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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 recém-lançado livro de poesias “Coisas da vida… minha”, onde ele 
aborda os sentimentos e as emoções de uma forma que toca o leitor, 
fazendo-o refletir sobre si mesmo. A escrita sempre esteve presente em 
sua vida, desde a adolescência, com suas primeiras poesias e letras de 

músicas para suas bandas de garagem. Apesar de ter iniciado sua carreira de escritor há 
poucos anos, o autor acredita que esteja no momento ideal para esta nova etapa de sua vida. 
Com um texto mais sólido e 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.

Inspirado nos cordéis nordestinos, o escritor Angelo Asson acaba de lançar os “Folhetos 
Paulistas”. Nesta primeira série, são três livretos de oito páginas cada. Além dos textos, o 
autor assina também o projeto gráfico. Adaptado à realidade do cotidiano na maior cidade 
do país, os folhetos contam histórias e fazem divagações sobre a vida, os amores e o tempo, 
seja em forma de contos ou seguindo o estilo das narrativas da Literatura de Cordel.

• O primeiro livreto conta a história de um publicitário bem-sucedido, que garante o 
sucesso das suas contas na agência, graças às ideias brilhantes de uma garçonete, que é 
também o seu sonho de consumo. Conseguiria ele realizar os seus desejos?

“Enquanto ela falava graciosamente, ele se distanciava aos
poucos em devaneios sórdidos, atravessando aquele decote...”

• O segundo traz as confissões de duas amigas inseparáveis e as suas eternas queixas em 
relação aos homens. Um final inesperado deixa uma pergunta solta no ar: Será que tudo 
não passou de um sonho? Será que realmente aconteceu?

“Giulia sentia que deveria repelir aquela aparição, mas era
mais que um homem. Era mais que o vilão dos seus sonhos.”

• O terceiro apresenta poesias em formato de cordel que falam da vida, suas dores e seus 
sabores. Amor, solidariedade e o tempo são alguns dos temas abordados.

“Lá em cima a doçura da Lua / fitava o desabrigado,
aguardando um novo dia / pr’aquele pobre coitado.

Desses que a gente nem sonha / um dia ter sido criado.”
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De coisas que fiz e outras não,
algumas me doem no peito.
Aquelas que guardam bem fundo
a dor de um arrependimento.
Por pura arrogância ou desforra,
fui rude na hora da briga.
Achando-me o dono do mundo,
causei a alguém sofrimento.
 
E hoje, quando olho pras mãos,
a vista não enxerga direito
as rugas vincadas bem fundo
com a picareta do tempo.

Ah, Deus, se eu chorasse agora,
sangraria a minha ferida.
Minha dor só iria embora
se eu refletisse um momento,
se enfim eu pedisse perdão 
a quem eu tivesse ofendido.
De olhos voltados pro chão
as gotas gerariam vida.
Brotaria em lugar do orgulho
o mais pueril sentimento.

A picareta 
do tempo
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"Trago em meu peito a coragem,  

e amor suficiente para colorir cada  

muro cinzento desta imensa cidade. Dia virá 

em que ela se ajoelhará aos meus pés!"

Neste folheto o 
autor nos mostra 
que, apesar 
da frieza e da 
competitividade 
das grandes 
cidades, é possível 
encontrar inúmeras 
demonstrações 
de amor e de 
solidariedade.


