
 

 

 

 

Verborrágica 

 

 

 Assim. Anestesiada, esquecida, deixada pra trás, abandonada. 

Sabes, eu me canso de sobreviver a cada pedra que me lanças como 

se eu fosse um paredão ali firme, imóvel invencível e forte como 

ninguém mais haveria de ser porque eu tenho um coração mesmo 

que eu não fique exibindo ele por aí como quem desfila uma bolsa 

Vogue e me dói a cada vez que eu te vejo me lançando essas tuas 

pedras quando não vês que acabou a infância cara segura tua onda 

de ser tão idiota e pára de testar até onde vai a minha coragem 

porque a minha coragem não se mede pelo tempo em que permaneço 

aguentando teus massacres que pensas machucar enquanto a minha 

coragem e a minha força são tão suficientes que estou te dando as 

costas e me ausentando de ti porque é mais fácil que EU sobreviva 

sem ti do que o contrário cadê a tua força quando eu me ausento 

hein nem adianta que me ligues que me procures da forma que seja 

não adianta que melhores e me  proves que tuas pedras são feitas de 

algodão então aprende que a minha ausência é o melhor de tudo o 

que tenho a te oferecer quando algodão fere querido sai e descobre a 

vida anda cheira olha toca mas não aqui não do meu lado chega de 

sapatear no meu sentir eu sou assim eu sou intensa não vem me 

dizer que eu dei um tamanho errado pro que eu experimentei eu dei 

um tamanho errado pro homem que pensei que eras mas isso não me 

causa arrependimento mesmo que rasgues na minha frente todas as 

rimas pobres que inspirada eu rimei pra ti nas madrugadas frias em 

que eu experimentava a vontade de ti que nunca era suprida porque 

tu nunca suprias a minha vontade de ti na realidade tu nunca eras o 



suficiente pras vontades que eu tinha e não conseguia segurar e eu via 

meu coração numa cavalgada disparada criando música sozinho 

enquanto tu lançavas pedras e beijos e ouvias só o que teus ouvidos 

queriam enquanto eu tinha uma caixa de música dentro de mim que 

se apossava de todos os decibéis que podia pra ver se ao menos os 

teus olhos caíam em mim do jeito que eu esperava mas isso nunca 

aconteceu e é por isso que eu estou te pedindo pra sair daqui agora e 

fechar a porta porque eu não quero sequer mais uma madrugada 

com esse vento frio que vinha de ti sai e não volta porque tudo o que 

eu quero é a solidão das minhas horas de volta já que nem o meu 

silêncio me pertence mais com essas pedras que batem batem batem 

sem fim e eu não posso suportar mais um minuto olhando pra esse 

teu rosto que um dia eu achei que era o mais lindo que eu veria na 

minha vida inteira e hoje é só mais um rosto comum com um sorriso 

que me causa ódio não não guarda tuas pedras e nem me olha assim 

com esses olhos que eu sempre sonhei e vejo agora pela primeira vez 

não me pega da mão que eu não quero mais as tuas bactérias sai 

com esse sorriso amarelo daqui chega disso e essas tuas mentiras tu 

pensas mesmo que eu acredito nelas ah mas não mesmo solta o meu 

cabelo não toca porque tu sabes o quanto eu odeio o toque de gente 

estranha e foi isso o que te tornaste não não não te aproxima tanto 

que eu não quero sentir o toque dos teus lábios de novo eu não te 

suporto mais não tenta me dar sequer mais um b 


