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Breve Prefácio  - tema 1 

Todos os livros são gestos de amor, nem que seja um amor denegrido e se é denegrido é por o 

poeta está a limpar a sua sombra à luz da poesia. Mas este livro é um momento de luz na 

história da vida do poeta e na vida de um momento português, é tão belo sentir os perfumes 

da manha de um mar português; e de alguém que é português mas fundamentalmente é um 

cidadão do Universo, nele reina o amor e o seu amor a pureza da luz de UNIVERSO-AMOR. 

Quantas conquistas valem conquistar o amor pleno do artista e criador Celso Prei, ele é um 

dos muitos que ama o universo, muito mais que este planeta somente, este é um gesto de 

amor pleno, a este mundo, o amor é luz em vigoridade, o amor é intensidade e vivência em 

equilíbrio, é no pronunciar das suas palavras-parábolas e verso de ironia com mistura de 

grandes metáforas que à luz do dia, que durará para sempre neste livro, encontra-se no calor 

da noite a iluminar o seu espirito-luz e apregoar palavra de amor-puro e genuíno.  

 

Muito obrigado, boa leitura-luz de amor. 

 

José Carlos, Grande amigo de Celso…   

 

 

Numa análise: a distância  

O factor do amor  

Que hesitei sobre de arte a mim  

E ganhou forma  

E perdi me num sem fim  

É algo concreto e não-compreensivel  

Afinal matei o meu nome  

Para que a flor se mante-se segura  

Sobre um passado que já foi  

No meu coração  
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Uma Paz irreversível 

Num paraíso da aldeia 

As vozes de feira d’um poeta sem eira 

Nem estrume velhaco  

Ele parece um palhaço  

De tanto poeta ser  

Que desaprendeu a viver   

 

2 

 

Nem o abismo  

Faz gritar o Céu  

Oh! Criaturas de construção 

Poeta feroz que faz a audição 

A um Deus-perfeito 

Que numa constelação 

À china é inexistente  

As páginas-narradas  

Da matança dos preguiçosos   
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Doce e ténue raiz do espirito  



Onde o vento anda zas trazzz  

A dançar na constipação   

Em berços sinaléticos  

As raízes no ar  

De um passado bem-aventurado 

Que por mares lavraram caminho  

Em quatro estrelinhas 

Nasceu um paraíso cantinho  
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Símbolo de globo: a esfera em roda-viva 

Na cruz de Cristo 

A aldeia global.. no tempo… eterno   

A encheu de lágrima… ó Portugal  

Lagrimas de viúvas, mães chorosas… 

Param de chorar para alastrar este mar  
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Teias em sombra 

O sorriso na dama  

A Inês a desgraça 

 Nuns gritos-aflitos 

Dos velhos carniceiros  

Em Satanás para a matança  
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Vasco vence o kamasutra 


