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O sol nasce 

Uma linda garota veste um uniforme escolar 

Ela chega à sua classe e se senta em uma carteira 

Olha o professor a falar, mas não o ouve 

Ela reclama, mas o professor não a entende 

 

É a condição do silêncio 

De dentro, estou falando 

Mas não há resposta 

Tento me expressar, mas me olham com desdém 

 

Ela não tentou escrever em seus papéis 

Ao contrário, ela pinta 

Um sistema educacional que precisa ser destruído 

O tempo se acaba, e o papel continua em branco 

 

Quem precisa ser responsabilizado? 

Uma pessoa surda que tem o direito de receber tratamento diferenciado 

Ou um sistema educacional que não reconhece necessidades especiais? 

 

Então o resultado é um papel sem tinta 

Ela falhou, mas não porque não estudou 

Não se trata de dificuldades de aprendizado 

É um problema de adaptação a um sistema educacional desorganizado 

http://www.youtube.com/user/musicianswoborders?feature=watch


 

Eles querem que eu aprenda, mas sem um intérprete 

Na classe, todos falavam 

E eu tentava entender, mas não conseguia 

Há um sentimento de que falta algo 

Sou diferente, ou é a sociedade injusta 

Não aceitando um surdo que precisa aprender? 

 

Tenho 17 certificados 

Ainda é impossível conseguir um emprego 

Por que? Não sei 

Sou qualificado, capaz, não sou deficiente 

 

Infelizmente vivo em uma sociedade  

Que não consegue se comunicar com pessoas surdas 

Quero fazer algo pelo país 

Mas as pessoas do país não querem fazer nada comigo 

 

Não quero a sua compaixão 

Quero que me valorize 

Juntos podemos construir uma comunidade que me aceitará 

 

Não há igualdade na marginalização 

Recuso-me a viver na margem, com cabeças intelectualmente apáticas 

Sou Surdo, mas sou capaz de dizer o que há em minha mente 

Seque as suas lágrimas, não chore 

Não sou indigente 



 

Sua tristeza para mim é uma faca em meu coração 

Quero que realmente me conheça 

Quero criar pontes de comunicação 

Se sou apenas um obstáculo dependente, 

Deus nunca teria me criado 

 

Depois das dificuldades na graduação e em conseguir um emprego 

Quis casar, mas estava confuso 

Eu deveria casar com uma mulher ouvinte ou com uma mulher surda? 

Mas não me foi dada nenhuma chance 

 

A comunidade não é pela garota surda, porque teríamos filhos surdos 

Mas entre a garota ouvinte e eu não há comunicação 

Sou surdo, mas tenho sentimentos 

Apenas quero me casar com uma mulher surda 

 

Não é discriminação, é apenas o que se encaixa em minha realidade 

A realidade que oprime a minha categoria 

Então, o que virá? 

As pessoas irão dar-me liberdade? 

Vão levar o meu caso em consideração? 

 

Não negue a minha existência, tenho minha própria identidade 

Não podemos trocar o nosso lugar, nem nosso tempo 

Mas podemos mundar a mente humana 

 



Para aqueles que falam, tenho uma questão: 

Se estivesse em meu lugar, o que escolheria? 
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