7.º A

GRITO CONTRA AS DROGAS

As drogas são boas no início
mas no fim, apanhas o vicio.
Ficas intoxicado
não te preocupes eu estou ao teu lado.
Não tomes drogas
ou ficas nas lonas
não queiras ficar pedrado
ou ficas marado.
Drogas? Claro que não
num dia estás no topo
e no outro estas no chão.
Se fores por este rumo
a tua vida não tem rumo.
Não queiras que a vida te passe ao lado
por isso tem cuidado!
Ficas com mau aspeto
e a vida arruinada
não sejas drogada
e assim não acontece nada.
Diz não ás drogas
porque estas fazem mal
o álcool em excesso
pode ser fatal
Existem muitas drogas
que tu não podes tomar
sejas grande ou pequeno
da tua vida tens de cuidar.
O coração a parar
e a morte a chegar
os neurónios a saltar
e a mente a morrer.
Não pensem que vos vou chatear
apenas avisar e aconselhar
que nas drogas não devem tocar
assim podem-se matar.
Se não querem morrer
comessem a crescer.
Tu não vais sofrer
mas não vais entender.
Que as drogas fazem mal
por isso podes ir parar ao hospital.
Não tomes drogas
porque não fazem bem
e depois não conquistas ninguém.

9.º C

Não caias na tentação,
De entrar num mundo da escuridão
Que arruína tantas vidas…
Se não tomares determinadas medidas.

Drogar-se é uma ilusão
Que pode acabar em desilusão,
A alucinação é o principal dos efeitos
Que nos faz sentir perfeitos.

A toxicopedência é uma grande carência
Os jovens drogam-se hoje em dia ,
Em busca de alegria
Por má influência.

Meu não deves fumar
Porque isso vai te matar
Beber e fumar
Não é para ti
A toxicopedência chegou ao fim.

Novo mundo
Nova vida
Diz não
À bebida.

Para quem sofre de toxicodependência,
Tem que ter muita paciência
Pois para perder o vício
Pode acabar num hospício.

Já esta na hora
Sai desse mundo agora !
Para que não acabes um ladrão
E não vivas na escuridão.

9.º D

Miseras drogas
Nem sempre dá certo
Meteres-te nessa vida
É como se fosses para outro mundo
Só com bilhete de ida.

Espreitaste pela fechadura
Encontras-te um novo caminho
Perdeste a chave da porta
E agora estás sozinho.

A droga não é solução!
Não sei se já percebeste mas caminhas para escuridão
No início sabe bem …
Mas tu sabes que não vais além.

Eu sei que tu és capaz.
Vais ficar nessa ou vais voltar atrás?
Tens razão a vida é dura.
E daí? Vais cair nessa loucura?

Há um dia
Que temos de parar,
Para uma nova
Vida começar!

Tudo contra, nada a favor
As cenas que vendes que tens na mobília
A dor não é para ti,
É para a tua família.

Pensas que a droga é uma alegria,
Vais acabar sem companhia,
Talvez seja uma ironia,
Em que eu não investiria…

É lixado, podes crer.
Quando a usas para esquecer
O que não vai desaparecer
Mesmo que consumas ate morrer.

Era a tua fonte de vida
Mas, foi apenas ilusão
Achavas-te o rei…
Mas os dias de reinado acabarão.

9.º E

O mundo está cheio de perigos,
Vícios que podem ser os teus piores inimigos.
Tens problemas, estás carente?
Mas o caminho não é te tornares toxicodependente.
Não comeces algo que não podes parar,
Peço-te por tudo para tentares ficar.
Este mundo é melhor do que pode parecer,
Nunca saberás se decidires desaparecer.
Escolhe a liberdade, não olhes a morte!
Tu és um vencedor, tu és mais forte!
O sol brilha enquanto dura,
Mas quando acaba a dor é pura.
És um barco pequeno, sempre a navegar
Vais ter à costa se conseguires remar.
As drogas fazem mal, mas no começo a viagem é brutal.
Escolhe uma rota segura e assim viverás uma aventura
E se fores pelo caminho errado, não poderás voltar
Tem fé, tenta acreditar!
Quando a vida te disser “Não” procura uma solução…
Estar no escuro é perigoso, dá-me a tua mão!
Com a noite a chegar tens de te acalmar,
Deixa lá de enrolar e para de te injetar.
Dessa forma ao hospital vais parar.
Não te tornes toxicodependente porque ficas doente!
A packside fechou e o bloom acabou
Já não há volta a dar
E o mundo está a atrofiar
A ganância a acabar e a necessidade a voltar.

