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Ator pode estar sendo interrogado e fala em direção à plateia. 

 

Direitos? Igualdade? Paz? Meu povo não conhece o significado dessas          
palavras meu senhor. Muito menos o que é vivenciá-las. Infelizmente o Direito            
ainda tem cor, a Paz ainda tem credo e a Igualdade ainda tem classe social. 

Estou cansado, cansado de querer uma Igualdade que me difere, um Direito            
que me acusa e uma Paz que me atormenta. Exausto de dizer para minha              
gente que um dia seremos todos iguais, que teremos paz e que nossos direitos              
serão reconhecidos.  

Força? Que força meu senhor? Não tente adjetivar positivamente meu          
sofrimento, minha dor e meus direitos negligenciados. Desde que meu povo foi            
retirado brutalmente da África sua vida tem sido marcada por desgosto. 

Minha gente anda tão desiludida de não ter Direitos, Igualdade e Paz que quer              
apenas Respeito. Olha a que pontos chegamos meu senhor. Pedir o que            
deveria ser naturalmente garantido. Respeito! 

É vergonhoso meu senhor ver um país trigueiro negar suas origens nos            
Censos aplicados. Meu país miscigenado que se vê embranquecido criando          
um abismo entre a realidade e o absurdo do que é vivido. Uma nação tão rica                
em diversidade cultural como a nossa, graças às suas várias etnias, poderia            
ser motivo de orgulho nacional e exemplo para o mundo.  

Minha gente está farta de adaptar sua fé, seus costumes e manifestações            
culturais para ser aceita. A verdade é que estamos todos enojados com tanta             
hipocrisia, com tanto preconceito velado, disfarçado, enfeitado e por fim          
negado.  

Minha gente ainda precisa se impor, se dispor, incomodar, bradar, reclamar e 
reafirmar a sua posição de cidadão de uma nação que nega a seus filhos o pão 
da sobrevivência que os manterá na decência de civil honesto e disposto a 
procurar um posto para chamar de seu.  

Numa sociedade onde a Ordem ainda não está estabelecida não haverá           
Progresso.  

 

 

 


