falo dos nossos momentos de nos sentir na sensação
da existência
Da eternidade dos nossos sonhos desse amor lindo na
mais pura essência.
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BUSQUEI-TE

Rasguei céus desafiando a escuridão
Toquei estrelas alimentei a esperança
Fiz-me forte senti a chama da paixão
Busquei-te destravei alavanca

Diante do meu universo estrelado
Vi o doce encanto da beleza natural
Força que emana desejo aflorado
Fiz-me única carinhosa sem igual

Mergulhei em águas encantadas
Senti brilhando meu mundo em cor
Guiada por ondas maravilhadas
Naveguei pelos mistérios do amor

Olhei para o céu vi tua imagem refletida,
não resisti.
Percebi que o chão não mais me pertencia,
Subi
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CÉU DA MINHA VIDA

Foi amor ao primeiro olhar selado no beijo
Com intensidade no aconchego do abraço
Agregado a magia no acalanto eficaz do desejo
Vivo nossa paixão casei meus pés no teu passo

Hoje, és o céu da minha vida magia sedução
Seus olhos iluminam minha existência
Os teus lábios são minha real sedução
Beijo-os sinto a delicadeza da essência

És o som que eu escuto o sussurro do amor
O plausível rutilar no acirrar de minhas certezas
Intensidade que desperta nas asas do clamor
Meu porto seguro gozo infinito minha fortaleza

Doce sabor das vontades incontidas que em nós
só faz crescer
De mãos dadas seguimos divino amor que nos
fez renasce
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MEU HOMEM MENINO

Gosto desse turbilhão de sentimento que
sinto por você. Essa mistura de delírio,
fascínio, essa mescla de amor paixão atinada
selvagem, meu homem menino, meu desejo
e ternura que me leva a loucura

Amo esse possuir sem limites fúria louca
Esse despir por completo fogo ardente
Sentindo o êxtase de sua voz rouca
Fazendo-me delirar completamente.

Contemplo teu toque realizo teus desejos
Bebo o cálice do corpo que é teu
Sinto-me embriagada com o néctar ardente
Ilustras colores minh ‘alma com esse amor que é meu

Meu homem maravilhoso de desejo cristalino
Nos meus lábios o gosto do teu amor menino
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COM TODA INTENSIDADE DO MEU SER!

Amo-te com toda intensidade do meu ser
Minha boca te devora meu lábio roça tua tez
Atendo tuas súplicas acetinadas noites de prazer
Entrego-me aos teus devaneios com polidez

Lambuza meu corpo de mel arrasto teu desejo
Consumo-te em longas horas deixo-me devorar
Transmutando prazeres em deleitosos sobejos
Envolvidos pelo rubor carne latente a se deliciar

O amor exalando perfume calor suor a falar
Curvas sinuosas na mais majestosa sintonia
Corpos libertos condensados no furor de amar
Na plácida da alma saciaste perfeita harmonia

Um dia esse amor se fez luz, inebriou-me
e me encantou.
Hoje mora em minha retina me fez mulher
e a luz brilhou
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PERMITO-ME SONHAR

A sua presença se faz importante
em minha vida, estou amando,
A distancia que nos separa é a
mesma que me faz te amar mais
e mais.

Por amar-te tanto assim, minha escrita
se transforma, tudo vira poesia, o frio
se apossa de mim, noite vira dia o calor
é pura emoção arrefece o meu coração.

Se estou amando, me permito sonhar,
Agarrar-me em arranha-céu, catar estrelas
no céu sem medo ou temor, você é o meu
amor Viajo nos teus sonhos, você é minha
guarida. Sem você não vejo saída és tudo
em minha vida
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UNIDOS PELO AMOR

Enlaço-me em teus versos
Meus pensamentos se emaranham.
Perco-me nesse amor lindo.
Vivo corro grito clamo por ti.
És meu amor meu elo, minha luz.
Calmaria em noites frias me aquece
embala-me e seduz.
Cada vez mais me sinto apaixonada.
Vislumbro nessa paixão ardente.
Canto esse amor eloqüente.
Choro sinto quero-te junto a mim
Vem amado és parte de mim
Quero te dar o que te falta
Faltam-me palavras me falta voz.
Dou-te o braço o meu abraço.
O colo que te aquece,
O pensamento mais sublime
sentimento mais puro
És a força que me sustenta
O teu carinho me alimenta
Você e eu parte de um todo
Uma só alma um só sentimento.
Unidos pelo amor.
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ATO PLENO

Tu perfumas minha alma oferece-me lábios
em flor. Alicia-me e seduz toca-me sem
temores ou pudores. Poe me em ebulição
feito um vulcão em erupção. Navegas no
meu corpo encontra meu prazer com teu ardor.

Rendo-me aos teus encantos, consciente e
inevitável. Entre o calor do sol e a brisa suave
abranda a solidão. Nessa paixão descomedida
num prazer inesgotável em constante vibração
de corpos, dominante excitação.

Nossos momentos ardentes com palavras
carinhosas, sussurros solícitos, balbuciados,
nossas seivas misturadas, nossos sabores
degustados. No ápice triunfal, nesse frenesi,
de desejos, bocas se unificam corações aceleram
misturas de prazer, ato pleno.
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AMO-TE INFINITAMENTE TE AMO

Dedico a ti todos os meus poemas,
Declamo em canção com a doçura de minh’alma.
Meu sentimento desvelo aos quatro cantos,
Porquanto te desejo tanto, és a luz que me acalma.

Relato em sussurros gemidos berros e prantos
Meus devaneios e quimeras, grilhões de tantos.
Desejo derramo meus sentimentos de tantos
Encantos, em versos apaixonados te proclamo.

Nos sonhos desse amor me realizado saboreio as palavras,
versos onipotentes perpetuam para ti divinamente letal.
Meus poemas são um misto de ternura e amor abissal.

Amo-te infinitamente te amo, registro esse amor entre sorrisos e lágrimas que cristalizam nas arestas do tempo para
as páginas da eternidade sem medo de ser feliz,
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QUE BOM PODER TE AMAR ASSIM

De repente surgiu o amor na hora certa
e medida, alegre palpitante radiante qual
relâmpago, o pranto se fez riso a tristeza
alegria esculpida, do beijo fez-se tudo no
fundo do meu âmago.

Brisa se fez vento acendendo nossa
Chama, inefável emoção arrepia a pele
que tu beija encanto que me encanta
no sentir que tu me amas, luz que em
mim acende, em meu peito inflama.

Beijos que me faz delirar, em abraço
colossal, sorriso na medida certa devolvendo
a paz perdida, seu cheiro está em mim, minha
fragrância concebida.

Chamado estrutural, em sussurro celestial.
Diamante incandescente que ilumina meu
Jardim, tu és tudo para mim que bom poder
te amar assim.
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TOCO-TE COM MINH’ALMA

Procura-me em minhas noites e dias
Encontra-me em meus choros e alegrias
Deslizas suavemente em meus lábios
Saboreias o meu sentir com beijos avios

Arrepia-me o corpo no seu terno desejo
Está em mim eu em ti é meu doce ensejo
Como a gota de orvalho suave toca a flor
Toco-te, com minh’alma e todo o meu amor.

Amor sempre presente de desejo ardente
Com olhar em estrelas reluzentes de paixão
Assim me encontras e me ama com adoração

Encanto e encontro de almas em brilho reluzente
De luz intensa, sedução, romantismo e grandeza.
No mais puro amor, em aroma de tamanha nobreza
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TU ÉS TUDO PRA MIM

Te amo mais do que meus lábios podem dizer
Amor belo cheio de encantamentos e verdades
Sim, te amo como a canção mais singela, em
encantos que crescem em versos que florescem.

O teu sorriso ilumina minhas noites sedentas
Sem hesitar meu corpo te sente apaixonado
Com teus carinhos em lume do meu amanhecer
me acalenta, sob reflexos sedutores, com beijos
encantadores.

Em madrugadas que me fascinam, sinto-me em
teus braços aconchegados, em torpores de desejos
Literalmente enamorada. Nuvens a lufar dos teus
lábios instilam, pingos de orvalho banhados de prata
respingam.
Com esperança renovada que me fez renascer
Vendo no fundo dos teus olhos o teu amor tanto assim
Milhões de versos sabes que ainda posso escrever
Do meu amor por ti, e o quanto és importante pra mim.
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SOL DA MINHA ESPERANÇA

Exponho meus sonhos repletos de luz
Meu coração te chama sem você ouvir
O vento observa meu brando caminhar
Avisto nas estrelas seus olhos azuis

Vou delirando em sonho e esperança
Amenizando essa distancia te alcanço
Seguindo meus dias em eterna lembrança
Viajando ao sabor do vento não me canso

Raio de sol fulgurante que ilumina minha vida
Dissipando as nuvens que ocultam o luar
No lirismo de tua alma me sinto protegida
Pela estrada prateada ao luar sigo teu caminhar

Serenando o desespero dessa ausência sentida
Vejo o sol da esperança cheio de luz e calor
Borboletas se beijando essência de vida
Supero a distancia, eternizo o amor
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MEU AMOR QUE VENERO

Vejo-te em meio a bruma do
oceano. Ouço a tua voz suave me
abranda e aviva. Nas lágrimas que
de saudade derramo. Dádiva expressiva
mantém minh’alma ativa.
.
Carrego-te no meu peito nesse
amor perfeito. Com esmero e carinho
meu mundo de magia. Abrigaste-me
em teu peito superando cada defeito
Amando-me a cada dia, me ensinaste
a fazer poesia

Amor que venero fiel mais puro que o mel
Amo-te tanto, um amor tranqüilo constante
Nesse eterno amar teus beijos me leva ao céu
Para sempre divinamente e a todo instante

Eu te amo, faz parte de mim te venerar
Eu te amo e isso eu não sei mais mudar.
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NOITE DE AMOR E PAIXÃO

Tilintar de taças em noite estrelada
Ímpeto desejo arrebata meu corpo
Pele com vontade arrepia excitada
Em lençóis de cetim esmero conforto

Beijo-te por fora te sinto por dentro
No cálice de tua boca mato minha sede
Misto de prazer amor e paixão
Bocas sedentas sussurros e excitação

Rimas de afeição nuvens de emoção
Gestos de amor beijos de ternura
Cheiro de paixão pura sedução
Nós dois e a noite nessa doce loucura

Na penumbra dessa noite fria
Minha alma nua une-se a tua
Em harmonia na mais linda sintonia
Fazemos amor ao encanto da lua
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CHAMA DE DESEJO

Chama de desejo que invade o meu corpo
Em arrepio quando me beija e me arranha
Delírio e êxtase em sublime conforto
Ardência e vontade pele que assanha.

Banho-me nesse amor regada aos teus desejos
Sem embaraço deleito envolto me enlaço
Em cálices de embriaguez bebo dos teus beijos
Toma-me em teus braços , nessa loucura me refaço.

Fonte que sacia com docilidade e ternura
Sinto exalar o odor meu perfume sedutor
Seduz-me com lisura tamanha formosura
Fez de mim seu amor amo-te com fervor
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MEU ETERNO AMAR

Busco-te sempre em meu sonho,
és meu eterno sonhar, faz-me desejar,
meu coração extasiado te acolhe risonho ,
nesse fascínio sinto teu eterno amar.

Caminho nesse mar, universo
de candura, ouço tua voz em tom manso
faz-me levitar, sopra na alma disperso
mergulho nos teus braços e danço

Extasio envolto no teu céu, na mais
deliciosa loucura. Adornada de beijos,
deslizo nos teus lábios repletos de desejos

Outra vez te tenho em noites sem iguais,
saborosa paixão que me enches de tesão
com beijos e mimos a mais linda sedução
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ÉS O AR QUE RESPIRO

Sinto exalar a musica exótica
e sensual. Em teus lábios sacio
o amor desejado. Navego em teu
corpo macio escultural. Deslumbro
em excitação gosto aflorado
Amo-te com realismo em sensual
sinestesia. Com requinte de desejo
assonância de suspiro. Com esmero
e amplitude sem medir conseqüência.
Sem metrificar carícia sem regra és
o ar que respiro.
Encho meu ser de emoção com
profundidade. Mergulho em êxtase
em explosão luminosa. Deleito-me,
chego ao orgasmo com reciprocidade.
Teu braço me acolhe sinto tua tez deliciosa
Beijo-te os olhos donde escorres
ternura. Aconchego em teu peito
após um amor satisfeito. Afago teus
cabelos com toda formosura. Saciada
de amor adormeço, em leito perfeito
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DESEJOS INSANOS

Mergulho em tuas fantasias
Beijo-te a boca passeio pelo
teu corpo despudoradamente.
Sou mulher e menina até
mesmo messalina.
Sorvo do teu mel nessa
loucura que me alucina.
Saboreio dos teus suores.
em delírios multicores.
Na ânsia dos doces beijos
aspiro teus desejos
Busco teu doce sabor
misturando aos meus ensejos
Na alvura do teu corpo me
entremeio aos teus pejos.
Agitando-me em meu leito em
chama voraz que arde o peito
Aquece-me, entorpece, em
insolentes e puros eflúvios de
amor No ofegar dos teus sentidos
tu deleitas provando do meu
néctar. Nesse louco sentir de
Insanos desejos extasio-me no teu sabor
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ARDENTE PAIXÃO

Igualmente envolvidos de amor e paixão
Deitados em lençóis macios de linho
Roupas no quarto, espalhadas ao chão
Tu chegas a mim de mansinho

Sentimentos aflorados, na pele o desejo
Na boca o gosto quente da paixão
Nos lábios o doce sabor do beijo
Acelerando o pulsar do nosso coração

Nossos corpos quentes entrelaçados
Sentindo o mais terno sabor da sedução
Juntinhos colados nós dois abraçados
Na mais pura emoção, na mais doce sensação.
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UM AMOR LINDO, PROFUNDO

A partir do momento que olhei para os seus
olhos minha vida tomou um novo sentido
O que sinto por você é tão intenso tão profundo
um sentimento que tomou conta do meu ser
transformou meu mundo alegrou meu viver.

Não há ninguém que possa entender esse amor
dentro de mim, é algo que foge dos limites da
paixão dos prazeres e da imaginação. É tão forte
o que sinto como uma onda rasgando o mar, lindo
como o céu na perfeição de estrelas a brilhar.

O que me faz amar você é o sentimento mais denso
que arrebata o meu ser. O que sinto, é algo divino
maravilhoso, majestoso como o lírico cantar dos
pássaros, como o perfume na essência de uma flor,
sublime como o nascer é a própria vida, intenso amor
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CARÍCIAS & DELICIAS

Amo-te, delicio-me nas tuas caricias
Sinto teu sangue ferver, reviro-me sem te perder.
Rasgo-me em plena paixão, meu corpo
incendeia de emoção, é dádiva sinto vontade
da tua sedução.

Nesse instante minha alma voa, meu
corpo clama por teu corpo, por teus beijos
quente, ahhh...minha alma voa sim, ao
som de nossos gemidos ecoa.

Vibro nessa loucura perdidamente, envolvo-me
completamente, entrego-me despudoradamente.
Nossos lábios se tocam e se calam o amor se
faz presente
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UM AMOR MAIOR QUE O MUNDO

Vivo um momento que tanto desejei
Verdadeiramente sentido alcançado
Momento sublime que tanto sonhei
Que seja eterno junto ao meu amado.

Desejando e desejada, literalmente apaixonada
Com perfume e aroma do mais legítimo, refinado
Aos quatro cantos sublimado totalmente exalado
Da mais doce essência, infinitamente aromatizado.

Onde me deleito a cada instante de ternura
Prolongando e saboreando cada segundo
Esse imenso amor maior que o mundo

Aquecido em fogo quente saboreado com doçura
Amor realmente sonhado em meu peito implantado
Atendeu o meu chamado, hoje é fato consumado
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MEU HOMEM CHEIO DE TERNURA

Tu penetras-me o corpo beija-me a alma.
És brisa suave no meu terno amanhecer.
Da minha poesia és a mais linda, me acalma.
Tua boca naufraga em minha pele inebria meu ser

Quando você vem e me abraça, toda tristeza passa.
O amor toma conta de mim te quero tanto assim.
O teu sorriso me inebria teu calor me aquece em noites frias. Meu delírio meu encanto o amor que amo tanto.

Você é o amor da minha vida minha luz enternecida.
Teu perfume me entorpece teu olhar me enlouquece.
Teu amor me faz segura cheia de doçura.
Meu encanto minha paz meu homem cheio de ternura.

É tão grande meu amar e querer, milhões de versos não
pode descrever.
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AMOR CERTO NA MEDIDA

Sensual e temperado assim é
o nosso amor No roçar dos teus
braços me enrosco me enlaço
Beijo-te com meu beijo me entrego
com ardor. Nesse vai e vem de corpos,
juntos no mesmo compasso.

Nessas ondas que me afagam
o céu é o limite. Tu me enches
de carinho levando-me a explosão.
Possuída e possuindo em tudo
que nos permite. Nessa chama
que alimenta e incrementa nossa paixão.

Nesse amor de todas as horas ardente
e aprazível. Nos eróticos prazeres
sensações enlouquecidas. Em suspiros
e gozos infindos de delicias inesquecíveis
Nos amamos e nos queremos amor
certo, na medida.
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MINHA ESTRELA ILUMINADA

Vi maravilhado meu céu azul anil brilhando
O belo sol dourado raiando mansamente
Pude sentir minh'alma saltitante aclamando
Teu beijo doce em minha face deslizando suavemente

Vi pássaros cantando em minha janela
Senti o perfume das flores desabrochando
Arco íris refletindo matizado em aquarela
Meu amor ao meu lado com carícias me amando

Sinto o frescor da brisa na face rubrosa
Meus lábios sorriem sinto-me feliz e amada
Me ensina, fascina, és minha estrela iluminada

Raio de luz que se faz luar em noite esplendorosa
Me completas por inteiro meu terno e doce querer
Motivo que me faz crer que ainda vale a pena viver
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EU TE AMO (DUETO)

Te amo como se ama o silencio a luz
O orvalho da manhã numa flor se abrindo
No céu o brilho das estrelas
Como se ama o clarão da lua surgindo
Amo-te assim como se ama cor, perfume e vida

Meu corpo pede teu corpo
Minh’alma clama por esse amor louco
No simples toque de tuas mãos
Amando-te no leito perfeito
Na medida exata da minha paixão

Sinto o seu amor como a tarde que arde ao sol
És madrugada que amanhece eterna dentro do peito
Mel dos meus lábios, luz dos meus olhos, vida da minha
vida
Mulher dos meus encantos, fascínio dos meus carinhos

Dividiu o meu peito antes e depois do seu perfume
Troce doce de mel fez do meu peito leito
Moradia sadia de amor, felicidade e paixão
Depois uniu o meu e o seu coração em uma só alma
Rosa Righetto & Midu Gorini
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MEU AMOR MINHA PAIXÃO

Noite se fez canto nosso amor que amo tanto
Melodia prazerosa soa terna em meu ouvido
Sente forte o coração no pulsar sublime canto
Doce toque harmonioso faz meu mundo colorido

Universo do amor que alimenta nossa existência
Laços que fortalecem na máxima plenitude
Vento que passa soprando purificando nossa essência
Empobrecendo os defeitos transformando nossas virtudes

Unidos pela ascendência somos almas que cintila
Terna e doce canção que altera os sentidos razão e emoção
Fogo que inflama a paixão, qual vulcão em erupção

Escuridão na madrugada sufoco que não sufoca, brilha
Somos equação da vida que planamos em sinfonia
Nesse mundo a dois, voo mágico de prazer na mesma sintonia
***

FIM
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