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Frases e Aforismos Sentidos e Pensados

Leandrito Garcia

1ª EDIÇÃO

Eu penso, eu me experimento.

●

As madrugadas são sempre minhas; e só minhas são as minhas eremitas, briosas, persistentes,
mas companheiras madrugadas.

●

Ai! Desse nervoso e dessa impaciência que me amargam e que me roubam os anos.

●

E das tempestades, caem as chuvas da boa ventura, e que molhando os meus vales, fazem brotar
em mim sempre uma nova esperança.

●

Aceitei a nebulosidade que paira ao meu redor, e embaçando-me a vista, fechei os meus olhos
para olhar mais nitidamente dentro de mim.

●

Recordo-me das perdas de meu passado, e este, que se enciúma dos ganhos de meu presente, eu
agora o convido a andar de mãos dadas junto comigo. Assim, essa terna e eterna companhia me
abraça e me envolve com as suas experiências. Alegra-se por saber que nada foi em vão, e que

agora, mais uma vez, juntos, trilhamos mais seguros e confiantes pelo futuro.

●

Perde-se um grande amor, ganha-se uma grande dor.

●

Na lama, haja como um verme.

●

Tudo o que me é estranho num primeiro momento, acaba por me atrair algum dia. Cabe a mim
deixar-me envolver a fundo pelo inédito ou não.

●

Não sou um vagabundo, apenas me inspiro em pessoas tortas.

●

Como um lobo sem alcateia, sou um desgarrado e amo ser assim, eis que desse modo, sigo os
meus instintos e farejo só o que me conduz a plena liberdade.

●

INTRANSPONÍVEL. Eu tenho um mundo dentro de mim. Mas há pessoas que vivem em mundos
muito distantes do meu. Talvez até em universos paralelos!

●

É tudo uma questão de mudança de perspectiva. Se na ousadia em mudarmos o foco de nossos
anseios, sentirmos toda uma energia dantes opressa, vibrar dentro de nós com essa mudança e
com esse novo ponto de partida, confie: esse é o seu caminho na vida.

●

Morri para muitos. Renasci para mim.

●

METAMORFOSE. Como foi bom ter te conhecido. Como foi bom ter te esquecido.

●

DEFEITOS. Pode-se tentar maquiá-los parente as pessoas. Mas para prosseguir adiante, necessário
é que nós os aceitemos o nos amemos.

●

Houve uma época em que eu me punha a leilão para que ofertassem sobre o meu valor. Hoje, o
meu preço sou eu que faço. E quem bate o martelinho também.

●

Quem deve dar o nosso preço somos nós mesmos! Tolo é quem se deixa ofertar! Mesmo que nos
ofereçam um bom preço, a última martelada é sempre nossa!

●

Ninguém tem a obrigação de te amar. Você tem.

●

INSEPARÁVEIS. A minha desilusão é a minha constante companhia neste mundo.

●

NATAL. A época mais propícia para se avaliar até onde vai a hipocrisia da sociedade.

●

AMOR. Por igual, não existe. Amam-se a uns mais do que a outros.

●

Eu gosto de me fechar para fora para poder me abrir por dentro.

●

A MALDADE. Não é de toda ruim. Ela inspira e impulsiona os bons a lutar contra ela.

●

Todos temos a nossa escadinha, cabe a nós decidirmos até que degrau desejamos subir. Mas para
isso, há de se enfrentar o medo e persistir.

●

MATERIAL. Hoje em dia tudo se baseia nele. E depositamos na posse de coisas a esperança de
sermos felizes. Mas coisas são vazias e a gente também.

●

VALORES. Eles se perderam por aí. E na falta deles, a gente também se perdeu.

●

VALORES. Eles estão em falta. Mas verdade é que muitos estão ultrapassados. Por isso, procura-se
por novos criadores. Procura-se um novo rumo. *

Esta obra &#xe9; uma compila&#xe7;&#xe3;o de sentimentos e pensamentos vividos pelo autor
ao longo de v&#xe1;rios anos, e que agora s&#xe3;o expressos em mais de trezentas frases e
aforismos para todo o leitor receptivo a novas ideias, e que tamb&#xe9;m tem a curiosidade em
refletir sobre a vida e sobre si mesmo.
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