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Prefácio
Onde os lírios nascem

Estão catalogadas centenas de espécies de 
lírios. Simples e belos, os lírios nascem em 
qualquer lugar quente, úmido e de preferência 
alagado (como os brejos).  Há referências dos lírios 
na Bíblia, em histórias orientais e mitos, e sua 
existência está povoada de simbolismos 
interessantíssimos. Sua origem data há mais de três 
mil anos. Podem ser usados para decoração, 
aromatização de ambientes e até na cozinha (muitas 
espécies são comestíveis – suas raízes e flores -). 
Mas onde os lírios nascem?

Requisitando muito pouco para se 
desenvolverem e esparzirem o olor de suas pétalas, 
despontam nos cenários mais improváveis; você já 
deve ter visto muitos deles em suas andanças. 
Branquíssimos ou coloridos, sempre brilhantes, 
aparecem onde supostamente seja inapropriado 
para uma flor tão bonita se desenvolver, atraindo 
para si os olhares contemplativos e de surpresa, 
como símbolos da natureza, emergentes do lodo 
para a luz.

Por isso a questão em torno de onde os lírios 
nascem foi escolhida como título do prefácio dessa 
despretensiosa obra – com o intuito de fazer uma 
analogia com a própria experiência humana -.
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