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A tartaruga tartamuda
deixem passar, abram alas amiúde
à tartaruga que, de ruga em ruga,
só pede calma ao tempo, tartamuda,
pra aprender a envelhecer dentro
da juventude, de ruga em ruga
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Êxodos
vá para o ardor que te adense
vá para o salto que te sacuda
vá para o passado que te pertence
vá para o ruído que te restaure
vá para o frêmito que te festeje
vá para o vértice que te vasculhe
vá para o crepúsculo que te carregue
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Do curriculum vitae de Lamartine
Lamartine empoleira-se nas estrelas.
Costuma ser visto de echarpe e narguilé.
Persegue lêndeas durante o dia.
Deixa na posta-restante cartas para si
[mesmo.
Se coubesse, no bolso levaria um astrolábio.
Lamartine nubífugo mais espalha que
[desfaz nuvens.
Às vezes o fim da tarde lhe soa de cor
[pesseguínea.
Quando convém, dá ao fracasso ares de 3 x 0.
Empoleira-se nas estrelas,
[indomavelmente vai.
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Na noite imensa
Na noite imensa, esquina da Osório
com Duque Estrada – dois generais –
esbarrei no Cego. Entre mansas
desculpas, afagos, guirlandas, ais,
peremptório, disse:
Olha por onde andas.
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Casal visto de lado
Ele e ela caminham.
Segue-os a sombra apequenada das coisas
[não-ditas
que a noite
amor
teceu
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O começo de tudo
No primeiro dia, descansou.
No segundo dia, descansou.
No terceiro dia, descansou.
No quarto dia, descansou.
No quinto dia, descansou.
No sexto dia, descansou.
No sétimo dia,
entregou-se inteiramente
ao passar do tempo
o passar do tempo
passar do tempo
do tempo
tempo
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Mini litania de política editorial
Me suplica que eu te publico
Me resenha que eu te critico
Me ensaia que eu te edito
Me critica que eu te suplico
Me edita que eu te cito
Me analisa que eu te critico
Me cita que eu te publico

fabrício marques

11

Um rebelde para os novos tempos
Transgredi
porque mandaram
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Agora
Pausa na noite
Ninguém. Nenhum s.o.s.
Apenas: é-se.
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Crença na criação
Com fé
você cria
Então cria, criatura
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Onde encontrar nossos livros
 biblioteca pública infantil e juvenil
Rua Carangola, 200 – Santo Antônio

 café babel
Rua Pioneiros da Paz, 28 – Pampulha

 café cine brasil
Rua Carijós, 258 – Centro

 café com letras
Rua Antonio de Albuquerque, 781 – Savassi

 café kahlua
Rua Guajajaras, 416 – Centro

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

 casa dos contos
Rua Rio Grande do Norte, 1065 – Savassi

 centro cultural ufmg
Av. Santos Dumont, 174 – Centro

 centro de cultura nansen araujo
– sesi mg
Rua Álvares Maciel, 59 – Santa Efigênia

 centro federal de educação
tecnológica de minas gerais – cefet mg
Av. Amazonas, 5253 – Nova Suíça



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

 fundação municipal de cultura
/ belotur
Rua da Bahia, 888 – Centro

 livraria asa de papel
Rua Piauí, 631 – Santa Efigênia

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

 livraria scriptum
Rua Fernandes Tourinho, 99 – Savassi

 meet me
Rua Curitiba, 2578 – Lourdes

 oi kabum
Rua Santo Agostinho, 1441 – Horto

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

 sesc palladium
Av. Augusto de Lima, 420 – Centro

 underground pub
Av. Itaú, 540 – Dom Cabral

 Todos os livros estão também disponíveis para download
gratuito em nosso site. Acesse: www.leveumlivro.com.br
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Poesia circulando na cidade
Poesia circulando nas ruas, para o maior número
possível de pessoas. Essa foi a ideia que nos
motivou a criar a coleção Leve um Livro.
O funcionamento é bastante simples: convidamos 24 poetas de todo o Brasil para publicar
microantologias, duas a cada mês, ao longo de
um ano. Os livros são feitos especialmente para
a coleção, com projeto gráfico exclusivo, e são
distribuídos gratuitamente, em 20 pontos de
Belo Horizonte. Quem quiser, é só levar para
casa, ler e colecionar.
Em nosso site você encontra todas as informações
sobre o projeto: autores participantes, pontos
de distribuição, lançamentos, fotos e muito
mais. Além disso, disponibilizaremos todos os
livros para download gratuito, à medida em que
forem sendo lançados. Boa leitura!

br1design.com.br

www.leveumlivro.com.br
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