Drama: Criado como um material para sensibilizar por Musangwa Edward no Campo
de Refugiados de Lugufu trabalhando em parceria com CELA e WTE. Tradução
inglesa por Logan Cochrane.
Título: Overdose de “medicações” nem sempre cura
Introdução: No campo, os homens sentem um forte desejo e se esforçam bastante em
usar o sexo, mesmo em situações de casamento. O drama consiste em três fases,
tendo dois personagens. Langan e Edward vinham vivendo uma vida de solteiros, mas
decidiram se casar, e assim, diminuir o seu desejo sexual e número de parceiros.
Parte 1:
Edward: Laugan, meu amigo, olhe! Eu tenho um segredo mas eu não estou certo se
posso lhe confidenciar. Posso lhe dizer?
Laugan: Por favor, meu amigo, seja sincero com o seu segredo.
Edward: Ok, ouça: Eu gostaria que nós nos casássemos. Eu acho que já tivemos vida
de solteiro o suficiente.
Laugan: Meu prazer! É uma sábia decisão, a mais sábia que já ouvi você falar. Nesse
mundo de HIV e AISD, nós devemos parar de ter tantos parceiros e passar a ter
somente sexo seguro. Mas, nós temos que ter em mente que ter somente um parceiro é
uma promessa que nós devemos manter para sempre, ou então é adultério. Até a
Bíblia avisa!
Parte 2: Dois anos depois e os dois estão casados.
Edward e Laugan mantiveram suas promessas pelos dois primeiros anos, mas de
repente Edward a quebrou. Ele começou a seduzir outra mulher porque acho que ele
ainda era muito jovem para ter um estilo de vida de apenas um parceiro. Ele achou
que sua esposa estava “fora da validade”.
Edward: Laugan, agora eu achei algumas jovens garotas com sangue quente. Sem elas
eu não estarei satisfeito.
Laugan: Meu Deus! O que quer dizer com isso?
Edward: Eu acho que fui bem claro, mas me deixe te dizer novamente. Com minha
esposa, não estou mais satisfeito. Então, para me renovar, eu entrarei em contato com
jovens garotas de sangue quente.
Laugan: São as “trabalhadoras do sexo”, que podem estar carregando doenças
sexualmente transmissíveis, pois elas vendem seu corpo para pessoas como você!
Então, avise os seus companheiros da casa, porque eles podem também ser afetados,
incluindo seus recém-nascidos.
Edward: Por favor, não me assuste. Essas coisas são apenas imaginarias e mitos.
Deixe me aproveitar enquanto estou vivo.

Laugan: Por favor, meu amigo Edward, você estará fazendo coisas não seguras e
acelerando o fim da sua vida. Você em breve deixará suas crianças! Seja racional
Edward, pois não tenho ninguém alem de você. Seja fiel, por favor.
Edward: Me deixe só Laugan. Não me incomode mais. Saia da minha vida, mesmo
como amiga.
Laugan: Eu me arrependo de deixar você.
Parte 3:
‘O inesperado’ – Por dois anos Edward encontrou trabalhadoras do sexo, se tornou
infectado por HIV, e transmitiu o vírus para a sua esposa e suas crianças. Somente
duas ainda estavam vivas.
Edward: Oh! Laugan, estou infelizmente lhe deixando. Cuida das minhas duas
crianças.
Conselho: Vendo esse exemplo, aprendemos uma lição. O título era overdose de
“medicações” (no caso o sexo) nem sempre cura. Podemos concluir que ter um
parceiro e se manter verdadeiramente fiel e sincero é ideal para a sobrevivência e
evitar a geração de órfãos. Também está relacionado com altos índices de pobreza
em nossos países.

