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Para Fanny Abramovich,
amiga que oferece colo feito ninguém!
E porque poesia, beleza e humor são fundamentais.

Piparotes é uma palavra antiga e pouco conhecida – e
aparece no título do livro! Parece estranho, não é?
Pois esta é uma brincadeira da Flávia: ela quer que você
vá ao dicionário ou pergunte a alguém o que significa
essa palavra esquisita... para perceber que, neste livro,
ela é… outra coisa. O sentido usual – pequena pancada,
peteleco na cabeça – não cabe aqui!
Com a poesia é sempre assim: enquanto o poeta vai
inventando novos sentidos para as palavras, a gente
vai levando sustos (bons! – é claro!), e aí se diverte, se
emociona, descobre coisas… Mesmo atento, de olhos
arregalados, esperando uma surpresa, o leitor leva outro
susto, e outro, e outro… Aí está a beleza da arte, e, em
especial, da poesia.
O piparote, para Flávia, funciona como um delicado e
amoroso susto, que nos desperta e nos permite curtir
cada verso do poema.
Os piparotes serão muitos neste livro, e dele vocês vão
sair livres, leves e soltos…
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Papá de pato
As pegadas
das patinhas
do pato
se espalham
pelo pasto,
atrás do papá.
E o que papa
o pato?
Nem pergunte:
papá de pato
não presta
pra povo papar.
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