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Diário poético 1 

 

 

 

 

De celso Prei  
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1 Poesia 
 

 

Sem ti, 

Oh! Flor imprevista que brotaste  

Na lágrima alegre 

Sobre queda do cantar  

Do pássaro branco e gélido. 

 

És a maresia a cantar  

És o espectro que alegra no entristecer 

És a flor de mil cores 

És o sol sem o ser. 

 

Tu és o baú que guarda sentimentos inexistentes 

És um ser inteligível sem se compreender 

És o fogo que incendeia a alma 

És a luz intemporal que não pode adormecer. 

 

Peja teu fogo ardente na alma  

Complacente num rumo sem porto 

- Sem o teu perfume de plenitude de água 
Me afogarei! Neste mar de lama.  

 

Óooooooo…. Sem ti,  

Oh, diamante de vocábulos mudos 

O rio percorre na lenta melancolia 

                                                        Para a foz... 
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2 Tu, fogo sem cor 
 

Oh! Tu 

Oh! fogo sem cor 

Luz, candeeiro da alma 

Nascente perdida nos poços do horizonte 

Onde se afogam as mágoas dos enamorados. 

 

Oh! Tu, fogo sem cor 

Plural de emoções  

Brando intrínseco à dor 

Gesto invisível a um desconhecido. 

 

Oh! Tu, fogo sem cor 

Invisível à alheia dor  

Sequiosa de cativação. 

Por querer novo coração… 

 

Oh! Tu, fogo sem cor 

Fausta e luxuosa doença  

Perpetua a sede da água volátil. 

Que teima em desparecer  

Sobre o olhar a padecer a luz no horizonte. 

 

 

3 Não posso mais sofre 
 

Não posso mais sofre 

Na perpétua agonia do amor  

No acre insano derramado num tempo sem cor 

Nas chamas ardentes que inflamam o meu coração. 
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Não consigo que esse barco desfralde as velas 

E com um sopro meu rasgue o horizonte 

Viajando no mar turbulento do esquecimento 

E assim... espraiava um desabafo sem sentido 

Pensado no vácuo... 

Pensado no teu vazio…  

Eu quero sofrer mais 

Alimentar-me do fruto interno 

Viver a alucinação no presente e no futuro 

Embalar a tua alma ausente... 

 

Eu quero sofrer mais... mais... 

Amando-te  

Mesmo vivendo no desconhecido!!! 

Que porém pode será ser amigo!!! 

Ou não!!! 

 

 

 

 

 

4 Escuridão 
 

Desertos negros sem miragens 

Oásis insaciáveis de escuridão desencantada 

Dunas uniformes e paliadas 

Areias impalpáveis de cegueira perpétua. 

 

Neste mar perverso sem aroma de maremoto 

Nas ondas a maresia é tormento 
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E no cansaço o Homem cessa olhares e memórias. 

 

 

 

 

5 Tu, só doces enganos 

 

Tu, só doces enganos e acres de verdades 

Do acre deixo a saudade 

Dos aprazíveis enganos prefiro essa verdade. 

 

 

 

 

 

 

6 Nasci... como? 
 

Nasci... e como? 

Derramei o tinteiro nas sonatas do perpétuo penhasco 

Caço e acalento as trevas num saco de metamorfose 

Sou como a Fénix que vocifera náufragos de letras na pena gentil 

E esta graça ordenha oceanos de suor. 

 

Sou mar que de repente invoco  

Por entre os estáticos e os negrumes rochedos 

O ardor, no trilho, do insigne ato indefinido 

Sou corsário por indefinidos tesouros lavrar 

Sou pirata para tudo e nada conquistar 

Sou guerreiro em laureais por escalar. 
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Sou alguém sem ser ninguém 

Sou apenas Poeta! 

Fissura da fantasia do acaso 

Que estrincha a estriga de vocábulos! 

Oh! Musa deleite teu magma de intempéries, para ti cantando 

Somente para ti, musa amada… 

Canto para ti…  

 

 

 

 

7 Amor perdido 

 

 

Estou só 

Olhando para o céu 

E não veio a minha estrela 

Que Deus me deu 

 

Sozinho sem ti 

Nesta noite tão fria e tão escura 

Sinto-me tão magoado 

Por não ser amado 

 

Contigo podia ser amado  

Amado e ser feliz 

O meu coração enchia-se de amor 

Com uma chama intensa de fogo 

Que arde sem sofrimento e sem dor 

 

Ainda lembro-me dos teus olhos dourados 
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Que brilhavam intensamente 

E até o néctar dos teus cabelos 

Que enchiam a minha colmeia 

Colmeia essa agora vazia 

 

A tua pele tão suave e tão macia 

Ainda me lembro quando a tocava 

E o teu rosto tão belo, 

Mas é só uma lembrança... 

 

Aquele amor foi tão belo 

Como uma rosa  

Que não se encontra  

Em qualquer canto do mundo 

Adeus, minha amada. 

Amo-te somente a ti! 

 

 

 

 

 

 

8 Sublimes montes acentuados (Carla Tomas) 
 

Sublimes montes acentuados com relevos irregulares – teu corpo 

Brota em ti Apolo veemente com raios de sete cores delirantes  

A tua silhueta, guardado no olhar, com essência de orvalho 

E ao olhar te encarna o ouro ambulante 

Só dentro de ti! 

 

Teu dócil olhar navegam amores 

O enigma da tua fonte banho pavor e audácia de desvendar  
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Nas formas do acaso o zéfiro assobia 

Até a tua beleza a natureza anseia. 

 

No trigo teus cabelos ledos 

Na face viajam rosas traquinas  

Libertando o fulgor do sorriso – tesouro transcendente. 

 

Neste azuis espelhos: as ovelhas pastei a esperança       

Do meu coração alimentar-se de caravelas de paixão 

Vénus… sou náufrago do teu fado. 

E padeço de amor sem limite…  

 

9 Amoroso fruto 

 

O amoroso fruto apodrece por nunca madurecer! 

E tudo amadurece tudo prevalece… 

 

10 Perda na estrada 
 

Num silêncio  

Que vagueia  

Como o alcatrão  

Sujo 

E encardido de vermelho de sangue 

Encardido de vida esbanjada 

Que o destino permiti… 

O destino é uma escravidão  

Que desenha  

E as intrigas como um escritor 

Pincelado de criatividade morto e moribunda.  
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A luz morre na calada  

O vento parou de assobiar 

A vida esvaneceu 

A vegetação chora 

Com o peso  

Negro resgatado de uma paleta  

Cheia de coisas inevitável  

A morte é um destino 

Que só pertence à vida 

 

As lágrimas 

Que não querem adormecer 

Na inflamada mãe... 

Talvez a noite seja um sonífero 

Noite após noite 

Lua após lua  

Seja liberta das algemas, 

Sem conformismo 

De perder um filho.... 

 

No abismo…  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 A madre 

 
Esta madre 

Desenhada nos mapas 
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Do prazer  
Esta madre das noites  

Solitárias  

É uma viúva  

Sem ter nenhum marido  

Ela deambula 

Nas luzes dos candeeiros  

Na sua própria sombra  

Em busca de gente 

Perdia  

No sexo banal 

Sei que ela cobra 

Pelo papel desse oficio  

Sei que ela dá 

Um manto de lata de emoções 

Sei que ela é uma cobra 

Que gira  

E torna a girar 

Nas biscas verdes 

De papel…   

 

Na noite é presa 

Nesta cidade de parapeitos  

Num jardim com corredores  

Numa casa vagabunda  

Num quarto vagabundo… 

Eu sei onde tu está! 

… 

Numa ponta de prazer… 

 

 


