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Outro dia me sentindo um drogado sem perspectiva e ocioso, resolvi mudar de vida. 

Desliguei a televisão, corri para o micro decidido a criar um movimento de combate às 
DROGAS. Pensei em convidar uns amigos, mas me pareceu que todos estavam viajando ou 
pelo Campeonato Brasileiro, que por sinal são eternamente os mesmos contra os mesmos, ou 
pela Internet. Não desanimei, pois tinha a certeza que meus companheiros, ao ouvirem as 
minhas propostas concordariam, pois somos todos dependentes da mesma DROGA e, assim 
como eu, em momentos de lucidez confidenciaram-me a vontade de largar da maldita. 
Achei que a fundação de uma ONG, com amparos legais e algum dinheirinho público, nos daria 
condições de traçarmos uma estratégia de combate ao consumo de DROGAS. De imediato 
pensei em um nome para nossa futura entidade. Não sei se naquele momento eu estava 
drogado ou se o efeito das Drogas estava destruindo minha capacidade criativa afinal não 
achei nenhuma sigla interessante para nossa ONG. Foi uma DROGA, sem um nome sequer, 
resolvi que nossa ONG poderia se chamar ONG, como tantas ONGs que existem por aí. 
Mas naquele dia eu estava inspirado ou será aspirado? Não importa, deixei de lado os nomes e 
parti para organizar uma pauta de assuntos para o nosso primeiro encontro. Naquele 
momento tive a idéia de listar os principais efeitos provocados pelos entorpecentes ou 
DROGAS pesadas. 

Descobri que elas provocam alucinações. Deseducam e geram hipocrisia. Estimulam a 
violência, pregam a desonestidade e o roubo legal. Promove a mentira, a fofoca e a crueldade. 
São demagogas, espalhando a impotência corrompendo a alma, e como disse um certo 
Presidente do país, transforma o trabalhador simplesmente em vagabundo. São as Drogas que 
dão poderes para alguns e a miséria para outros. São elas que levam os usuários para o fundo 
do poço. Por não lembrar de mais nenhum efeito provocado pelas malditas decidi deixar a 
conclusão da nossa pauta para o grupo afinal, ainda estava faltando organizar a lista das 
porcarias que nossa ONG iria combater. 

A primeira DROGA que me veio à cabeça, por ser a mais popular e de efeito alienante foi a 
TV com seus noticiários e programas “educativos”. Em seguida foi a vez de outra DROGA bem 
potente, conhecida no meio político por CN cujo nome científico diz-se: CONGRESSUS 
NACIONALIUS. Outro psicotrópico que gera alucinações transformando o consumidor em 
grande mentiroso cujos efeitos podem permanecer de 4 anos a 8 anos ou quem sabe 12 anos 
e, se deixarem, até para sempre é a DROGA conhecida por Lálálálálá se associada a 
degenerada Sarcollorney, torna-se mortal. Essas sim são drogas perigosas… Outras drogas 
menos devastadoras, mas cujos efeitos, os especialistas consideram trágicos, são: o SUS, a RF, 
as PMs e seus vereadores, as ONGS, as Novelas com os mesmos enredos de sempre, o 
Fantástico, o Caldeirão do Hulk, o Domingo Legal, a VIVO, a Claro, a OI, o Condomínio, a CBTU, 
o Salário do Professor, do Policial, do Médico, cujos efeitos são sentidos por todos, menos 
pelos deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores deste país de DROGADOS. 
A minha lista estava grande demais e eu já estava me sentindo doidão com tantas drogas. Para 
relaxar, resolvi propor algumas formas de combate às drogas. Foi aí que percebi que seria uma 
grande besteira. Nossa ONG não teria condições de criar uma política social de combate à 
miséria ou propor uma campanha pela distribuição de renda. Foi aí que percebi que Drogas 
como cocaína, maconha, e outras porcarias matam menos que hospitais sem recursos, 
estradas esburacadas, políticos corruptos. Foi aí que também percebi que essas porcarias 
servem para enriquecer a Indústria da Segurança e uns poucos que usam todo aquele dinheiro 
sujo para comprar o poder e entorpecer a todos. 
 


