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PARA TODAS AS GAROTAS QUE TRANSBORDAM por Isadora Rinnert 

Bethel 20 Pérolas do Vale- Rio do Sul 

 

Tem dias que só o que eu quero, é NÃO SER A GAROTA QUE SENTE TUDO. Nestes, 

quero me encolher numa bolinha e... sumir. 

 Geralmente, eu tenho uma dessas crises quando algo me acontece. 

 Mas vejam... nem sempre é algo que acontece comigo.  

 Quando alguém me magoa, eu sorrio com gentileza por fora, mas choro de tristeza 

por dentro. Plic. 

 Um xingamento ou até mesmo má educação? Faz minha garganta fechar e as 

bochechas corarem. Ploc. 

 Um sussurro de maldade? Ah, isso para mim, não presta. Plic. 

 O choro sofrido de um(a) amigo(a)? Ploc. 

 Cheiro de poluição e fumaça me deixam triste. Plic. 

 Ver o noticiário me desanima. Ploc. 

 Observar um casal que só fica no celular. Plic. 

 Animais de rua. Ploc. 

 Morar longe da minha família. Plic. 

 Guerra. Ploc. 

 Desrespeito. Preconceito. Injustiça. 

 Plic. Plic. Ploc. 

 E loco depois? Xuááá! 

 Tudo transborda. 

 Tudo desanda. E eu me encolho, muitas vezes molhando meus travesseiros e 

bichinhos de pelúcia com as lágrimas que me transbordam. 

 Por quê?! Por que logo EU tinha que ser a garota que transborda?! Sério, Deus, o 

Senhor podia me dizer? 

 Bom, se Ele PUDESSE responder, tenho certeza que seria algo como: 

 “Eu nunca dou um fardo maior do que você pode suportar.” 

 Então? 

 O cheiro das flores. Plic. 

 O abraço apertado dos meus pais quando volto pra casa. Ploc. 

 Rir alto com meu irmão. Plic. 

 Ver minhas irmãs. Ploc. 

 O carinho e a sabedoria dos tios e tias. Plic. 

 Uma xícara de café quentinho. Ploc. 

 Comer uma barra de chocolate enquanto ninguém estiver olhando e me convencer 

que as calorias não contam. Plic. 

 Dar comida aos animais de rua. Ploc. 

 Respeitar. Plic. Combater os preconceitos. Ploc. Música. Plic. Tocar piano. Ploc. 

Dançar de calcinha e sutiã no quarto como se fosse a própria Beyoncé dando show. Plic. 
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Fazer aulas de francês. Ploc. Ler um livro novo. Plic. Dar risada sozinha, perder o controle 

e imitar um porco. Ploc. 

 Plic. Plic. Ploc. 

 E eu transbordo. 

 Eu sou a garota que sente tudo. 

 Dou valor para o vento na pele, a chuva molhando meus cabelos e o sol aquecendo 

meu corpo.  

 A verdade é que existem muitas coisas que me fazem transbordar. 

 E. Eu. Simplesmente... transbordo.  

 Deus, por que me deste uma dádiva tão grande de ser a menina que transborda? 

Bom, se Ele PUDESSE responder, tenho certeza que seria algo como: 

 “Alguém precisa respingar nas pessoas que sentem pouco” 

 Não tem problema nenhum em ser a garota que transborda. Na verdade, 

RESPINGAR COLORIDO NAS PESSOAS PRETO E BRANCO? É A MELHOR COISA 

QUE PODE ACONTECER COM ALGUÉM. 
 


