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Como espectador da miséria dos músculos,
meu combustível é o desejo.
É o desejo
e assim desejo me anunciar...
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Estrela
Deve ser uma estrela que nasceu
na minha cabeça
porque de repente
acendeu uma certeza
no meu coração
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Corpos e veias
Gosto de ficar na beira do mar
pensando nas cidades e nas suas ruas
nos corpos e nas suas veias
nos quadros e suas tintas
nos desejos e nas frases feitas
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Palavra de Narciso
Com poucos caracteres
se escreve o que é preciso
Palavra de Narciso

8

coleção leve um livro

República do pão de queijo
O cheiro do pão de queijo
assando
pode não iniciar uma revolução
Mas deixa o mineiro
de prontidão
preparado para qualquer guerra
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Quando em ti Minas
Meu corpo chora
Meu corpo esparrama
Meu corpo demora
Meu corpo inflama
Quando estou em ti
Quando em ti Minas
Meu corpo brilha
Meu corpo cheira
Meu corpo trilha
Meu corpo beira
Quando estou em ti
Quando em ti Minas
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Obra-prima
Quando a palavra encontra rima
uma estrofe pode virar obra-prima
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Ulisses Oceano
Beijei as manhãs e tardes do oceano
Quase fiz o jogo de beijos e lágrimas
Nasci e naveguei na volta dos anos
Estou agora entre desejos e lágrimas
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Todas têm um pouco de mim
Todas aquelas pessoas vibrando,
cantando, suando…
Todas aquelas pessoas jovens, sorrindo,
fazendo algo de bom…
Todas elas têm um pouco de mim.
Elas querem brincar, querem dizer,
querem se dar…
Elas querem viver mais, se sentir
importantes, celebrar.
Todas têm um pouco de mim.
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Mineirinho valente
No meu escudo de guerra
está escrito:
Arma de poesia
Infalível
contra a ignorância
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Onde encontrar nossos livros
 biblioteca pública estadual luiz
de bessa



 estação central do metrô

Praça da Liberdade, 21 – Funcionários

Praça Rui Barbosa - Centro,
Belo Horizonte

 biblioteca pública infantil e juvenil
/ centro de referência da juventude

 estação vilarinho do metrô

Praça da Estação, s/n

Av. Vilarinho, 36

 borrachalioteca

 fundação municipal de cultura
/ belotur

Praça Paulo de Souza Lima, 22, Bairro
Caieira – Sabará-MG

 café cine brasil
Rua Carijós, 258 – Centro

 café com letras

Rua da Bahia, 888 – Centro

 livraria crisálida
Rua da Bahia, 1148, sobreloja 63 – Centro

Rua Antonio de Albuquerque, 781 – Savassi

 livraria scriptum

 café kahlua

Rua Fernandes Tourinho, 99 – Savassi

Rua Guajajaras, 416 – Centro

 livraria ufmg – campus pampulha

 cantina do lucas
Av. Augusto de Lima, 233, loja 18
– Edifício Maletta – Centro

 centro cultural liberalino alves
de oliveira
Mercado da Lagoinha, av. Antônio
Carlos, 821 – Lagoinha

 centro cultural ufmg
Av. Santos Dumont, 174 – Centro

 cefet-mg campus i
Av. Amazonas, 5253 – Nova Suíça

 conservatório de música da ufmg
Av. Afonso Pena, 1534

 escola livre de artes – arena
da cultura
Av. Andradas, 367, 2º Andar – Centro

Av. Antônio Carlos, 6627
– Praça de Serviços

 livraria ufmg – liberdade
Espaço do Conhecimento UFMG
Praça da Liberdade, 700

 uai praça sete – unidade de
atendimento integrado (psiu)
Av. Amazonas, 500 – Centro

 terminal rodoviário
de belo horizonte
Centro de Atendimento ao Turista
Praça Rio Branco, 100 – Centro

 sesc palladium
Av. Augusto de Lima, 420 – Centro

 Todos os livros estão também disponíveis para download
gratuito em nosso site. Acesse: www.leveumlivro.com.br
wagner merije
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Poesia circulando na cidade
Chegamos à terceira temporada da Coleção
Leve um Livro. Durante os anos de 2015 e
2016, pusemos nas ruas, gratuitamente, 120 mil
exemplares de livros de poesia de 48 autores
brasileiros contemporâneos. Em 2017, o projeto
continua e convidamos outros 24 autores para
publicarem novas microantologias. Como de
costume, repaginamos o projeto gráfico da coleção. Os displays continuam em vários pontos
de Belo Horizonte, sendo abastecidos, mensalmente, para que todos possam colecionar. Em
nosso site é possível fazer o download gratuito
de todos os livros dos anos anteriores e, é claro,
a cada mês deste ano. Com uma resposta tão
positiva dos leitores, que descobrem e redescobrem a poesia viva, a coleção não poderia parar.
Boa leitura!

br1design.com.br

www.leveumlivro.com.br
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