Quem sou eu?!
Por Danrlei Moreira
Um jovem preto com 22 de idade, contrariando a estatística mais certeira de uma
sociedade, onde a mortalidade pra jovens iguais ao seu age com crueldade. Mas, na real,
quem sou eu de verdade?!
É só isso que resume quem eu sou?
Essa é a verdade, ou só imposta para mim por pura malandragem, limitar um preto à
morte é roubar-lhe a liberdade, mas qual liberdade? Se nem lugar pra mim encontrei
ainda nessa porra de sociedade.
Então quem sou eu, se viver empoderado é pouco, se quando eu subo na vida, não vejo
os meus, quando eu olho pra um lado e pra o outro.
Então, porra, quem sou eu?
Pq nos contam só mentiras, se tudo nos tiraram, nos deixaram a intriga, segregação e
morte, ao meu levanto a arma, jogados a sorte.
Eu não acredito na sua verdade, onde eu sou o vilão que não conhece bondade, machuco
a todos só por crueldade, parece até que nessa vida eu tenho liberdade a vontade. Tá
ligado, compade?
Bagulho louco não saber quem você é, viver às cegas é quase ser louco, né. Não saber
de onde veio ou pra onde vai, é o que sistema quer, nos matar como uns "Zé", sem
ninguém dizer um ai.
Quantas vezes sem saber quem sou, me perdi com o opressor, cego na aventura, de a
vida ali não parecer tão dura... Que nada, era só mais uma ilusão... Juntar-se ao branco e
ter paz na união...
Era mais uma mentira, no início foi tão bom, mas terminou em mais uma daquelas
brigas. Não fui o bastante, no momento de poder, disse que fui arrogante, apontar
racismo a ela, que sempre me disse ser um ótimo amante? Não podia, ela fez me ver
como um infame.
Então, sou eu esse? Ou eu não consigo entender que a vida é loka demais, dei valor à
quem por mim nunca teve o mesmo interesse?
Acorda pra vida, preto, cuida de quem corre por você e te quer sabendo seus defeitos,
defeitos não, na real vc foi eleito, pelos brancos a sempre estar no leito, era esse o plano
perfeito.
Sigo me questionando quem sou eu, e se de mim estou gostando... Mas, na verdade,
descobri quem sou de verdade... sou um sobrevivente, que de um jeito triste ou
sorridente... tenho um Danrlei para cada situação diferente.
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