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Poema 1 

 

Bem aventurado  

Pela ventura  

Sem secura  

Água viva  

Em água móvel  

Da foz nasce o sal  

Sem pecado capital  

Que sabe a tesouro  

Muito poderoso  

Por ser formoso 

A louca loucura de amar a Cristo  

É aquilo que conquisto  

Matar o anti-cristo  

E não minto  

Porque tudo vive quando 

Em alfa e ómega deleitar o perfume 

De tanto amar. 

 

Que sabe a sal tempero do verbo 

Que não cai no inferno  

Vivo num céu tão terno  

Muito serio  



Onde em ti acaba e começa o mistério  

Num momento tão fraterno 

Por ter saído com asas do inferno  

 

Doce é a loucura num momento de ternura  

Busco a secura  

De não ter mesura de tão mal querer  

Estou delicado  

A dar um recado de tal substancia 

Que é maior que a infância  

Num momento de tolerância  

Já não sinto ganancia, inveja, egoísmo… 

 

Sou pureza por ter cristo em fraternidade  

Tu és a minha cidade…    

 

 

Poema 2 

 

Ouço a tua voz  

Uma calmação  

Que vem do coração  

Sempre em unção  

Sem ocasião  

Que vem do coração 

Que voa bem alto  

Sem sobressalto 

Sinto o borracho  

Com orelhas e elásticos  

De tanto amor 

Que amizade é primor  



Num terno coração conquistador … 

 

 

Poema 3 

 

A linhagem da tela faz o perecer o sobrevoar da imaginação. Tudo voa – tudo transparece num 

fio condutor elevando o imaginar pela luz da cor há uma repetição simbólica que  se atribuiu a 

um manjar de emoções malhadas na formação dum pigmento em arco-íris em semblante.                  

Esse  arco no que nos faz crer que a imagética roda por um lado oportuno do instante – há 

crença feita sobre os desígnios das crenças individuais para a relatividade da ausente ou da 

permanente explicação da imagem que focaliza os vários centros mestres duma luz ofuscante 

do desejo feita na ascensão do criar – a própria criatura cria um desejo de criar que baseia-se 

no reinventar das formas existentes e na visão da pelicula da pupila que abre numa                                

rosa de ventos que fizeram passar desertos e encontrar o seu EU – hoje Ele é amor, e entrega 

esta dádiva de arte conquistada pela harmonização peculiar que explodiu do exterior e num 

cumular de sentido e sensações de portais duma conquista que é sí mesmo sem qualquer 

revolta que habita na revolução um extenso sentido maleável de paixão com o coração em 

recheio de luz!                    O hoje é nada de mais senão o acumular e resoluções do passado, 

tudo é um iniciado porque, só sabemos que nada sabemos, e vós um dia neste mundo são  

apenas uma aparente ilusões de cores e formas de que nos distingue uns aos outros por tudo 

o que somos e formamos. Somos uma plataforma que anda num barco na lei do Senhor do 

Universo e nessa criação há a pureza dum olhar incondicional por amor e por mais amor, 

conquista-se um horizonte improvável que alucina o medo e o afugenta, sermos um só, um só 

momento, em vários sentidos e condições, vamos vencer através da arte colorida um final de 

Felicidade.  É uma verdadeira auto-estrada para o encontro de uma via que habita num cosmo 

que é difícil encontrar: a união, é o papel de uma estrutura mais forte que o EU assume de que 

nada sabe e o que sabe é nada, mas esse é principio de todo saber.                 Como ser 

habitante de Soure e Universo no coração do (UNI)versal espero que deliciem-se na exposição 

que habita um EU que fui, e faz parte da história do meu diário vital sobre os decretos do 

Saber em ser para tudo um viver; somos o que pensamos e conforme agimos, e que habite em 

vossos corações a pintura de um instante que é motivo em ser útil pela inutilidade da arte, 

porém arte é amor e não existe amor sem arte,             afinal (EU Artista) só pintei o meu 

mesmo interior de uma longitude plena sem afirmação do que eu existo, porque existo mesmo 

quando eu não queria existir, mesmo que o pensamento seja um vaco e instrumento de nada, 

acredito que nasci sobre as epopeia da vida, simples, e gratuita, mas com custos terrenos, ou 

porém há vantagens de ser o que sou, pois apenas sou arte que busca na               obra de 

Deus: as sensações sobre a paisagem. E afinal o que é pintar, se toda a pintura asperja a 

sintonia que faz levitar a mente e tombar todo o quotidiano. Sempre é bom usar o poder de 

recriar o mundo no nosso epicentro que para mim é o AMOR INCONDICIONAL. Amo te 

Arquiteto Universal senão existe como obra e não houvesse a obra universal não existia o meu 

amor, que é teu,  pelos instrumentos e engenhos da e pela a arte 

 

Celso Prei, EU SOU aquilo que procuro… 



Oh! Amor pelo Amor   

 

 

 

 

Poema 4  

 

Senhor, o meu amor está em ti 

Confio em ti, tu és princípio e o fim  

Para atingir a luz que conduz  

A um amor levitado  

 

Tu és a minha honra  

No aperto da minha terrena desonra  

Sou pecador e chorou à tua sombra  

Tu é a minha árvore  

E o meu monte de Sião  

Em ti serei campeão  

Por tu me fazes bom e lapidado  

Num momento as pedras tornaste  

Um anjo de luz em sombra, depois da oposição 

Do mal impio ou ser pior que o impio 

Eu me envergonho por não ter conhecido 

Nem dar força de levar as tuas para o calvário 

 

Tens meu coração, nas tuas mãos.  

Serei em ti meu fiel, um nada…  

Que não tem fel  

Tenho medo da tua ira  

Que esmaga qualquer Golias  

E afasta me das drogas e das seringas  


