Ele chamava a atenção dos mais velhos
por desde tão pouca idade ser já tão
cuidadoso com as palavras.
Dava para perceber que desde aquela
época ele tinha trato especial para se
fazer compreendido.
Era curioso observá-lo, tão pequeno, tão
novo e com uma necessidade tão grande
de ser ouvido, de se expressar…
Foi crescendo…
Tomando forma…

LEONARDO
SANTAROLI

Desvendando cores…
Abrindo janelas…
Descortinando a vida…
E o seu dom latente ecoou dentro de
diversos corações famintos por amor,
como o dele, que sempre foi sedento.
E assim ele se alimenta, mata sua sede,
banha sua alma, inunda seu coração.
Pois o amor para ele não é só questão de
viver, e sim de sobrevivência.
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Leonardo Santaroli sempre gostou
de escrever sobre questões sentimentais mas não se sentiu, por muito tempo, confortável para divulgar.
Nascido no interior de Minas Gerais,
aos treze anos descobriu-se apaixonado pela literatura logo após conhecer o seu primeiro amor na adolescência. Incentivado por esse amor,
ele começou a divulgar timidamente
os seus pequenos textos numa rede
social. Ele não imaginava que conquistaria em menos de um ano mais
de cem mil seguidores e leitores, que
passariam a despertar nele o desejo
de lançar o seu primeiro livro, fazendo-o reconhecer em si mesmo uma
vontade imensa em tornar-se um escritor, desconstruindo o seu próprio
medo de assumir-se sensível por falar de questões sentimentais.
Aos vinte e um anos, um dos seus
maiores sonhos torna-se realidade
com o livro “Sobre o amor e outras manias”, publicado pela editora
D’Plácido e esperado por todos
aqueles que o acompanham nas
redes sociais e que sonham junto,
esse sonho.
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VOCÊ
SEMPRE

AINDA QUE EU encontrasse outra,

seria você.

Ainda que as coreanas abrissem mais os olhos,
		
o seu se destacaria.
Ainda que dentista eu fosse só o teu sorriso me interessaria.
Ainda que frases eu soubesse musicar e a voz mais
perfeita eu ouvisse,
seria a sua que gostaria de ouvir antes de dormir.
Ainda que italianas me apresentassem a massa mais gostosa,
eu continuaria completamente apaixonado
pelo seu macarrão com molho branco.
Ainda que outras mil me amassem e
tentassem me conquistar todos os dias,
nenhuma conseguiria fazer com que eu sentisse por elas

O AMOR QUE SINTO

POR VOCÊ.

.6.

AUS

ÊNCIA

ELA ME CONFESSOU QUE

na minha ausência só precisou de
uma boa música,
uma dose de uma bebida qualquer
e alguns lenços.
E assim foi levando.

Então acabou confessando um pouco mais,
disse que a dor era reflexo de sua total entrega
e que pior do que não ouvir um “eu te amo” de alguém,
é ouvir e depois descobrir sua inverdade
nas entrelinhas do destino.
Eu pedi a ela que me perdoasse
e que por ela construiria o amor mais puro e verdadeiro.
Ela deu de ombros e sorriu amargamente dizendo:

“VOCÊ SE FEZ AUSENTE E LEVOU NOS BRAÇOS
TODAS AS CHANCES DE

ME TER UM DIA.”

.7.

SOMOS

ACUMULA
(DORES)
EU PODIA VER nos seus olhos

a esperança de que tudo fosse durar para sempre,
mas nenhuma relação sentimental é perfeita o bastante
para se tornar eterna.
As pessoas vão te abandonar e você se sentirá sozinha,
mas enxugue as suas lágrimas,
isso tudo é a vida levando de você
aquilo que não vale a pena viver.

Ficamos combinados assim…
Agarre com as mãos apenas as coisas que te deixam leve.
A vida necessita de leveza.
E quer saber qual o maior problema de viver?
Somos acumuladores…
Queremos juntar tudo e todos ao nosso lado
e sufocá-los de sentimentos e amores instantâneos.
Na maioria das vezes esquecemos que
precisamos nos sentir livres
para que os sentimentos sigam uma

ORDEM NATURAL

E VERDADEIRA.

.8.

AUTO

ENGANO

SOU CHEIO DE MIM.

Sua presença, infelizmente não me acrescenta mais.

Consigo praticar o tal do amor próprio e não sinto falta de ter
a sua voz repetindo ao meu ouvido o quanto eu sou especial.
Já consigo ouvir músicas e não me lembrar de você.
Já não faço mais associações ridículas de futuro feliz.
Aprendi muita coisa com essa distância que o “destino” nos impôs.
Estou mais maduro, menos romântico
e estou seguindo a minha vida tranquilamente
sem sentir a necessidade de ler um “eu te amo” antes de dormir.
Estou mais seguro simplesmente por saber
que não corro mais o risco de me esbarrar em você.
Antes eu me lembrava do seu beijo todos os sábados…
Agora eu não me lembro nem no domingo mais chato do mês.
Ganhei muito com sua ida.
Hoje sou feliz e sei me enganar perfeitamente.
Tipo agora, escrevendo esse texto e tentando acreditar
numa realidade cheia de mentiras que eu criei para me confortar
e não assumir que a sua falta me deixou com um
coração de pedra.
Atualmente eu consigo me envolver com as pessoas e,
antes de sofrer por ser enganado, sou a parte que engana.
Se isso tudo é bom?
Eu espero ansiosamente que você me prove que não

AO LER

ESSA CARTA.

.9.

SÓ NÃO SE ESQUEÇA DOS

DETALHES
EU NÃO ME IMPORTO se ela já esqueceu meu sobrenome
e não se lembra que eu moro perto do zoológico.

Eu não me importo se ela não se lembra que
sou alérgico a frutos do mar
e não uso meias pretas.
Não me importo se ela esqueceu que
sou viciado em Friends
e que sempre releio um livro quando acabo de ler.
Eu só me importo se ela ainda se lembra
da forma com que eu tirava a sua franja lisa dos olhos
e soprava o seu pescoço durante a noite
para saber se ela estava dormindo.
Eu me importo se ela ainda se lembra dos momentos bons,
se ela se lembra que eu disse que seria eternamente pertencente a ela…
Até mesmo depois do fim!
E que toda essa espera de vê-la voltar para mim não é nada
se ela me falar que foi embora por bobagem
e que não sabe viver sem me ter

POR PERTO

FAZENDO-A RIR.

. 11 .

ATÉ
AMANHÃ

SE ME DEIXAR NESSE SOFÁ, eu fico até amanhã,
procurando motivos para justificar
a falta dos seus abraços.

Deve ser o tempo que correu rápido demais
e eu me esqueci de aproveitar cada segundo ao seu lado.
Pode ser meu jeito corrido e sem paciência que desgastou tudo.
Eu acredito que dormi demais
enquanto podia ter passado madrugadas no celular com você.
Talvez eu tenha me preocupado demais
decidindo entre o combo com batata frita ou com cookies
enquanto poderia ter reparado mais no seu olhar calmo
na fila imensa do supermercado.
Eu acho que perdi muito tempo quando estava do seu lado
e só me dei conta agora.
Até amanhã vou ficar aqui
me lembrando de você e gastando o couro do sofá

COM A

SAUDADE.

. 12 .

SOU

PROFUNDO
DEMAIS
NÃO VEM COM ESSA de ir com calma.

Sou profundo demais para relações superficiais.

Se precisar, eu corro atrás, eu ligo, eu te procuro
e faço toda a parte que consideram chata
e que um relacionamento exige.
Prefiro ser assim, totalmente impulsivo
guiado pela poesia do exagerado e jogado aos seus pés.
Pessoas que se previnem de mergulhar nas emoções,
vivem sem descobrir o que há de incrível nos amores reais,
nas paixões loucas e nas amizades inteiras.
Vou até o fim,
gosto de gastar todas as minhas possibilidades
mergulhando profundo em tudo que o destino me propõe.
Já me afoguei algumas vezes
mas o gosto de retomar o ar depois de um amor mal-sucedido
ou uma paixão frustrada,
e isso é muito melhor que permanecer na parte rasa
sem a menor emoção.
Sou assim,
prefiro acordar arrependido por ter feito tudo
do que me lamentar

POR NÃO TER IDO

FUNDO.
. 13 .

ANDAR
SEU NOVO

VIERAM ME DIZER que você anda

distribuindo esse sorriso lindo por aí.

Disseram-me que você
vive alegre e já não desconta seu estresse na porta do seu quarto.
Ouvi falar também que você
mudou muito e está procurando ser alguém mais leve e tranquila.
Me parece que você está realmente feliz agora.
E eu sempre imaginei que sua felicidade
era condicionada à minha.
Fui mais idiota do que podia imaginar…
É que eu esqueci que a vida segue
e as pessoas crescem…
Que elas aprendem com os erros
e buscam incansavelmente a alegria na vida.
Não te culpo por ser feliz e estar bem,
eu só queria ser parte de tudo isso

MESMO TENDO CAUSADO

O FIM.
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LIBER

TINA

ESSE SEU JEITO de não querer nada nem ninguém
ainda vai machucar alguém.

Até consigo admirar sua forma de lidar com a vida,
como se ela fosse algo instantâneo
e você tivesse que explorar toda a sua forma descontrolada de possuí-la.
Eu imagino que alguém deve ter te avisado
que não vale a pena perder tempo com amores mesquinhos
e que paixões puramente carnais te acrescentam muito mais.
Acredito que você, diferente de mim,
não precisa aprender com os erros,
porque assume claramente viver imersa neles.
Vou continuar te reparando, de longe.
Quero aprender um pouco mais sobre sua forma de aproveitar
os dias, as horas e os minutos
de cada oportunidade diária que lhe é dada para viver.
E se puder me leve qualquer dia desses para enlouquecer ao seu lado
e aprender o que é viver sem se preocupar com os limites.
Prometo não me sentir machucado
quando você falar que é hora de te deixar ir.
Até porque você é totalmente cheia de si.
E pessoas assim

NÃO PRECISAM DE NINGUÉM QUE AS

COMPLETE.

. 16 .

AMOR
LIVRE

É PERMITIDO AMAR, sem mais, porém ou todavia.

Sem vírgula, sem conceito, sem aspas e sem preconceito.

É permitido amar-se,
trocar olhares, sorrisos e gentilezas intermináveis
com completos desconhecidos.
Tá permitido correr na chuva e fazer AMOR no carro
todas as vezes em que eu te deixar em casa.
Tá permitido sentir o meu cheiro e assumir que sonhou comigo.
Tá permitido se entregar deliberadamente
e fingir que não repara nos meus defeitos.
Só precisamos sentir mais.
Colocar a mão no fogo e queimar se for preciso.
Chutar as incertezas e viver a base dos sentimentos reais.
Somos livres para aproveitar cada segundo ao lado um do outro.
Seja no ônibus, no bar ou na padaria, deixem olhar.
Eles não vão nem conseguir criticar.
É tanto amor que só vão saber admirar.
Tá permitido ser babaca, maluco e cara de pau…
Falar como criança e provar do sexo mais animal que possa existir.
Vamos esquecer que somos civilizados e racionais.
Tá permitido musicar nossas conversas e assumir
o prazer de se permitir loucamente
ao ato mais lindo que já puderam inventar…

O AMOR

REAL.
. 17 .

QUE NÃO

CICATRIZE
É FATO QUE sem perceber

todos os caminhos me levam até você.
A minha mania de esquecer a manteiga aberta,
de deixar o cachorro dormir em cima do sofá
e não abaixar o volume da TV na hora de dormir.

A minha falta de atenção ao entrar no carro e não colocar o cinto,
de deixar sempre a mesma música do John Mayer no replay
e coçar os olhos até enxergar um ponto vermelho na frente.
Estou tentando não lembrar,
mas só de tentar estou literalmente perdido em você.
Deve ser a sua mania de tentar me ajeitar,
de tentar tornar a minha vida mais organizada e
influenciar positivamente tudo que eu tento fazer
e acaba saindo um desastre.
Disseram-me que com o tempo passa…
mas eu seria capaz de machucar a ferida em minha mente
toda vez que ela tentar cicatrizar
levando com ela a magia
que sua presença em minha vida é capaz de causar.
Eu sei que você não vai voltar, mas não tem problema…
Eu tenho comigo,
do amanhecer até a eternidade,
todos os gostos e delícias

QUE A SUA PRESENÇA

ME TROUXE.

. 18 .

AMOR
MAIS UMA DE

ESTOU TE MANDANDO mais uma carta de frente e verso
com algumas fotos pra te lembrar
do nosso último encontro.

Estou cortando algumas partes,
pois estou triste e já chorei bastante por não poder te ver.
Acredito que a saudade seja a dose diária de insatisfação
que me desmotiva a cada dia por saber que não te tenho mais.
Vivo em constante espera.
Quero te ter de volta como naquele dia em que te abracei
e involuntariamente me esqueci de te soltar.
Você não reparou
e eu aproveitei pra sentir um pouco mais do seu perfume
e de toda essa paz que você me traz.
Posso chorar mais um pouco
e culpar esse tempo maldito que passa lento,
me fazendo relembrar de tudo, mas prefiro

SONHAR COM O PRÓXIMO

REENCONTRO.

. 20 .

Ele chamava a atenção dos mais velhos
por desde tão pouca idade ser já tão
cuidadoso com as palavras.
Dava para perceber que desde aquela
época ele tinha trato especial para se
fazer compreendido.
Era curioso observá-lo, tão pequeno, tão
novo e com uma necessidade tão grande
de ser ouvido, de se expressar…
Foi crescendo…
Tomando forma…

LEONARDO
SANTAROLI

Desvendando cores…
Abrindo janelas…
Descortinando a vida…
E o seu dom latente ecoou dentro de
diversos corações famintos por amor,
como o dele, que sempre foi sedento.
E assim ele se alimenta, mata sua sede,
banha sua alma, inunda seu coração.
Pois o amor para ele não é só questão de
viver, e sim de sobrevivência.
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