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“Nem sempre somos só
sorrisos e é
importante que a
tristeza
nos atinja
porque só assim

podemos nos
interagir em
emoções
Pedro
Vono
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Com a
cabeça
cheia
de sonhos,
consciente
com o que digo,
com o que penso,
com o que ajo,
sigo caminhando
à passos largos
rumo ao meu
destino.
Nunca quis
ser herói
nem campeão
de nada,
nem mesmo ser
um vagabundo errante,
apenas ser simples
como a tudo que faço.
Portanto viver o hoje é fundamental;
fazer planos mas com os pés fincados no
chão. Abrir sempre uma porta para a passagem do
amor,redescobrir a paz e se conscientizar que
ainda somos seres humanos e humildemente
aceitar os erros e acertos que a vida nos
proporciona
Pedro Vono
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DEDICATÓRIA

à minha família
meus irmãos
meus cunhados
meus sobrinhos
meus amigos
meus....
minhas....
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IDENTIFICAÇÃO

P az eu peço paz
E somente paz e nada mais
D igo que o ódio é maligno
R ancor e guerra não satisfaz.
O amor é o mais digno.

J á não peço paz
O que peço é um pouco menos
S ejamos mais amenos
É bom sorrirmos mais.
V elho mundo louco
O nde anda a felicidade
N ós que somos tão pouco
O nde arranjamos tanta maldade
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CABEÇA de POETA

Com a cabeça cheia de sonhos
pisando areias a beira mar
ou asfaltos ou chão de terras...
-QUE IMPORTA,
a não ser só tua cabeça cheia de
sonhos ?
Desanuviado pássaro sem asas
Tua mente sempre a voar
pela imensidão do irreal.
Teus desejos secretos,
indefinidamente
irrequietos por tua presença
imaterial.
Que mistérios guardas dentro de ti
que esqueces tua vida animal ?
Que mundo enxerga
estes teus olhos constantemente fixos
no ar?
Teu cérebro habituado a ilusões
habita este imenso deserto de fantasias.
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Neste teu labirinto, parece que
escondes
todo um passado de fugas.
-todas as fugas à realidade.
Que alucinógeno patrocina tua
ficção?
Quando resolverás transpor para o
chão de concreto
tua mente viandante entre espaços
inalcançáveis?
Tuas visões superam distúrbios
físicos;
atingem metas espirituais.
Este teu corpo individualiza-o da
sociedade global;
Alcunha-o, invasor de um cósmico
novo;
-Tu, Terrestre aluado!
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REALIDADE

Na vida
cada um sabe o que faz .
A vida engole
quem sonha demais.
Não viva só atrás da sorte
que o azar é seu.
Nem viva por esporte
pois no mundo a morte
já chegou pra quem não nasceu .
Seja útil;
Vença a vida com seu suor.
Mostre ao mundo que o seu amor
é bem maior
do que qualquer rancor.
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DE CARA LIMPA

Faço de mim o que posso
me desdobro, me viro , desviro.
Tudo para manter-me como sou :
-Nu e cru; sem meias interpretações.
Amem-me ou refutem-me, que
importa ?
O importante é se me aceitarem assim
estarei devidamente recompensado.
Façam a mim tudo o que puderem
se desdobrem. virem e desvirem-se,
mas mantenham-se sãos :
-Nu e cru em suas interpretações .
Importa-me e muito serem a mim , leais.
Dito e conseguido isto
estarei devida e conscientemente
recompensado..
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