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QUE COR? 

 

 

Discriminação 

Não combina com nada, 

Ou quase nada. 

Está nos interesses 

Na forma abrupta de impor a verdade. 

Que verdade? 

Desde os escravos massacrados 

Até o aglomerado de barracos. 

A cor deu nome à raça 

Por conta do homem e de sua sabedoria. 

Interesses nos negócios e esperteza talvez. 

Tudo o que é preto tornou-se ruim 

O tempo está ruim quando está escuro 

O eclipse escurece o dia é porque o mundo pode acabar.  

O pobre reclama da vida quando diz a coisa está preta, 

O jogador corre com a bola e é chamado de mono. 

Aos poucos os personagens surgem para mudar a história, 

A secretária de estado americano é reconhecida pela capacidade em lidar com situações 

internacionais nos conflitos dos EUA. 

O presidente da ONU mostra serenidade e impõe respeito com a sua presença. 

Uns desconhecidos, outros esquecidos. 

A verdade é que a raça negra sofreu desde a escravidão, 

E até hoje sofre por milhares de motivos, 

E se não provar que são capazes de estarem na sociedade 

Sofrerão amargamente este desinteresse particular que a ela criou. 

Jesse Owens ganhou com seu suor 4 medalhas de ouro na olimpíada de Berlim, 

E quando ele cruzou o limite da linha de chegada, 

Havia ultrapassado o limite do ódio, da discórdia, dos massacres, dos campos de 

concentração, da vontade em vencer.  

Superou a si mesmo e o mundo o aplaudiu de pé, 

O mundo de Hitler, dono do mundo, sórdido mundo. 

Ele teve coragem, raça e vontade em vencer.  

E porque naquela época um negro não poderia ser campeão. 

Enquanto ele sorria, os olhos sombrios de Hitler assistiam. 

Provar que você merece estar na sociedade só por causa da cor deve ser horrível. 

A vida é para todos 

O sol nasce para todos. 

Só não sabe quem não quer. 
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