FILHO MATA A MÃE ALUCINADO PELA DROGA
Cresci sabendo que a “a droga destrói famílias” e não foi fácil fugir dela, já fui jovem
também, acreditem… Me ofereceram droga nas discotecas dos anos 80, eu disse
NÃO, estou aqui para dançar e ouvir cada detalhe da música, me ofereceram também
na faculdade, eu disse NÃO, estou aqui para estudar e preciso da minha mente livre
para fazer os cálculos. Até em partido político me ofereceram droga, mas o alicerce
da minha família era muito sólido, apesar da imposição forte do passado consegui
manter a minha essência. Hoje você pode ser o que quiser, não é verdade!? Seja
sóbrio.
Porém a sobriedade está faltando para muita gente e faltou também para Thiago
Monteiro da Silva, 29 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na última
terça feira , em Fortaleza. Ele matou sua própria mãe de 66 anos, à pedradas no bairro
Aerolândia.
O Thiago encontrou a droga ainda muito novo, era o grande pesadelo para sua mãe,
saiu de casa, morava nas ruas, usando “crack” e qualquer tipo de droga que via pela
frente, contraiu muitas dívidas com seus fornecedores, os traficantes, turma da
pesada! Por conta disso, sua mãe foi obrigada a vender a casa onde morava, o amor
maternal é realmente incondicional, ela pagou as dívidas do filho e, sem ter onde
morar, foi também para as ruas, junto com o filho, no dever de mãe, de proteger o
filho de qualquer maneira
Naquele dia, o filho alucinado, segundo informou a polícia, totalmente louco pelo
efeito das drogas, viu a sua mãe em forma de serpente que se preparava para atacá-lo,
ele pegou uma pedra enorme e ceifou a vida da própria genitora
Percebam o que a droga é capaz de fazer, transforma seres humanos em verdadeiros
zumbis, irreconhecíveis e temíveis, capaz de cometer as mais terríveis atrocidades.
Evitar a dependência é fundamental; como ser humano sempre sóbrio, posso dizer
que não há coisa pior do que não ter domínio, nem consciência sobre si mesmo.
Esta foi mais uma crônica da vida real , no programa o som do Brasil, em 04 de julho
de 2021
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