
VIDA
COISAS
DA

MINHA

EDIÇÃO 
ESPECIAL

2018

A N G E LO 
A S S O N

P O E S I A S  & 
S E N T I M E N T O S

RELEASE PARA IMPRENSA



O AUTOR

Natural de São Paulo, Angelo Asson é editor de arte há mais de 
vinte anos, tendo colaborado em algumas das maiores editoras 
do país. É autor do livro de poesias “Coisas da vida… minha”, 
no qual ele aborda os sentimentos de uma forma que toca o 
leitor, fazendo-o refletir sobre si mesmo. Criou recentemente os 
“Folhetos Paulistas”, uma adaptação do tradicional formato da 

Literatura de cordel para a realidade paulistana. A escrita sempre esteve presente 
em sua vida, desde a adolescência, com suas poesias e letras de músicas para suas 
bandas de garagem. Apesar de ter iniciado a carreira de escritor há poucos anos, o 
autor acredita que esteja no momento ideal para esta nova etapa. Com um texto 
mais refinado, navega com facilidade por vários estilos da literatura. Atualmente, 
está se dedicando ao seu próximo livro, “Divagando em vagão – Crônicas sobre 
trilhos”, uma coletânea de crônicas sobre o cotidiano no metrô de São Paulo.

O LIVRO

Sensibilidade é a capacidade de percebermos o mundo através dos sentidos.  
A tudo o que acontece à nossa volta, reagimos com emoções. Este livro fala dos 
sentimentos, o tempero da vida, sem o qual, a nossa existência não teria o menor 
sabor. E qual o sentido da vida senão... senti-la? Ter a certeza de que estamos 
vivos enquanto seres humanos e não como meras máquinas frias que respondem 
apenas a estímulos lógicos. Somos mais do que isso. Temos reações inesperadas 
que bifurcam as nossas vidas e tornam o futuro uma grande incógnita. Eis a beleza 
da vida! As descobertas que o tempo nos traz e suas inevitáveis surpresas que, a 
cada nova experiência, fazem pulsar mais forte os nossos corações!

A PRODUÇÃO

O livro foi totalmente produzido de maneira artesanal pelo próprio autor, com o 
apoio da editora Mymag. Ele participou de todas as etapas, desde a diagramação, 
confecção da arte de capa, impressão, acabamento e divulgação. Um processo 
feito com muito carinho, que deu um toque de personalidade ao trabalho. O livro 
esteve na FLIP 2018, na “Casa da Porta Amarela”, um espaço alternativo, onde 
editoras independentes apresentam seus autores e trabalhos independentes.
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A POESIA

PREPARANDO A GENTE

Deus vai preparando a gente, 
sabiamente, 
lentamente...

 
Vai fortalecendo a gente 
pra que chegue um dia 

e a mente, 
tão valente, 

que já não se recorda direito 
se Deus tá na gente 

ou se a gente é que é Deus, 
num instante de lucidez 

se dê conta 
que a gente 

nem é gente, nem é Deus.
 

É vida!

E lentamente,  
certamente,  

no dia da nossa vez 
será o dia perfeito!

 
Deus vai preparando a gente 

pra ser vida sem gente.

(poesia que faz parte do livro)


