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                                         editorial 

 

     Sementes rebeldes é um livro realizado a partir do 

princípio “faça você mesmo”. não tenho conhecimentos 

específicos a respeito da língua portuguesa. não recebi 

orientação e, também, não busquei ser validado por algum 

círculo literário. eu, apenas, usei instrumentos que estavam ao 

meu alcance, de modo a elaborar este projeto. projeto este que, 

por sua vez, passou por uma longa fase de construção. sem 

grandes pretensões estéticas ou literárias.  

   Ao ler esta história, tente olhar e sentir com um esforço para 

compreender a sutil mensagem que os discursos e diálogos 

destes personagens. São contos narrado por um dos 

personagens que mostra uns detalhes os desenvolvimentos 

históricos da agricultura e de suas modificações em nossa 

trajetória, detalhadamente sobre a luta em preservar as 

sementes crioulas buscando viver de forma livre e natural. 

Longe das repressões governamentais, industriais tentarão 

desconstruir uma das maiores escravidão das espécies através 

dos meios de produção de alimentos.  

   este é meu primeiro livro independente. diante disso, 

agradeço aos movimentos, grupos e indivíduos e amigos que, 

de algum modo, me inspiraram a fazer tal publicação.  

   Escrita e edição: Carlos Henrique de S.C.  
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                                           INTRODUÇÃO 

     É uma história de ficção: Narrada de um futuro próximo 

em 2070, onde as nações e países entraram em guerra em 

busca da sobrevivência e na luta pelo maior patrimônio das 

espécies, as sementes crioulas(naturais). Com a burguesia 

sobre o domínio dos meios de produção e de alimento do 

planeta, querem acima de tudo o controle do mundo, onde os 

recursos estão escarço e pela sua forma de vida abusiva sobre 

a matéria prima do país, os países que não tem mais recurso 

se torna dependente dos países produtores, e assim se cria a 

dependência financeira e comercias.  

    A burguesia acredita que se tomarem para si o controle das 

sementes crioulas poderão dominar o mundo de uma vez por 

todas, onde não existirá nenhuma forma de vida livre de seu 

sistema, eles já têm o controla das terras, das águas e buscam 

controlar as sementes.   

   Mas quando existe um grande abuso de poder, criam-se 

também grandes revoltas e resistência contra a tirania, e foi 

assim que surgiram as sementes rebeldes.   

   As sementes rebeldes é como se fosse um movimento social 

radical da época, onde coletam sementes, reproduzem em 

lugares na qual o governo não tem acesso. Porque portar 

sementes naturais é crime, é proibido plantar de forma 

independente, e cidadãos civis, não tem permissão, somente 

agrônomos e agricultores registrado pelo agronegócio, onde 

só podem ser consumidos seus produtos transgênicos, que de 

forma autoritária foi introduzia na alimentação do povo sem o 

questionamento da opinião pública, e sem conhecimentos dos 

consumidores.  
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                       CAPITULO 1- LEMBRNÇAS DE INFÂNCIA 

― Prunus ao meditar o que você sentiu? 

― Muita dor. ― Diz Prunus. 

― Eu senti sono. ― Diz punica Granatum. 

― Eu senti coceira e não consegui me concentrar. ― 

Responde Morus Alba.  

― Eu fiquei com muita raiva. ― Fala levantando a mão 

Rubus Idaeu. 

― Eu estou com fome. ― Reclama Pyrus Malus. 

― Me sinto cansada. ― Diz Anona Squamosa. 

― Acho que nem consegui meditar senti tudo o que eles 

falaram. HAHAUAHA. ― Complementa Phoenix 

Dactylifera. 

―Tantas reações e nem uma compreensão da verdade, 

sempre estamos reagindo as sensações que surgem e 

desparecem por todo o campo mental e físico e assim caímos 

na ignorância de não ver as coisas como realmente são. ― Diz 

o monge. 

― Somos apenas crianças, o que era para ser percebido? ― 

Pergunta Prunus. 

― Devem compreender a natureza das sensações e suas 

características.  ― Explica o monge. 

― Lembrei tudo o que entra em contato com a mente e a 

matéria produz uma sensação. Através dos 4 processos 
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mentais e pelos 5 sentidos físicos. ― Diz punica recordando 

das explicações nas meditações passadas. 

― Uma sensação é uma sensação e toda sensação tem as 

mesmas características de surgir e desaparecer. Gerar apego 

ou aversão a elas causam sofrimento. É preciso desenvolver 

sabedoria e não perder o equilíbrio de nossas mentes. ― Diz 

o monge a todos. 

― Monge por que temos que ter consciência das sensações? 

― pergunta Pyrus Malus. 

― É por não ter consciência delas que geramos uma visão 

distorcida da realidade, passamos a culpar a realidade externa 

ao invés de observar como estamos reagindo as sensações que 

produzimos internamente. É por ignorância através de nossas 

ações mentais, verbais e físicas que causamos inicialmente 

nosso próprio sofrimento e logo causamos sofrimento aos 

outros, e assim compreendemos que o mundo é cheio de 

sofrimento, e todos vivem reagindo para sair da mesma 

condição, sair da insatisfação. ― Diz o monge com toda 

serenidade. 

― Agora sim entendemos. ― Diz Phoenix Dactylifera. 

― Mero conhecimento intelectual não é saber de fato, você só 

sabe realmente quando experimentar por si mesmo esta 

realidade. ― Explica o monge. 

― Um dia serei tão sábio quanto ele. ― Inspirado fala Morus 

Alba.   

― Haverá um dia em que vocês precisaram se unir por uma 

causa maior em nome de todos os seres.  Pela liberdade de 

todos os seres. Mas o mundo é conflituoso, cheio de dores e 
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dificuldades, mentiras e ilusões. Por tanto pratiquem o quanto 

podem diariamente; um dia vocês voltaram a viver fora deste 

mosteiro, para ganharem experiências. E quando for a hora 

devem esta preparados para o proposito final. 

― Sim, professsor monge. ― Dizem juntos. 

― Bhavatu sabba mangalan. – Diz o monge. 

― Sadhu, sadhu, sadhu. ― Diz as crianças. 

   Naquele mosteiro nascia uma nova geração que nos dias 

atuais se chamaria germinação. 

 

 

              CAPITULO 2 - A REBELIÃO NO PRESIDIO 

     Retornando a falar do ano de 2073.  

― O governo caiu, o povo está nas ruas, é hora de sairmos 

daqui. ―Diz o haker necellus. 

― Vou avisar aos outros. ― Diz o prisioneiro. 

― O sistema de segurança do presidio será desligado daqui a 

alguns minutos, é melhor se apresar. ― Fala muito ancioso o 

haker  Nucellus. 

   No presidio começou a ter vários tumultos generalizados. 

Os policiais de guarda se preparavam para conter a rebelião. 

Enquanto os policiais estavam se organizando para reprimir 

os rebeldes, automaticamente as portas se abrem, a energia cai 

de todo o presidio. Nenhum uso de tecnologia era possível 

para conter os presos enfurecidos. Os policiais só podiam 
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contar com suas armas e cassetetes, bombas de gás.  Nem 

alarme de emergência foi possível usar. 

― Vamos todos para os portões de saída do presidio e fazer 

uma muralha humana para eles não fugirem, levem toda a 

munição que puderem. ― Diz o comandante da operação. 

  Os prisioneiros só tinham as armas artesanais, mesas e 

cadeiras para arremessar contra os policiais. 

― Chefe, as balas de borracha não vão detê-los por muito 

tempo. ― Diz o soldado ao comandante. 

― Então trocaremos e avançaremos com munições reais. Não 

temos contato com nossos superiores fora deste presidio, nem 

a mídia do governo. Portanto se ficarmos aqui dentro todos 

nos morreremos e eles irão fugir. ― Diz o comandante da 

operação. 

― Chefe o general não nos deu autorização para usarmos 

munições reais. Vamos usar as de borracha ate elas estiverem 

perto de acabar. Só em caso de emergência usaremos as balas 

de verdade. ― Diz o soldado. 

    O tumulto durou quase uma hora de correria e gritaria. De 

repente os presos retornam para suas celas como se nada 

tivesse acontecido. Os policiais acham tudo muito estranho e 

tudo volta ao normal, as luzes acendem, as portas voltam a 

funcionar. 

― Chequem se todos os presos estão em suas celas, olhem os 

registros e numerações; tenho certeza que sabotaram e eram 

tudo uma armadinha, uma distração criada. ― Afirma o 

comandante. 
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    Levaram horas para contar quantos prisioneiros tinham que 

ver no sistema de segurança se todos estavam presentes. No 

sistema estava tudo ok.  

― Espera, nós tínhamos 756 presos, e no sistema do tem 755, 

o nome e números não estão mais em nossos registros. 

Chamem o haker aqui agora. 

― Senhor não o vimos durante toda a operação contra a 

rebelião. ― Diz o soldado. 

― Desgraçado, se ele tem alguma coisa a ver com isso. Será 

condenado a injeção letal. Tal pai tal filho é um sabotador 

miserável ― Comandante. 

― Tanto o prisioneiro quanto o haker Nucellus fugiram pelos 

tuneis que criaram a meses para fugir. Só não tinham fugido 

antes porque o Nucellus estava filmando tudo para ter como 

prova e publicar em sua mídia independente e anônima como 

o nome de embrião. 

     Mais algumas verdades deveriam ser reveladas ao povo. 

 

   

       CAPITULO 3 – VICE-PRESIDENTE TOMA O PODER DO PAÍS 

― Nosso país está passando por momentos difíceis e todos os 

políticos salvos da fúria do povo, serão punidos de acordo com 

a lei. E se não existirem leis devemos cria-las para que possam 

punir políticos corruptos a partir de hoje, garanto que a justiça 

será feita, e mudarei as leis para que o povo seja indenizado 

pelas atrocidades cometidas pelo presidente que a poucos dias 

cometeu suicídio. ― Diz o vice-presidente. 
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Ele continua seu discurso: 

― Como vimos e para que não corra o perigo de militares 

tomarem o poder do país eu ficarei no lugar do presidente. 

Como todos aqui sabem que nunca apoiei nada do que o 

presidente havia proposto, garanto a vocês enquanto eu estiver 

no meu mandato estarei com o povo e governarei para o povo. 

Para provar isso, os julgamentos de cada político e partido 

envolvido na corrupção e que diretamente ou indiretamente 

tenha participado das atrocidades deste governo será punido 

com a lei. 

―Conversa-fiada, você era o vice-presidente e não fez nada 

para impedir isso. ― Diz um cidadão na palestra do vice. 

― Bom, eu dava conselhos contrario as propostas do 

presidente, mas ele era orgulho e cheio de ambições e tinha 

comprado todos os partidos, seja ele de esquerda ou de direita. 

Se você ver a fixa de cada político você verá que todos eles 

têm fixa suja e cada uma com mais de 3 processos, por 

lavagem de dinheiro, corrupção e financiadores de tortura, e 

caso eu não assuma o exercito tomara pose do país, existe uma 

guerra se aproximando. Portanto sou um dos poucos no 

planalto de Brasília com fixa limpa. ― Diz o vice-presidente. 

    O general do exercito tem ambição para tomar o país e não 

queria de nenhuma maneira que o país voltasse a ser 

democrata. E com ele no poder nenhum inimigo se atreveria 

invadir o país. Pois o general temia ser cobrado pelas grandes 

corporações assim como foi feito com o presidente, mas ele 

sabia que seus homens policias serviam como um exército e 

poderia combater quaisquer pais em caso de guerra. Seu maior 

medo era receber ordens, e fazer o que ele não acredita ser 
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feito passivamente; e com a democracia seria um risco para 

seus interesses. 

        

 

                  CAPITULO 4 - SEMENTES REBELDES 

   O povo ainda estava insatisfeito, com tudo o que estava 

acontecendo no país. Protestos nas ruas eram constantes, uma 

época de muita divergência política. Partidos contra partidos, 

movimentos sociais contra partidos, direitistas e esquerdistas 

disputando entre si. Movimentos libertários também estavam 

em conflito no meio de tudo isso. E para radicalizar ainda mais 

nasce as sementes rebeldes no meio de todo o caos. Para tentar 

unificar os movimentos lutarem por uma melhor agricultura, 

o retorna a liberdade de plantar e preservar as sementes 

crioulas (naturais). Torna-la não comercial, sua resistência era 

na base de troca e multiplica-las, em busca de um lugar que 

pudessem reproduzi-las e distribui-las sem dar a elas um valor 

comercial. Portanto era muito difícil, pois os movimentos e 

grupos não eram confiáveis e existiam muitos infiltrados do 

governo. As sementes rebeldes não faziam manifestações 

legais ou dentro das regras do país; eles faziam o que achavam 

justo, plantavam em terrenos baldios só para chamar a atenção 

do governo, e os governo ia lá e os prendiam. Eles destruíam 

laboratório genéticos que tinham objetivo de escravizar 

espécies ou de produção de sementes suicidas (sementes sem 

capacidade de reprodução criadas pelo governo).  

   Denunciavam que o agronegócio transformou as sementes 

em um produto descartável, e que servia apenas para fins 
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lucrativos e comerciais, tirando delas seu ciclo natural e que 

deixou de ter uma função para a própria natureza. 

    Era uma época em que só quem já tinha visto uma fruta, ou 

legumes reais eram os mais velhos e idosos, o pouco de 

conhecimento que ainda tinham eram repassados de boca para 

ouvidos, e a única forma de provarem e mostrarem como eram 

as frutas e outros vegetais aos jovens eram com o que 

conseguiam plantar contra a autorização do governo. 

― Olhem vocês já viram ou conhecem esta fruta? ― Pergunta 

o avô de um dos jovens no esconderijo secreto das sementes 

rebeldes. 

― Não, como ela se chama? 

― Esta fruta se chama abacate, pelo que me lembro bem o 

abacateiro é originário do México e foi aclimatado aqui no 

brasil. Na França ele é chamado de persée ou avocat, na 

argentina é conhecido por aguate ou palta; no México seu 

lugar de origem como avia dito é conhecido por ahuaca ou 

ahuacaco; nos estados unidos avocado, na Inglaterra butter-

pear. Era o que meus avos e meus pais consumiam quando era 

permitido plantar neste país. 

― Ele tem um gosto bom? 

― Não é uma fruta doce, como é vendido em latas e potes de 

soverte como o conhecemos em nossa época, você poderia 

comer ele tirado diretamente do pé sem passar por quaisquer 

processos industriais, ou químico. 

― O que contem de benéfico para nossa saúde no abacate? ― 

Pergunta a criança curiosa. 
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 ―Nele contêm: calorias; água; hidratos de carbono; 

proteínas; gorduras; sais; vitamina A B1(tiamamina), 

B2(riboflavina), vitamina B5(niacina); vitamina C (ácido 

ascórbico). Os sais são fósforo, ferro e cálcio. 

― Uhau. Podemos provar deste abacate, temos pouco, não vai 

dar para todos aqui, mas se cada um provar um pouco dará 

para compartilhar e todos poderão provar este fruto tão 

importante para nossa saúde. 

― Prunus tratava as pessoas com estas frutas? ― Pergunta o 

adolescente. 

― Bom não eram muitas frutas, Prunus tinha apenas acesso 

limitado a poucas, ele fazia saladas cruas e suco verde para os 

pacientes, a mais de 50 anos a trás as frutas, legumes, nozes 

foram sumindo da mão do povo, e a introdução de 

industrializados foi crescendo até não termos mais acesso a 

produtos naturais e orgânicos que foi proibido por leis. E o 

pouco que Prunus tinha em mãos ou sumiu com ele ou os 

policiais confiscaram. ― Diz o avô. 

 

 

                  CAPITULO 5- EMBRIÃO E NOVOS SEGREDOS 

    Depois que a rebelião se acalmou o governo pode respirar, 

mas quando o general pensou que tudo tinha acabado, os 

meios de comunicação de dentro e fora do país estava sendo 

hakeada, invadida, era a mídia independente embrião 

novamente: 
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 ― Olá a todos, somos o embrião. Viemos trazer com mais 

detalhes e um pouco da verdade, a verdade que vocês como 

povo, que é a base da produção de tudo deste país e são os 

menos favorecidos de seu trabalho, enquanto existe uma 

classe privilegiada se aproveitando de seu suor e esforço. Mas 

temos algo a lhes perguntar, por que deixamos isso acontecer? 

Porque deixamos que alguém nos governe e tome decisões por 

nós e sobre o que devemos fazer de nossas vidas? Por incrível 

que pareça temos a respostas.  

    Todas as pessoas estavam conectadas ouvindo e assistindo 

as informações por todo o mundo. Desde celulares, rádios, no 

carro, notbooks, tablet, todos os meios que existiam. 

― Desde pequenos o governo indenizou famílias que 

tivessem mais de 3 filhos. Ficando assim um filho homem 

para servir ao governo estudando em um colégio interno, que 

futuramente quando chegasse a maior idade se tonasse um 

policial militar. Se fossem meninas serviriam como militares 

internas do governo, na parte tecnológica e cientifica. Mas o 

que fazem com seus filhos? E aqui está a respostas: a polícia 

transgênica surgiu para perseguir e prender os opositores e 

rebeldes contra o regime de nossa época. Eles são levados aos 

5 anos de idade pelo governo e treinados para defender o 

estado, e os interesses do estado. Criados longe da família eles 

só conhecem a sua missão como militares fieis ao governo, 

vigiados 24 horas por um chip. E treinados desde pequenos a 

obedeceram cegamente ao estado. Esta obediência surge   o 

soldado tendo que tomar todos os dias assim que acordam uma 

substância que neutraliza seu estado emocional, e assim eles 

não sentem dor, culpa ou medo, para efetuarem seu trabalho 

de perseguir e reprimir cidadãos rebeldes. Portanto uma parte 
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humana destes policiais são violadas, a capacidade de sentir, 

seu senso de justiça é bloqueado. Por incrível que parece seus 

filhos se tornaram seus próprios carrascos e criminosos.  

   A população fica chocada, as ruas começam a parar em 

todos os lugres os trânsitos ficam congestionados, todos 

parados a ouvir o que o embrião tinha a dizer. 

   Porem temos algo mais assustador a dizer, quando os 

militares prendem um indivíduo existe os sugadores de 

memória que é formado por cientistas: estes cientistas são uma 

parte secreta do governo que ao capturar um rebelde apaga 

suas memórias e os transforma em novos cientistas do 

governo ou qualquer outra profissão que interesse ao governo 

incluindo um militar. Aqueles que são sugadas ou apagadas 

suas memorias o governo lhe mostra uma nova vida o dizendo 

que aquela era sua vida antes, com esta mentira o indivíduo 

passa a pensar que foi promovido e somente o que ele é 

ensinado a reconhecer são seus familiares e amigos para não 

deixar suspeitas. Por tanto as pessoas que tem parentes que 

trabalham para o governo e lembra que eles tinham 

conhecimentos sobre agricultura, pergunte a eles sobre 

agroecologia ou se lembram que já plantaram alguma vez na 

vida, e verá que não lembram e o que lembram é que 

acordaram em uma laboratorial do governo. ― Diz o embrião. 

   Enquanto o discurso do embrião está passando nos meios de 

comunicação as pessoas veem as imagens nas telas nas ruas, 

computadores, todas a imagens que provava o que estavam 

dizendo. Muitos viram seus próprios rostos e viram que foram 

enganados pelo governo. E que estavam trabalhando para o 

inimigo.  
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― Sei que está verdade pode doer, eu só quero a fidelidade e 

a confiança de todos vocês, para vocês mesmos mudarem suas 

realidades, recuperarem suas vidas. Pois a única coisa que 

alimenta o poder do opressor é sua obediência. Estamos aqui 

para dizer que cada individuo pode libertar a si mesmo. Se 

vocês fizerem a parte de vocês faremos a nossa parte. Se vocês 

não fizerem a parte de vocês continuaremos fazendo a nossa 

parte, porém não estarão livres das consequências e dos 

resultados políticos deste país. 

    Quando o povo esperava a proposta do embrião eles 

provaram com mais evidencia de que estavam do lado do 

povo, e que era tudo muito sério que estavam dizendo. 

Quando finalizam os discursos, aparece Prunus falando em 

um vídeo:  

― Olá eu sou Prunus, e venho garantir que estou vivo, e livre 

das mãos do governo, portanto venho lhes pedir que não 

desistam, pois estou com o embrião, e caso os sementes 

rebeldes quiserem fazer parte desta luta eu garanto que a 

germinação estará acompanhando todo o processo politico do 

país juntos com todos vocês. Os meios de produção devem 

parar, os monocultivos devem parar, esta guerra deve parar, 

podem destruir tudo o que vocês acharem prejudicial a vida 

de qualquer ser vivo, laboratórios que fazem teste em animais, 

matadouros, mercado de venenos e fertilizantes químicos, 

produção transgênicas. Só peso que ninguém use de violência 

contra nenhum ser humano ou animal. Nosso caminho não é 

pelo uso de violência. Mas que possam encontrar um meio 

para se defender da repressão policial. Portanto não recuem 

quando eles vierem reprimir precisamos ser acima de tudo 
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fortes. Vocês têm a verdade em suas mãos agora. ―Diz 

Prunus. 

     A população ficou espantada, compartilhamentos dos 

vídeos na internet e nos aplicativos de bate papo nos celulares. 

Eram o que discutiam nas universidades e bares. Em todas as 

cidades do país estavam se organizando para uma greve geral. 

Até setores do próprio governo estavam parando por muitos 

terem sido cobaias. 

   A única coisa que o governo estava se preparando era para 

um golpe militar caso as manifestações estiverem vindo para 

derrubar o governo. Todos os órgãos governamentais e 

propriedades privadas estavam sendo vigiadas, pois sabiam 

que não estavam existindo manifestações de formas legais ou 

organizadas dentro das leis estabelecidas pelo país 

 

 

                CAPITULO 6 - GERMINAÇÃO O PLANO PERFEITO 

    ― Hoje pode ser o dia em que o país inteiro e o mundo 

estarão lutando por uma única causa ao mesmo tempo. Os 

países estão pressionando a ONU. O Brasil é o país que ainda 

tem o mínimo de recursos naturais para o resto do mundo, 

porém estes recursos estão sendo mau distribuídos, e são 

propriedade de grandes multinacionais controlada pelo 

agronegócio. ― Diz Prunus. 

   ― Só precisamos saber se todos nós estamos de acordo com 

o que vamos fazer. Sabemos que tudo isso é muito arriscado 

e possivelmente alguns de nós podemos não voltar para nosso 
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esconderijo, muito menos para nossas casas. ― Diz Ribes 

Nigrum. 

― Não podemos esquecer do único principio universal da 

vida, nascemos para poder morrer. O que fazemos desde que 

nascemos até o dia de nossa morte é uma escolha individual 

somos herdeiros de nossas ações, porém ninguém está livre 

desta verdade da existência de nascimento e morte, 

nascimento não foi uma escolha do indivíduo, e a morte pode 

ser em muitos casos, porém inevitável.  Mas o que iremos 

fazer não é por uma satisfação individual, e sim mundial. ― 

Phoenix Dactylifera. 

― Portanto todos estamos conscientes disso? ― Pergunta 

Punica. 

― Ribes você sabe falsificar munições e cartuchos de armas? 

― Pergunta Prunus. 

― Sim, mas irei precisar de ajuda para isso punica e Morus 

podem me ajudar nisso já que tem costume de viverem em 

guerras e armas. ― Fala Ribes Nigrum. 

― Destruiremos primeiramente a força do governo e depois 

tomar de volta o que é da natureza. ― Diz Punica. 

― Correto, aqui esta o mapa, este é o caminho de como 

chegaremos lá, enquanto a sociedade está nas ruas lutando por 

seus direitos e por uma mudança política. ― Phoenix 

Dactylifera. 

― Ninguém pode saber sobre o que vamos fazer, nem 

mesmos nossos aliados, pois sabemos que existem muitos 

infiltrados e não podemos correr nenhum risco, nem os 

sementes rebeldes, nem a população, o embrião só vai fazer 
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sua parte, mas não precisa saber o que faremos até lá, temos 

que fazer isso antes das greves que iram acontecer este mês. 

― Diz Prunus. 

― Bom o governo não vai dar um passo em falso, o general  

está com medo, ele ira dar um golpe de estado, a democracia 

não irá segurar esta pressão popular e ele irá usar  única coisa 

que sabe fazer, expulsara os políticos do planalto de Brasília, 

e reprimir a população, e é ai que entramos para minimizar os 

danos. Pois o governo não vai conseguir identificar quem é ou 

não é ativista, ninguém usará bandeiras, ou faixas, poder ser 

quaisquer pessoas que estiver na rua, eles terão medo de 

cometer novos erros, podendo ferir cidadãos fora do conflito 

e não somente manifestantes. ― Diz Anona Squamosa. 

― Precisamos fazer um acordo com o vice-presidente. ― 

Talvez isso amenize o conflito e pessoas não morram. Eu me 

comprometo a fazer uma visitinha a ele. ― Diz Ribes. 

 

 

                           CAPITULO 7 - URGÊNCIA DAS RUAS 

    Os movimentos sociais e partidos políticos entravam em 

conflito, os de direita e os de esquerdas tinha brigas 

constantes, os pacifistas e os subversivos não compartilhavam 

ou participavam das mesmas manifestações. Pois era difícil 

para ambos concordarem com os meios para o mesmo 

objetivo, carros eram queimados, pessoas eram presas, 

espancadas, ou ate retirados de sua própria casa a força por 

serem suspeito de subversão ou vandalismo. 
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    O país estava caminhando para uma guerra civil. O general 

do exército comandava a operação. Pois não poupavam 

crianças ou adolescente todos eram detidos.  

   Pessoas ficaram gravemente feridas e muitas morreram no 

conflito. Policiais e soldados do exército também morreram. 

Dai então o general ligou para o vice-presidente: 

― Amanhã vou fechar o congresso, e tirar todos vocês dai de 

dentro esta politica democrata esta completamente defasada. 

Eu tenho que usar da força. 

― General obedeça a minhas ordens eu sou o presidente deste 

país. 

― Presidente se eu tiver que arrancar você dai de dentro com 

todos os políticos irei fazer isso. Eu só obedeço a pátria e não 

ao político. E estou vendo que minha pátria está sendo 

destruída por um governo que não está sabendo resolver o 

problema nacional. Vou conversar com o marechal. As coisas 

estão graveis aqui.  

― Então você quer escolher o caminho mais difícil? Se quer 

este caminho general você deve está ciente das 

responsabilidades e consequências de tudo isso. Nossa 

conversa está sendo gravada e você será julgado por tudo o 

que você disse e pretende fazer caso de tudo errado e desligo. 

― Diz o vice-presidente que está no comando do país no 

momento. 
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                       CAPITULO 8 - A INTERVENÇÃO MILITAR   

    O vice-presidente está em seu apartamento no seu escritório 

tão silencio olhando pela janela o pôr do sol, tomando seu chá. 

De forma sutil o vice-presidente tem uma boa percepção: 

― Olá, estava esperando por você. ― Diz o vice-presidente 

percebendo que alguém estava se aproximando dele, vindo 

por de trás das cortinas do escritório. 

― Você é bem atento para um presidente. ― Diz Ribes. 

― Eu conheço muito bem os passos de um ninja quando vejo 

um. 

― Esta conversa está ficando mais estranha do que eu 

imaginava, quem é você? ― Pergunta Ribes. 

― Espero que eu possa confiar no que vocês estão fazendo. 

Pois eu estarei fazendo minha parte daqui. 

― Eu sou como uma semente e no meu interior brota os 

frutos de minhas ações. ― Diz em frase secreta Ribes. 

― Fazendo da terra minha testemunha. ― Responde o vice-

presidente revelando o mistério. 

― Você é um de nós. ― Afirma Ribes contente, mesmo não 

tentando não transparecer no seu rosoto. 

― Sim, e fui um dos que preparou vocês desde pequenos na 

Birmânia. E vive infiltrado dentro do governo durante todo 

este tempo. Tentando não deixar as coisas saírem do controle, 

mas por emergência chegou a hora da germinação tomar a 
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decisão e mudar tudo por aqui. Vocês estão com os segredos 

que guardamos. 

― Não nos foi repassado nada. ― Diz Ribes confuso. 

― Nada? vocês podem não percebam agora, porém somente 

vocês poderão encontrar. Quando tiver a capacidade de ver 

as coisas como elas realmente são. E puderem apontar o 

caminho, o sofrimento será erradicado. ― Diz o vice-

presidente. 

― De que outros você se refere, digo de que grupo você faz 

parte? ― Pergunta Ribes. 

― Quando experimentarem as verdades universais 

entenderá. A lei da natureza só pode ser vivida na pratica 

nunca apenas no nível intelectual, por mais que eu tente 

explicar nunca será uma experiência para você. aceite como 

verdade somente quando viver a experiência direta desta 

verdade. ― Diz o vice-presidente. 

― Não estou compreendendo muita coisa. O que devemos 

fazer para acabar com tudo isso?  

― O que você acha que deve ser feito? ― O vice retorna a 

pergunta ao Ribes. 

― Agora compreendi tudo, nós veremos depois? ― Fala 

Ribes surpreso. 

― Talvez nas próximas vidas. Cada um só herda os resultados 

de suas ações. Os frutos de minhas ações definirão o meu 

tempo. 
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― Foi bom lhe conhecer. ― Diz Ribes olhando nos olhos do 

vice-presidente. 

― Seja qual for a agitação que surgi na mente, observe a 

respiração, tal como ela é, e conhecerá primeira verdade sua  

da vida; ao nascer você dá sua primeira inspiração e ao 

morrer você da sua ultima expiração.  Esta é uma verdade 

comum a um e a todos. 

    Ao entender o que o vice quis dizer, Ribes deixa escorrer 

uma lagrima pelo rosto. E reverência com respeito. Pois ele 

tinha recebido naquele momento o princípio de um segredo 

universal da natureza. Coisas que havia esquecido desde que 

tinha saído do mosteiro da Birmânia. 

   ― Vá em paz garoto, e siga sua intuição, não deixando se 

abalas com os fenômenos que ocorreram em sua vida. E que 

todos os seres sejam livres. 

― Que a terra seja nossa testemunha. ― Ribes limpa seus 

olhos cheio de lagrimas. Pois ele esta frente a frente com 

uma das pessoas mais importante de toda sua vida. Pessoas 

que são a chave de todos os mistérios universais.  

Tenho que ir já está na hora de por um fim nisso. ― Diz Ribes 

e se retira deixando o vice terminar de beber sua xicara de 

chá. 

― Amanhã minha parte estará concluída pela manhã. 

Finaliza o vice-presidente. 

   No dia seguinte ao amanhecer enquanto isso nas ruas, o 

exército avançava com os tanques de guerra em toda as 
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cidades do país. Horas mais tarde o general se encaminha 

para o congresso nacional. Enquanto o povo lutava contra os 

soldados, o general estava indo lutar contra as autoridades 

política do país. 

   Ao chegar lá foi para a sala do presidente. Ao chegar o 

presidente já estava em sua mesa a sua espera. 

― Estou aqui para fechar o congresso como havia dito. 

―Você está preocupado com estas manifestações no país. 

Ainda nem chegou ao extremo nem se quer é uma greve 

geral. Você vai se assustar quando tudo parar e tudo o que 

representar o poder deste governo cair. Mas se quiser evitar 

isso deve me deixar mudar algumas leis e indenizar para 

amenizar o mau que você e o presidente causou a este povo. 

Ou você pode observar desta janela mesmo ver este país ficar 

em chamas. ― Diz o vice-presidente. 

― Você está do lado deles ou só está com medo? 

― Você ver alguma expressão de medo em meu rosto 

general? Eu vejo no seu. 

― Os tanques e armamentos estão pronto para receber 

ordem do marechal, basta ele dar as ordens e acabo com 

você e este bando de políticos. 

― Acho que o marechal deve estar dormindo esta hora. 

― Você é um traidor do país?! ― e o general avança para 

cima do vice-presidente sacando sua arma que estava na 

cintura. 
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   O vice saca sua espada que estava escondida de baixo da 

mesa antes que o general apontasse sua arma para ele. Com 

a ponta de sua espada em direção ao pescoço do general ele 

diz: 

― Nem sempre uma arma de foco é tão fatal quanto uma 

espada afiada. Portanto prese por sua vida, pois meu 

proposito não é você. porém, acabar com você desta altura 

do jogo, faria você perder o grande espetáculo que está por 

vir. 

― Como assim? ― Pergunta espantado o general. 

― Se você permanecer tranquilo e observando, poderá ver 

tudo. Caso contrario você corre o risco de perder suas mão e 

cabeça. Como disse, todos nós só temos um proposito, de 

tirar a vida de uma pessoa e está vida não é a sua. 

  O vice baixa a espada lentamente, enquanto o general solta 

sua pistola em cima da mesa. E então eles acompanham as 

manifestações pela tv da sala do presidente. E pela janela do 

congresso.  

   Nas ruas começam a aparecer pessoas se aglomerando era 

a greve geral daqueles dias.  Os soldados apontam suas 

armas. E pedem para os manifestantes manterem distância. 

― Se os manifestantes usarem de violência meus soldados 

estão autorizados a atirar. ― Diz o general ao vice-presidente 

que está tomando seu chá tranquilamente. 
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― Prunus sabia que o povo não iria atender seu pedido de 

não usar da violência. Por isso a germinação preferiu eliminar 

a causa e não os efeitos do problema. ― Diz o vice. 

― Como assim? ― Pergunta o general. 

   Um molotov é arremessado pela multidão. Os soldados 

disparam tiros, alguns são efetuados ferindo os 

manifestantes que estavam mais a frente e de repente suas 

armas param de atirar. Apertam o gatilho e as armas só 

fazem barulho. 

 Grita um soldado: 

― Nossas armas estão com munições ruins.  

e uma chuva de pedras surgem rasgando o céu, pois era a 

fúria da multidão avançando.  

―Soldados se protejam com escudos e recuem ― Diz o 

comandante da operação.  

    O general viu que em todo o país seus soldados estão em 

desvantagem e desarmado e conter a multidão apenas com 

cassetetes e bombas de gás não iriam adiantar nada. 

― Mas como isso é possível? Como tiveram acesso as 

munições de guerra do país? ― pergunta o general 

completamente espantado. 

― Não existe nenhum lugar onde não existimos general, 

estamos aqui muito antes de seu governo surgir. Nos 

aperfeiçoando e se multiplicando. ―Diz o vice. 
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    Laboratórios foram incendiados, tratores quebrados nos 

campos, plantações queimas, muros de propriedades 

derrubados, as muralhas e as barreiras de proteção dos 

soldados foram destruídas.  

    Como estado de emergência o marechal do ar, da 

permissão para um jato de guerra arremesse misseis em uma 

das manifestações de Brasília. Causando imensa destruição 

em uma pequena região. 

  O povo parou, vários outros jatos de guerra sobrevoavam 

sobre suas cabeças e as manifestações foram se dispersado 

com medo de que outros misseis fossem disparados. 

― Seu povo teme armas bélicas? 

― Nosso proposito já foi feito general, enquanto você se 

distraia com as manifestações tanto quanto o próprio povo. 

Meu proposito foi concluído. Se quiséssemos ter desarmado 

todo o exército teríamos feito isso muito antes e muita gente 

não morreria. Porém sempre buscamos o equilíbrio e evitar 

que muitos se machuquem. E talvez o povo tire um 

aprendizado sobre guerra com estes misseis que foram 

lançados. 

― Tenho certeza de estar blefando, você será preso ou 

morto aqui vice-presidente. Nós vencemos esta guerra. ― 

Diz o general. 

― Ambos morreremos nesta sala. Junto com um dos maiores 

símbolos de poder deste país. O congresso está cheio de 

explosivos por todos os lugares. E tive o cuidado de evadir 
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todos os políticos e funcionários do prédio enquanto 

assistíamos as manifestações pela tv. 

― Mentira. Você não está louco. 

― Da minha boca nunca sai mentiras. 

   Os soldados correm em direção para tomar o congresso 

nacional. Quando se aproximavam o prédio do congresso 

começa a explodir por todos os lados. Os soldados se jogam 

no chão e se protegendo com seus escudos dos estilhaços do 

prédio. Todos os acontecimentos estavam sendo registrado 

e sendo filmado em todo o país. Mas a destruição do planalto 

de Brasília era um dos maiores marcos históricos. 

 

 

                         CAPITULO 9- O GRANDE PROPOSITO 

    Nas ruas estavam escritos: Onde estavam a germinação 

que não cumpriu com sua palavra. Ou tinha escrito 

germinação é uma farsa, os entrevistados e vídeos diziam 

que a germinação usou o povo como massa de manobra. 

Então o embrião surge para responder ao povo:  

  ― Ouvimos muitas reclamações do povo na internet. E 

estamos aqui para responde-los. Enquanto vocês brincavam 

de guerra nas ruas achando que manifestação e rua irá 

resolver seus problemas estávamos nos preocupando com 

questões maiores do que jogar pedras e xingar políticos; mas 

mesmo assim desarmamos 70% do exercito e policiais para 

evitar massacre maiores, se não fosse isso vocês estariam 
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todos mortos. Mesmo assim não aprenderam que a violência 

não é a saída. 

   Todos ouvem o discurso em suas casas. 

   ― Não precisamos atirar ou ferir ninguém, mesmo assim 

todos as sementes crioulas confiscada pelo governo estão 

em nossas mãos. Retiramos de seus bancos e cofres, 

recuperando nossas sementes e colocamos no lugar suas 

próprias sementes transgênicas para não deixar suspeitas.  

O embrião continua: 

   ― Portanto estamos fazendo tudo, para um bem maior e 

não por um orgulho político. Porém não temos força contra 

as forças internacionais que estão vindo tomar o país que 

agora esta sem governo e sem seus líderes militares nem 

presidenciais. 

 O povo ficou deslocado sem saber o que dizer, os bares, 

escolas o trânsito, universidades e todos os lugares do país 

ficaram em silencio total. 

― Mas pergunto a vocês o que conseguiram, o que fizeram 

além de gritar nas ruas? Acham que entendem de política? 

Então porque nunca conseguem se unir e que divergências 

são essas afinal? Se vocês tivessem apenas ficado em suas 

casas sem usar violência teríamos tido tempo para desarmar 

todo o exército, entrado em acordo com o vice-presidente, 

mudado as leis e prendido todos os envolvidos de corrupção. 

Sem precisar derramar sangue. Mas foi preciso causarmos 

um sacrifício o vice explodiu o congresso junto com ele e o 

general. Tendo que violar seu próprio princípio de não matar. 
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   Muito começaram a se questionar, quem era o embrião e a 

germinação o que eles queriam do povo? 

 ―  Mas vemos que vivemos em uma sociedade que é 

acostumada com a violência, que acham que este é o único 

meio para resolver seus problemas. Nunca usam a 

inteligência ou a consciência. Mas esperamos um dia que 

sairemos de nosso esconderijos e compartilhar das sementes 

e voltamos a plantas nos campos livres, ter a liberdade de 

comer o que se desejar dos frutos naturais cultivados nos 

solos férteis, voltar a conhecer o que é uma maça, uma jaca, 

uma banana, sentir seus sabores e cheios. Esperamos o dia 

em que podemos viver em entendimento e vontade reais de 

viver. 

    Por mais que o embrião tivesse conversado com o povo 

mais uma vez, o povo estava em pânico por conta dos misseis 

que foram arremessados contra o próprio povo. E não 

demorou muito e o brasil estava sendo dominado pelo 

exército americano por tem uma aliança comercial e um dos 

países a favor do agronegócio. 

    O povo perdia sua força política, perdia sua independência 

comercial e financeira e agora era vigiada por uma política 

estrangeira com medo de que o brasil fosse tomado por 

outro país comunista. A guerra estava dividindo o mundo 

entre socialistas e capitalistas. Naquele instante os países 

declaram o início da terceira guerra mundial. 
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                CAPITULO 10- MISTÉRIOS DA NATUREZA 

  O Haker e o prisioneiro chega ao esconderijo da germinação, 

vindo com os mistérios dos monges.  Pois ali iniciava a busca 

das verdades sobre a natureza de todas as coisas e que podia 

mudar o rumo de toda a história do mundo. Que podia fazer a 

humanidade fazer parte consciente da natureza.  

― Abandonem suas vidas agora, nossos treinos começam 

agora. ―Diz o prisioneiro. 

― Como assim. Viveremos em isolamento absoluto da 

sociedade. Em busca das verdades universais. Assim que 

tivermos recuperado estas verdades indicaremos o caminho 

para que cada individuo experimente e conquiste sua própria 

libertação. 

― Mas o mundo está em guerra lá fora. 

― Como querem acabar com uma guerra externa se vocês não 

venceram nem se quer a suas próprias guerras internas. Uma 

mente ignorante comete constantemente muitos erros, uma 

mente com sabedoria própria pode ver as coisas como 

realmente são, e assim não violam as leis da natureza. ― Diz 

o prisioneiro. 

― Quem é você? ― Pergunta punica. 

― Ele é assim como o vice-presidente, foram eles que nos 

preparou para esta missão e vieram nos repassar os últimos 

ensinamentos sobre a natureza. ― Fala contente Ribes. 
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― Portanto reflitam bastante se querem entrar neste mundo 

no qual não conhecem, vocês têm toda a liberdade para 

desistir agora, seguir suas vidas comum. Pois amanhã pela 

manhã antes do sol nascer começamos as práticas básicas. ― 

Diz o prisioneiro que não revelou seu nome. 

   Todos fazem um grande círculo e dizem: 

― Que a terra seja nossa testemunha. ― Bhavatu sabba 

mangalan. 

 

 

 

 

 

      

 


