
Acordar em aviões  



 



aberta do Prefácio  
O que importa a opinião dos outros? Bem, poderia apresentar neste prefácio muitos pareceres 
elogiando e definindo esta Antropologia Poética dos 27, contudo, a verdadeira opinião é 
sempre sua. É essa que importa! Sinta e viva este livro porque ele vai fazer parte da sua vida, 
ele é seu, e é um pedaço de mim, Celso Prei, que vou a si, leitor que desfolhará nestas páginas 
vida, momentos e histórias disfarçadas no aparo da caneta. Isto é vida no papel, presa nele, 
mas que você terá toda a liberdade para criar e recriar, numa roda-viva, uma nova vida nestas 
páginas, em que vivem sentimentos e lugares que podem ser comuns, pois basta sermos 
humanos. Somos uma sociedade, este livro reflecte uns percursos que podemos viver, é aqui 
que se pode encontrar, pois vivemos no paralelismo das emoções. Todas são iguais, mas 
sentidas de diferente forma. Desta maneira a pessoa que ler e sentir este livro vai viver outros 
sentidos, mas com um rumo igual: a EMOÇÃO!  
Celso Prei (autor)  
Biografia: Uma coisa de mim, artista  
25 de Janeiro de 1984, cidadão do 

Mundo...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I Sentido 
Nuvens de Fogo 

 

 
Pseudo-autor de mim  
Páginas suadas, roupa transpirada numa lanterna  
Onde uma letra é inspiração no pergaminho.  
Neste moinho de letras de sentidos  
Sempre quis a luz na mó sem apeadeiro de paragem  
Para semear trigo que mata a fome nas tempestades de Inverno.  
Tilim… talão… tulum há um eco que graceja  
Traz traz estar quieto não aguento  
O que está no baú quer sair num trilho incerto  
Para o virgem papel ou um papel prostituto  
Usado para uma saliva que nunca teve expressão  
E que nunca abalou a balada de um horizonte.  
Poesia é estremecer o amainar revivendo o brotar-de-vida!  
Este poema não é meu! Mas fui eu quem o escreveu  
Sou pseudo-autor de mim  
O poema é de Deus que em cada encruzilhada grita o meu nome  

E se esconde dentro de mim. 

 

 

 
Anedota de ironia  
Anedota de ironia: que feira como a folia da aldeia,  
De crítica sarnenta: bem ou mal nojenta  
Tudo provém de ti furtivo fugitivo: cérebro entulhado  
De contingências a cada esquina  
Onde a raiz de uma anedota é uma árvore poliglota: o sorriso  
Essa universal alegria aspirante, cavalgante: trecho renovador do ar  
Onde num café exorcizo a triste poeira do castelo  
Fugindo na esgueirada esquina à poeira impregnada  
Que não é minha heroína: é obstáculo.  
Uma risota vocalizada é traço sem ponto,  

 



Há uma vida social agitada de diálogo banal nada trivial  
Onde essa pequena partitura convive  

Sem sensatez mas numa inusitada ironia. 

 

 
Batuta do silêncio  
A gota do silêncio é a batuta de uma grande pauta  
Para sobrevoar as ondas tempestuosas  
Que calçam pedras nas botas  
E semeiam canhões blindados e armados na negra ofensiva  

Que mata e corrói os trechos benévolos de um diário. 

 

 
São Valentim 2010  
As palavras soletradas no vazio espreitam na alma do coração,  
Há uma chama ardente que prende a voz  
Para não gritar aquilo que sinto  
Para não desenhar tornados furiosos que desencadeiam a morte.  
Sou automutilado pelo medo do acto deste verbo que mendigo  
E costuro desejos…  
Ó Deus tu fizeste mirar esta rosa para estar de castigo,  
Assim sou louco por em cada pétala banal desejar o infinito do universo  
Assim sou cego para trepar os edifícios nobres da sua silhueta  
Assim sou estrela que inflama o luar do beijar de amantes  
(tudo é desejo sem pudor mas discreto e não denunciado)  
Assim sou aguardente  
Sou embriagado de inferno  

Num deserto cáustico de frieza és uma ausente-presença. 

 

 
As palavras desmoronadas  
Esta palavra são sete mil arco-íris em emoções que urdem  
Um conjugar de forças-possantes que escaldam a guerra  
E arrefecem a paz,  
Quero palpitá-la nas artérias onde corre a vermelha seiva  
Assim sou fiel às páginas-diárias do coração  
Sou fiel ao elemento incendiário.  
– Sou fiel a essa palavra! ,  
Que num amplo mar é um horizonte atingível  
Que dedica na escrita do diário uma apelação do bem-querer,  
Sou fiel à vastidão do sentir: um universo  
Sensação prosada para o baú alheio  
– Sou fiel ao Amor!  
Amor: seiva rubra lapidada ou bruta singular,  



Que na alma das artérias tem sangue e cor no seu plural.  
Onde tu, ó anti-ciência que o homem perde a cada instante  
Nas vulgaridades das ruas.  
 
 
 
 
 
 
Um talvez…deus  
Cansado: fadiga que assombra o espírito.  
É uma corrosiva soneira: a calamidade  
Ai que desgraçada! Para quem quer retranscrever na folha virgem  
As suas marcas num aparo-viola  
Num momento aglutinado com o relógio  
Que é contra-relógio à vida  
Pois o prazo desses ponteiros são consoantes-segundos  
Que esvanecem esta passagem mundanamente bíblica.  
Embriagado de soneira adormeço  
À beira de um poste, que mira o seu deus  
Que mira um deus perverso: um criminoso  
Que adormece para assaltar, assassinar e violar o tempo  
Quebrando os dedos de sentidos que dão mão ao corpo  
Assim adormece um deus para renascer para a pompeia seguinte. 
 
 
 

 
Poeta, agora falo eu!  
Alô, é instante… tenho de falar!  
Aqui não há cuco, quando o relógio biológico bate  
Bato no tinteiro,  
Quero ser poeta de malas aviadas para constante viagem  
Quero ser poeta da cor do camaleão  
Quero ter coração para cair na desgraça  
Para transpirar oceanos farsantes onde o texto é maior que a acção  
Quero ser pesca-dor nos anzóis.  
Poeta, és cão solitário e bandido por mendigares a cada segundo  
A tua renascença na tela do meu tinteiro  
Para não seres esquecido na locomotiva cismante de mim. 
 
 
 
 

 
Procuro Inverno  
Procuro o Inverno num pasmo de Verão  
Procuro gelar o coração na caldeira da alma.  
Procuro não pensar para extinguir a dor do amar  
Sou varredor de ruas imperfeitas  
Mas não varro as minhas memórias perfeitas  


