
Viramo o país do avesso - W-Black

O que era ponto final virou continuidade
E o moleque negro que não sabia muito pra onde ir
Romper tristezas de um país montado na desigualdade
É chave...pra família pobre sorrir

E eu sorri, quando recebi a ligação
"alô, William, você foi aprovado"
Eu não sabia se tremia, se ligava pra minha mãe
A faculdade teria outro favelado

Quando tu usava a blusa azul do município
A minha era laranja, mas não sou tão velho assim
Eu sei que no abre porta e fecha a porta da tua casa
Tu queria outra porta que falasse bem assim:

"Olá, eu sou oportunidade,
Abro pra poucos. Porque é assim no país que você vive
Mas talentos como o seu
Precisam ser lapidados, direcionados, não pendurados como cabide"

Sua mãe lutou, seu pai lutou, seus ancestrais lutaram
Mas quantos no seu bairro foram pra Universidade?
Segura a chance de orgulhar tua família
E lembra: é representatividade

O V não é só de Vencer
Também é: Vejo talento em você
Quando vi meu nome aprovado nas 4 do Rio
A vontade era gritar: favelaaa, vem ver!

Pisar na federal foi mais que uma conquista
Tataravó escravizada, tá ligado, mermão?
E em apenas 4 gerações depois, minha avó,
Tataraneto...vai ser Doutor em Educação

É aniversário dela
mas nóix que ganha vários presente: mensalidades e terapia
No vai e vem de um tumulto de emoções
2010: eu pensei em desistir, sabia?

Mas na Associação ninguém deixou
Carol que segurou os meus surtos e minha velha ansiedade
E aí cê tá ligado: ansiedade + matemática
É igual a: calamidade

Seguinte: uma nota não define você



Dificuldade derruba, mas logo você domina
O autocuidado, o auto-afeto e o apoio da família
Elevam a sua autoestima

O mundo vai e vem e muita coisa ainda te espera
Ih, vai mudar a coisa toda
Até me reencontrei com a matemática
É triste dizer, mas serve pra muita coisa

Desiste não, que a esperança vença o medo
Mais do que esperança: oportunidade e ações
Ninguém é máquina, tá? Cês vão errar, tudo bem,
Você é incrível! No jogo, são corações

É...Só a mãe preta sabe, só a mãe pobre sabe
quanto é difícil educação nesse país
o quanto é brabo viver e ver um filho aprender
vivendo no limite, sempre por um triz

Tu ainda vai se surpreender muito com o que é capaz de fazer
O céu é limite, garanto, a potência é maior que a pandemia do corona
O tempo passa ligeiro, vestibular é passageiro
Aposto contigo que em pouco tempo tu passa e ainda tira onda

Sabe o que trago comigo até hoje, da Associação?
Falo pros meus alunos para serem referência
E pra ser referência, falar com a presença
Tu tem que ter alguém que acredite e...excelência.

Excelência: a Ana adora essa palavra,
É aquela ganância boa, de superar a si próprio
Energia que eu trago pra minha vida: tipo Olimpíada,
excelência nos processos levam naturalmente ao pódio

Excelência pra ocupar espaços negados a nós
Universidade também é pra você
O melhor é fazer isso com a confiança de que tá bem acompanhado
De uma Associação que te mostra o sobrenome Vencer

Acreditar na escola pública é o que me move
Eu olho pro Brasil e falo: será que rola um recomeço?
Há 10 anos que eu tô falando e mostrando que é só dar uma chance pra nós
Que viramo o país do a avesso!


