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Prefácio

Escrever poemas é conjugar por completo todos os estados de alma. Inspirar o mundo à
volta e devolver o horizonte imenso dos oceanos interiores. Todos escrevemos, mesmo só em
pensamento, mesmo sem as palavras. Mas só os mais corajosos lhes confiam a pena e a tinta.
Descobri que Raquel Velho tinha estas palavras já em revolta, quase tempestades perfeitas.
Por isso foi tão fácil perturbar o dique e esperar que a força da corrente ganhasse o ânimo.
Escrever poemas, neste livro, é agitar emoções e depois esperar, em deleite absoluto, que
vão repousando no horizonte vasto dos grandes instantes. É o sedimento, entre as estrofes, que
permite vislumbrar o valor da memória na ausência do tempo.
A geologia dos poetas é assim, este olhar ousado sobre uma distância que se retrai dentro de
nós. Mer Rose, oceano profundo de luz própria, onde os fragmentos são maiores que o todo
porque não se sabe de onde vêm ou para onde vão. Encontram a inquietude somente nas palavras
entendidas do leitor.
Diz o aviso, que respeito sempre como um convite:
[Hic sunt dracones]
Ao largo deste prefácio há com efeito 23 dragões, mas o fogo que produzem é que ilumina
o caminho...
João Madeira Godinho

Introdução

Cada texto deste livro visa lembrar como é bom viver sentindo tudo o que se vê. É fruto do
dia-a-dia comum e banal, do quotidiano mundano. Sem grandes interpretações da imaginação,
das coisas simples tal como elas são. Uma descrição de sentimentos intrínsecos, que se
exteriorizam através de expressões, sem o dizer. Tem como berço um lugar onde mora o mar.
Onde há um fim sem existir um começo.
É um retrato do mundo visto com os meus olhos, ou do que eu penso ver.
Numa envolvente sinestesia de cores, odores e sabores, onde sou absorvida pela intensidade
de cada olhar, e todas as pessoas que me rodeiam transmitem uma essência única e singular.
Inspiram-me todos os dias, fazem parte de mim, são parte de mim e quero partilhá-la com
vocês.
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