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Sobre o autor

 Sonhadora, alegre e pensante!

Kris Rô poetisa por natureza.

Brasileira  Ponta Poraense, apaixonada pelas

palavras  prosas e rimas ... há 36 anos nessa doce

aventura chamada vida!
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 Hoje

Hoje só quero ser eu mesmo

Mergulhar no infinito  

  

Desbravar o desconhecido

Acreditar no inacreditável

Ver o paraíso

Quero navegar na emoção

Sem medo de errar

Decifrar letras, poemas não decifrados

Ver o sol se pôr no horizonte

Só ele e eu lado a lado 

Hoje quero ir ao mundo

Sem barreiras

Passear na multidão
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Ficar de bobeira

Dar espaço ao coração

Hoje da pra ser assim?

Sem culpa, sem medo

Só  ser eu mesmo 

Viajar na imaginação

Fechar os olhos pro mundo

Estar acima de tudo

Perder a razão, por um segundo 

Hoje quero ser assim

Sem preconceito

Cheio de defeitos 

Ser nada, além de mim mesmo!
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 Metamorfose 

Sabe aquele momento em que paramos para reviver alguns fatos de nossa existência.

Pequenas coisas, gestos simples que marcam toda uma vida, vivemos de lembranças.

Estamos há todo tempo vivendo grandes, ou pequenas transformações, as vezes passamos
grande parte da vida se rastejando como lagarta, outros passam muito tempo em um casulo.

Mais é essencial passar rápido por essa metamorfose e transformar-se em borboleta.

A borboleta voa e segue seu rumo, sem perca de tempo.

Esse é um exemplo de vida, ninguém nasceu pra rastejar para sempre, nem pra se esconder.

Nós temos que viver, voar, colorir o mundo com nossa existência.

Passar pelo processo é fundamental!

E quando tudo chegar ao fim, será eterna as lembranças e o lugar onde pousamos em nossos
vôos, será o local da nossa história.

Estaremos ali, bem onde queríamos, sem medo, ou arrependimentos.

Só revivendo momentos e tendo a certeza de que foi feito tudo o que estava ao nosso alcance.

Rastejei como lagarta

Vivi no casulo

E com orgulho, voei

Como borboleta.
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 Dias de tempestades,  dias de guerra.

Em dias como hoje, vivemos em guerra.

Seja ela qual for, sempre tem um caos rolando dentro de cada um de nós.

Mistura entre a razão e a solução, transtornos do ser ou não ser, vida que passa e estamos de
carona na indecisão.

Parecemos tripulantes em um barco de rumo ignorado, traçando um trajeto inesperado e sem fim.

As ondas do mar o balançam, pra lá e pra cá, nesse agito a mente se desgasta, e a única certeza
que temos é o cansaço.

Como se não bastasse umas tempestades, surgem, o vento, o mar e cada um vivendo seu próprio
momento de guerra.

Essas palavras, essa situação me faz lembrar de uma história, que li muito parecida com todo esse
cenário.

Jesus acalmando a tempestade é um dos milagres, citado nos evangelhos sinóticos em Marcos
4:35-41, Lucas 8:22-25 e Mateus 8:23-27. Podemos reviver aquele momento, pelas circunstâncias
e através da fé podemos também, ver aquela mesma provisão se aproximando.

Se Jesus acalmou a tempestade física, porque não acalmaria a tempestade psicológica o caos de
dentro de cada um de nós. É verdade, que nesse episódio Ele estava dormindo, porém fez o
milagre logo que acordou, e tenho certeza que se não fizesse, aquela tempestade se acalmar todos
que estavam ali caminharia sobre as águas, assim como eLe fez com Pedro. Mateus 14:22-33,
Marcos 6:45-52, João 6:16-21.

Então se estamos passando por tempestades seja ela qual for temos um conforto que nos faz ter
esperança, o fato de que, Jesus está no barco.   
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 Um dia, sem pensar.

Quem dera se como em um passe de mágica pudéssemos ficar um dia  sem pensar. 

Você pode se auto questionar se perguntando: Como? ...E se isso seria realmente bom. 

Também eu não posso responder, pois ainda não tive tal privilégio, mais seria algo esplêndido . 

Aquela mãe não se preocuparia tanto se não pensasse por um dia no filho que saiu de casa no
momento inesperado. 

O filho que pensa na mãezinha que se foi, o desempregado no emprego que tiraria a família do
sufoco, pensamentos que as vezes corroem por dentro. 

A mulher que não sabe como lidar com a primeira gestação, o homem com seu primeiro filho, o
jovem que pensa em que vai se formar, tantos pensamentos e preocupações. 

Vivemos um dia de pensamentos e não conseguimos viver o momento em que estamos. 

Então se pudéssemos passar um dia sem reflexões, sem pensar no que vamos fazer amanhã ou
daqui há alguns minutos, quem sabe por um segundo de tempo se conseguíssemos driblar o vento
que nos trás tantos porquês e preocupações, quem sabe aí saberíamos o que realmente é VIVER
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 Enfado

Entrei no túnel do tempo 

Cheguei nesse momento 

Como sopro de um vento

Buscando sentimentos 

Só encontrei o desalento 

Retorno com o vento 

Para o túnel do tempo 

Pra buscar o esquecimento. 

Parei nessa viajem 

Pois não trouxe bagagem 

Pensei tudo é bobagem 

Olhar pra essa imagem

Fria sem mensagem 

Prefiro a paisagem 

Agora sossegado 

Não me lembro do passado

Lá tudo é enfado 

Não precisa ser lembrado 

Estou agora equilibrado 

Preciso ser amado

E não questionado 

Vou ficando por aqui! 

Não há mais o que ser falado 

não preciso ser lembrado

Pra quem leu Até o fim 

Meu Muito obrigado! 
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 Jesus 

Lá na cruz do calvário 

De braços abertos 

Morreu meu Jesus

Para eu ser liberto

Para me dar paz

Apesar das circunstâncias 

Me deu vida,  vida em abundância 

Apagou meu passado 

Reescreveu minha história 

Perdoou meus pecados 

Me deu vitória 

Mesmo sem eu nada merecer

Ainda assim ele quis por mim morrer

Me deu seu perdão 

Parou ali seu coração 

Mais ele retornou 

Ao terceiro dia Jesus ressuscitou 

Se não  fosse assim 

Eu não estaria aqui

Alegre a compor

Sigo assim crendo na existência

Do meu redentor  

Porque ele vive!!!
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 E se...

E se a vida não for só isso

E se tiver uma força maior

E se no meio desse louco trajeto agente repensar

E se tiver alguém realmente interessado em você

E se por um minuto você parar, e olhar para si

E se tudo isso realmente for parte de uma missão, onde você é o protagonista

E se nem sempre tudo for flores

E se no caminho tiver espinhos

E se você se machucar

E se olhar para trás e se ver sozinho

E se perceber que tem algo há mais

E se você for realmente parte de um plano maior

E se tudo for um processo onde nem sempre a lagarta vira borboleta

E se depois de uma vida houver outra

E se essa outra for a melhor vida

E se alguém te der essa vida

E se essa vida já for sua

E se o dono da vida quiser te encontrar

E se você aceitasse esse encontro

E se fosse hoje

E se JESUS te trouxe aqui, agora por um motivo

E se hoje é seu dia de virar borboleta

E se ELE tiver aqui através dessas palavras só pra chamar sua atenção

E falar que sim!

Você é especial e amado, não importa quantas vezes se perguntar: E se...?

Porque em todas as perguntas, ELE sempre será a melhor resposta.

E se hoje JESUS estiver falando com você!
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 Alfa e ômega 

Deus soberano, que habita em mim

Me enche de paz e ternura sem fim

Deus forte, conselheiro, leão  cordeiro 

Não importa a descrição ele é  o Deus verdadeiro.

Está conosco em todo momento 

Seja na paisagem, na chuva, ou no sopro do vento

Não importa a situação, eLe está presente 

Em todo tempo.

Ele é, foi e sempre será o leão da tribo de Judá.

Deus de ontem hoje o eterno Deus que não falha e nunca falhará. 

É  alfa é ômega, a Bíblia diz assim

Ele é acima de tudo desde o princípio até o fim
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