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apresentação

O bicho alfabeto pode parecer inofensivo.
Mas fica perigoso quando se transforma em linguagem.
Ainda mais quando a linguagem se contorce sobre si, para 

virar poesia.
O bicho alfabeto é sempre o mesmo, mudam os modos 

de usá-lo.
O de Paulo Leminski é brincar com as palavras, com os 

sentidos e formas das palavras. 
Como se acendesse as luzes delas.
E aí ficamos sujeitos a tropeços, engasgos, sustos, curtos-cir-

cuitos, assombros e ofuscamentos.
É que a poesia dele revela o que parece que a gente sa-

bia, mas não sabia que sabia (daí ao sabiá é só um acento).
Como não sentir a lisura da lesma no liz e les do verso “feliz 

a lesma”?
Ou não identificar a palavra letras na palavra estrelas — 

uma chuva, que dá na outra, poça?
Ou não reconhecer na “noite alta”, escrita ao lado de 

“lua baixa”, uma desordenação que reordena mais natural-
mente as coisas?
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o bicho alfabeto
tem vinte e três patas
ou quase

por onde ele passa
nascem palavras
e frases

com frases
se fazem asas
palavras
o vento leve

o bicho alfabeto
passa
fica o que não se escreve
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as coisas estão pretas
uma chuva de estrelas
deixa no papel
esta poça de letras 
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