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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 financeiras 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:  PASSOS PARA A GUERRA 

   O banco de semente principal do país estava sendo analisado 

pela polícia federal, depois que o embrião tinha dado a 

informação que a germinação teria recuperado todas as 

sementes crioulas e deixado no lugar sementes transgênicas. 

― Senhor, todas as sementes que se encontram no banco são 

transgênicas, eles realmente burlaram a segurança do sistema, 

e levaram tudo. ― Diz surpreso um dos policiais. 

― Que tipo de organização está subvertendo este país sem 

deixar rastros? E desde quando estão nos sabotando? Quem 

são eles? ― O comandante de segurança nacional do país se 

pergunta. 

   As tropas americanas tomam conta do país, fazendo uma 

aliança de guerra com o exército nacional. A terceira guerra já 

estava declarada. 

Embrião:  

   Olá, a todos, garanto que o país que usar bombas ou misseis, 

contra quaisquer outro país, nós destruiremos todos os 

recursos tecnológicos, ou de energia do país. Pois os líderes 

de qualquer governo nunca saberão se podem confiar em seu 

braço direito, podemos ser qualquer pessoa de dentro ou de 

fora do governo, podemos estar em qualquer lugar, por tanto 

quem é o inimigo que vocês querem tanto destruir? Vocês 

criam o jogo e viemos acabar com seus jogos. Já estamos 

cansados de sermos governados. 

A ONU disse:  
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― O mundo está em crise, o mundo precisa de leis únicas já 

que todo o planeta está conectado a uma única forma 

econômica, seja ela socialista ou capitalista. O mundo exige 

uma nova ordem mundial. E temos que levar a paz entre as 

nações para que se evite uma guerra que nos leve ao colapso 

global. 

   Os países capitalistas controladores das multinacionais 

criaram uma grande estratégia para tornar os países que 

dependia dos países de primeiro mundo e em 

desenvolvimento ficar em suas mãos. Quem tinha os meios de 

produção nas mãos tinham tudo os países que tinham matéria 

prima tecnologia e alimentos passaram a dominar brutalmente 

os países sem recursos naturais, energia e alimentos 

principalmente. E assim está sendo fácil controlar a população 

e os governos menos poderosos, e assim estabelecendo uma 

lei que pretenderia ser global, onde o mundo teria um estado 

único e soberano. 

  Países ainda resistiam contra a nova política do mundo, 

países socialistas tentavam resistir e produzir para seu povo, 

mas pareciam viver ilhados com pouco e mantinham os 

países. Viviam preparados para a guerra pois países 

capitalistas avançavam e tomaria suas terras, mas o próprio 

povo se rebelava contra os governos, ninguém queria morrer 

de fome. E quem tinham todo o controle industrial eram os 

países capitalistas. 

   Em todo o mundo o hacker do embrião estava sendo 

procurado, a elite global tentava saber quem era o embrião e 

os sementes rebeldes que agitavam as ruas. Mas nem 

imaginavam que embrião e sementes rebeldes e germinação 

eram coisas totalmente diferente e interligados. Não sabiam 
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por onde começar, acham também que era um movimento 

nacional. As tropas do exército focaram em desmobilizar as 

agitações no Brasil. Porém não se viam nenhumas 

manifestações deles em outros países. A não ser partidos e 

movimentos sociais existente pedindo o fim do golpe no 

brasil. E muitos apoiando as causas de rebeldia contra o 

sistema, o Brasil era um país sem governo agora. 

    Então a energia e meios de comunicação do Brasil foram 

danificados, ninguém mais tinham internet, energia. A forma 

de vida se tornou manual sem tecnologia sofisticadas. As 

revoltas se estabeleciam e se criavam micro poderes, cada 

região criou suas próprias leis e formas de organização, umas 

para defender o regime e outras contra o regime. Porém o 

exército do governo falido vinha para caçar rebeldes e tomar 

sementes, e assim implantar acordos no qual pudessem 

recuperar força popular para reorganizar o país. Mas a fome 

só crescia e o ódio e a desconfiança entre todos se alastravam. 

   A guerra civil no país já era concreta. Em uma terra de 

ninguém. 

 

 

                          CAPITULO 2: AUTOCONHECIMENTO 

― Todos vocês assim como todos os seres são os donos de 

suas ações, os herdam os frutos de suas ações, nascidos de 

suas ações, aparentados com suas ações; suas ações são seu 

refúgio. isso foi o ensinamento que nos foi repassado no 

mosteiro ― Diz o prisioneiro. 

― Eu recordo.  ― Diz Punica.  
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― Portanto quaisquer ações que pratiquem, boas ou más, 

assim será sua herança. ― Diz o monge (prisioneiro). 

Assim podemos compreender a lei universal de causa e efeito: 

Tal qual seja a ação, assim será o resultado. ― Diz o monge.  

Ele continua: 

 ―A volição mental é a força que move para a ação no nível 

vocal ou físico, portanto devem ser responsáveis por tudo o 

que fazem. Se tal força motriz forem ruins, as ações vocais e 

físicas serão ruins. Se as sementes forem ruins, então, os frutos 

estarão destinados a serem ruins. Mas se tal força motriz for 

saudável, então, os resultados das ações estarão destinados a 

ser saudáveis. Para cada um que desenvolve a habilidade de 

observar esta lei no nível da experiência direta, despertará 

grande sabedoria. Devemos encontrar a resposta à pergunta 

“Quem sou eu?” ― Diz o prisioneiro. 

―Mas a resposta está tão na cara. Você nada mais é do que a 

soma total de suas ações físicas e mentias.  Todas as suas 

ações acumuladas juntas equivalem a “eu” no nível 

convencional, . ― Diz Morus Alba. 

― Cada um é herdeiro de suas ações. Mas ainda temos apego 

as condições deste mundo, vocês só compreendem esta 

verdade no nível superficial da mente, apenas no nível 

intelectual. É preciso viver esta verdade no nível da 

experiencia direta. Só ouvir falar e refletir sobre a verdade não 

liberta ninguém é preciso vive-la e sentir com todo o campo 

da mente e matéria. ― Diz o monge. 

Ele continua: 
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― Bom, o sol já nasceu é hora de começarmos nosso treino. 

Iremos viver na floreta, sem quaisquer abrigos, sem quaisquer 

tecnologias, sem quaisquer coisas industrializadas. Esqueçam, 

deixem para trás toda a vida que tinham. Viveremos como 

todos os animais selvagens, livres de qualquer coisa que viole 

a natureza. ― Diz o monge. 

― Precisamos realmente fazer isso? ― Pergunta Prunus. 

― E qual seria a sua dúvida a respeito? ― Pergunta o monge. 

― Isso não é radical demais? ― Prunus pergunta novamente. 

― Não temos muito tempo, portanto este é o caminho mais 

rápido, que encontrei, para repassar o conhecimento. 

― Confiemos nele Prunus, só cabe a nós suportar toda nossa 

verdade interna. ― Diz Ribes Nigrum. 

―Abandone suas roupas de início. E venham se banhar no 

rio antes de começarmos nossas praticas. ― Inicia o monge 

sua missão para com a germinação. 

   Todos ficaram tímidos de início, só lembraram quando 

tomavam banhos juntos quando criança, e começaram a rir. Se 

viram adultos e em uma cena em suas vidas que nunca se 

imaginaram viver.  

    Phoenix Dactylifera quando criança ainda com corpo de 

menino e tinha feito mudança de sexo aos seus 20 anos ne 

idade e naquela época já com 27 anos ainda sentia que seus 

amigos achariam estranho. 

   ― Venha entre na água com a gente, a água ainda está um 

pouco fria, mas está boa. ― Diz Pyrus Malu. 
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   Ela tira a roupa, e todos olham com admiração pela mulher 

que ela avia se tornado. E ela se joga na água com seus 

amigos. Se divertiram muito, mas sabiam que teriam que 

voltar a realidade onde a vida era coisa séria. 

    Iniciaremos com a primeira verdade de nossas vidas. Nosso 

único ponto de concentração de início da técnica será 

observar de forma natural a própria respiração, a cada ar que 

entra e sai das narinas. ― Diz o monge. 

 ― Isso será fácil. ― Fala Anona Squamosa sorrindo. 

― Durante 10 dias. Não poderão falar ou se tocarem. Ficaram 

em nobre silêncio...durante estes longos dias, apenas 

observando a respiração natural. Dedicaram seus dias 

apenas para a meditação. 

― É pode retirar o que eu disse. ― Fala preocupada Anona 

Squamosa. 

― Este é o primeiro passo para purificar a mente, deixa-la 

livre de pensamentos turbulentos. É preciso silenciar a mente 

para poder ver as coisas como realmente elas são. ― Diz o 

monge. 

   E todos se sentam em flor de lótus virados de frente para o 

oeste. Estavam em um lugar bem arborizado, onde batia 

pouco vento, era uma espécie de mata fechada no meio da 

floresta. Um bom ambiente para meditação. 

   O monge se encarregava de colher frutos na floresta para 

alimentar os meditadores, eles não podiam meditar em 

jejum por ser uma técnica que exige muita determinação 
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física e psicológica. O prisioneiro colhia e depois passava a 

meditar junto com a germinação. 

 

 

                         CAPITULO 3: BRASIL EM CAOS 

    as cidades estavam uma zorra, a população faminta 

saqueava supermercados, shoppings, porém somente aqueles 

que detinham em suas mãos armas de fogo e coragem, 

dominavam ou davam o menor controle possível, mas o que 

tinha restado do governo está unicamente nas mão dos 

militares que assegurava a propriedade privada e os meios de 

produção, no qual não deixava a população ter acesso. 

   Os militares começaram a dominar algumas áreas e bairros, 

pequenas comunidades que se aliassem a eles, em troca lhes 

davam comida e água. Desde que criasse um acordo com 

estado. As comunidades que não se deixasse governar 

dependendo do interesse do governo ou os eliminava ou 

deixavam como prisioneiros, portanto matando o líder 

comunitário. 

   As comunidade e partes das cidades cada um em busca da 

sobrevivência saqueavam e invadiam outros bairros e 

comunidades que tivessem água e alimentos, e assim 

dominavam a área invadida. Ninguém confiava em ninguém. 

    Assim surgindo muitos grupos de mercenários, infiltrados 

e espiões do governos, do mesmo modo que rebeldes se 

infiltrava dentro das comunidades para fugir e se esconder dos 

militares do governo, portanto, portar sementes ou contar para 

alguém era muito perigoso, então os sementes rebeldes 
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conversavam em códigos para identificar os aliados nesta luta 

pela sobrevivência. 

    As sementes rebeldes não tinham apoio naquela época nem 

do embrião já que não tinham mais energia disponível. Nem 

sabia sobre e onde estavam a germinação. O mundo estava 

cada vez mais injusto, e sendo dominado por aqueles de 

personalidade ruins, ambiciosos por poder, egocêntricos que 

só olhavam para o próprio umbigo. Mas também existiam 

grupos e comunidades que lutavam por justiça, liberdade e 

igualdade. As sementes rebeldes buscavam unir a estes grupos 

e comunidades, mas todos desconfiavam de todos, era preciso 

existir um acordo sincero entre estes grupos, convence-los de 

que o inimigo não eram seus vizinhos. 

    No mundo estava se estabelecendo uma ditadura global. 

Esta era a nova ordem mundial, todos os países exerceriam as 

mesmas leis econômicas, estatais, um governo único. 

“nenhuma forma de vida estará fora de nossas leis ou modo 

de vida, a lei será aplicada para um e para todos. Nosso 

governo é dono das terras, e das sementes, temos o poder de 

governar os céus, as terras e as águas de todo o planeta. Sejam 

bem-vindos a nova ordem mundial”. ― O Líder mundial disse. 

   Países que deviam outros países tornaram submissos as 

grandes potências mundiais e assim todos os países que não 

tinham recursos cederam para não viverem em crise 

financeiras. Assim o livre mercado, a indústria de alimentos 

dominava tudo e a todos. Prometendo a tirar os países da 

miséria, gerando segurança e emprego. A falsa liberdade 

economia prometida, só os tornavam escravos do novo 

modelo de mercado, onde as vidas das espécies do planeta 
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estavam sendo levada a uma escravidão sem volta. Todos as 

formas de vida não estavam livres do mercado, não existiria 

mais formas de subsistência ou tribos isoladas que vivessem 

da coleta ou da caça, tudo seria comprado e as empresas teria 

total controle sobre a vidas de quaisquer espécies em todos os 

sentidos. As tropas militares estavam se estalando em todos 

os países para estabelecer esta nova ordem. 

 

 

                          CAPITULO 4: LOUCURA DO PODER 

   Rebeldes que foram presos pelo governo passaram a ser 

usados em teste para se tornar soldados de guerra, primeiro 

passaram pelos sugadores de memória para apagar deles a 

vida que tinham e depois eram implantados genes e DNA 

transgênico no individuo causando assim mutações horríveis. 

A ideia era para torna-los mais fortes, ou com características 

de genes de animais ou de plantas, para que criassem 

qualidades em combate; porém como se tratavam de 

experimentos, muitos davam errado e passaram a ficar 

escondidos, trancafiados, confinados da sociedade, como 

aberrações. Estes ficaram conhecidos pelos próprios ciências 

e chamados de Bio-orgânicos. 

   Esta área do governo permanecia secreta, enquanto as forças 

internacionais ajudavam a elite nacional a reerguer a ordem 

no país. 

   A guerra civil ficava a cada dia mais séria, os micros poderes 

iam crescendo, os alimentos por mais que fossem apenas 

industrializados ninguém queria morrer de fome e sede. 
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Muros em cada área demarcada de cada grupos de guerrilhas 

criavam suas próprias leis e regras nas quais o povo ficava 

refém de seus líderes, a violência social só crescia, sequestros, 

violência sexual, tráfico de pessoas, homicídios eram 

constantes naquela época de caos. Os micros poderes 

capitalistas cresciam e massacravam as resistências populares, 

e tentavam encontrar os militantes ocultos sementes rebeldes.  

   O povo criava esperança de Prunus está vivo e voltar para 

ajuda-los. Como avia dito que retornaria. A resistência estava 

ficando fraca e os soldados do governo estava avançando 

sendo quase os próprios juízes da lei, eles tinham o poder nas 

ruas. Porém Prunus avia sumido aos olhos da sociedade. 

 

 

                       Capitulo 5: Os mistérios na floresta 

   Lá a germinação viveu por um ano em treinamento mental 

e físico desvendando as leis universais. Com três princípios 

básicos: meditação, artes marciais e agricultura. Somente 

quando se aperfeiçoaram internamente expandiram e 

compartilharam os conhecimentos criando uma comunidade 

no meio da floreta, uma área quase invisível aos olhos de 

pilotos aéreos. Porém já era hora de retornarem a vida em 

sociedade, o mundo estava um caos. E somente uma grande 

proposta poderia resolver esta guerra. 

―Como já cumpriram suas tarefas internas devem conhecer 

como está o mundo, conhecendo a existência do sofrimento, 

da crise e crueldade no qual se encontram, e nosso dever é 

mostrar o caminho da cura. Se o sofrimento no mundo é 



15 
 

universal, que afeta a um e a todos os seres, a cura também 

deve ser universal. Pois nenhuma solução sectária irá 

resolver. ― Diz o monge. 

―Você pode resumir como o mundo está hoje? ―Pergunta 

Rubus Idaeus. 

   Antes de tudo mantenham a consciência de que o mundo é 

tal como ele é. As condições que as mentalidades humanas 

estão vivendo é de grande sofrimento e conflitos. Cidades 

estão todas divididas micro poderes se estabeleceram em cada 

cidade do país, umas fazem alianças temporárias e traem umas 

as outras. Vocês vão para mostrar a natureza das coisas para 

tomarem consciência da verdade universal. 

―Ver as coisas como realmente são, não como queríamos que 

fossem. ― Dizem todos. 

   Existem cidades de resistência, porém são bem pequenas, 

e estão sendo quase sufocadas pelas cidades conservadoras 

e injustas que buscam escravizar os seus moradores. Estas 

cidades de resistência são as primeiras que vocês iram 

ajudar, pois primeiros busquem aliados, depois as que serão 

seus problemas. ― Alerta o monge. 

   A germinação se prepara para retornar a sociedade, e as 

informações de seu retorno já estão chegando as cidades, de 

boca para ouvidos. 
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                      Capitulo 6- de volta a sociedade 

    A cidade governada pelo comerciante ele era um cara que 

entendia de economia e por sua inteligência conquistou a 

confiança de seu povo. Controlou os gastos da cidade, formou 

segurança e armas para se defender de invasores. Seus 

seguranças viviam sempre em alerta, até que um dia eles 

avistaram um pequeno grupo se aproximando de suas 

fronteiras. 

― Chame o chefe tem um grupo se aproximando, eles 

podem estar com mais gente, temos que investigar. ― Diz o 

líder das fronteiras. 

  O comerciante chefe da cidade chega e do auto da cabine 

de vigilância da a ordem de irem saber quem eram e o que 

queriam: 

― Vão de pressas antes que se aproximem da fronteira. 

E assim foram até o pequeno grupo que se aproximavam: 

―Parados aí e larguem suas armas.  

― Se você largar as suas ninguém sai ferido. Só queremos 

conversar com seu chefe. Diga a ele que queremos conversar 

com ele, pois é algo de extrema importância que irá 

beneficiar a todos. 

― Não confiamos em pessoas esquisitas, é melhor se 

afastarem. Nem um de vocês iram ultrapassar esta fronteira. 

― é mesmo? Você pode estar cometendo um grande erro, 

mas não se preocupe ficaremos aqui esperando seu chefe, 

com certeza ele nos dará autorização para entrarmos. 
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―Quem são vocês? E o que querem. 

― Somos a germinação, nos dê sua confiança e fidelidade e 

não nos importaremos com o que faram de suas vidas. ― Diz 

punica. 

―Não é possível. ― Diz o vigilante assustado. 

    Todos os outros vigilantes baixaram suas armas sentiam 

algo diferente no grupo que se apresentava a sua frente. 

Tinham postura bem diferentes de seus inimigos. Então o 

líder da fronteira confiou em seus vigilantes. 

― Se querem conversar com nosso chefe devem entrar, pois 

pode ter alguém nos vigiando aqui em fora.  

― Garanto que lá dentro a mais infiltrados do que aqui em 

fora. Por isso precisamos conversar com ele em um lugar 

seguro. ― Afirma Rubus Idaeus. 

― Como você pode garantir isso? ― O vigilante pergunta. 

― Se a um de nós lá dentro, por que você acha que não teria 

um inimigo infiltrado? ― Complementa Prunus. 

― Como assim? ― Pergunta o líder. 

―Seu chefe sabe que estamos aqui. ― Diz Prunus. 

― Então venham. 

     Ao entrar na cidade existia um prédio que o chefe ficava 

para ser protegido e assim deixou a germinação entrar no 

prédio para conversar a sós naquele tempo de guerra. 
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― Olá a todos vocês, é uma honra está diante de pessoas 

como a germinação. Mas me desculpe em ter duvidado do 

retorne de vocês, nunca tinha visto se quer algum de vocês 

por isso tudo se tornou uma lenda em minha cabeça. ― Diz 

o chefe da cidade. 

―Ficamos distante porque não estávamos com a verdade em 

nossas mãos, mas agora sim, e viemos compartilhar com 

todos vocês caso quiserem, se não iremos embora. ― Diz 

Prunus. 

― Sim, queremos a verdade. ― Afirma o chefe bastante 

interessado. 

― Bom se quiser que seu povo tenha condições de comer 

comida de verdade devem aceitar os conhecimentos que 

viemos trazendo, e assim obterem os frutos deste 

ensinamento. Primeiro os ensinaremos a plantar, a conhecer 

cada semente e seus frutos. Com sementes crioulas é claro. 

Assim recuperaram com o tempo a saúde. ― Phoenix 

Dactylifera. 

― Estes conhecimentos tão raros em nosso tempo, ficaria 

muito agradecido se isso acontecer. Mas corremos o perigo 

de sermos sabotados caso nossos inimigos descobrirem. Só 

neste mês sofremos 6 atentados, eles querem tomar a 

cidade. Por conta dos lagos e açudes que temos aqui. Nossos 

alimentos que sobraram nos mercados desta cidade que hoje 

são de nossa posse.  

― Mas primeiro você deve fazer uma limpeza interna, 

podem existir infiltrados entre vocês. ― Punica diz. 



19 
 

― Meus homens saberiam. ― Diz o chefe confiante. 

― É? Então me diga a quanto tempo tem pessoas de nosso 

grupo entre vocês? 

― Como assim? Se vocês chegaram agora?! 

― Sempre estivemos entre você e você foi eleito entre o 

povo por conta que nós o deixamos que você liderasse. você 

era o mais confiável entre seu povo. E agora estamos aqui 

para finalizar nosso propósito. Para que tenham capacidade 

de viver em uma sociedade sem liderança, para que cada um 

seja livre, donos de si mesmos. Não trouxemos apenas 

sementes, mas também uma nova consciência e visão de um 

novo mundo. 

― E como seria e quais as propostas? Eu tomo conta do lugar, 

dou minha vida por estas pessoas e vocês vem me falar que 

vão tomar o poder da minha cidade?! 

O clima fica tenso, e os soldados do chefe da cidade se 

aproximam e apontam suas armas. 

 ― Eu estou começando a desconfiar de vocês, pois acho que 

a germinação não viria tomar o poder desta cidade. ― Fala o 

chefe irritado. 

― Se vocês querem sobreviver devem baixar as armas, e 

manter uma distância segura para não se ferirem. E isso não 

é uma ameaça, não existe uma distância do que pensamos, 

falamos e fazemos. Assim como são os pensamentos, são as 

palavras e ações. ― Diz punica. 
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―Prendam eles. ― Diz o chefe. Enquanto os seus soldados 

se aproximam lentamente. Ribes Nigrum segura no cabo de 

sua espada e diz: 

― Se derem mais um passo, muitas pessoas iram morrer, 

inclusive você chefe. Se você quiser viver em paz na sua 

cidade deve ouvir nossas propostas. Lhe entregaremos todos 

os infiltrados, e lhe daremos recursos para proporcionar 

alimentos naturais e saudáveis ao seu povo. Mas se quiser 

morrer agora mesmo, é só pedir que um de seus soldados 

darem o primeiro tiro, isto é, se conseguirem, e forem mais 

rápido do que nós. 

― Vocês só têm armas brancas. ― Diz o chefe. 

― Não, nós temos o conhecimento de toda cidade, as 

técnicas de segurança e a senhas dos cofres de alimentos, 

seu dinheiro, e armas. E o controle de toda produção deste 

lugar. Você só tem estes 16 soldados no momento, 5 deles 

são infiltrados do governo. ― Conclui Punica. 

― Vocês estão blefando. 

― A única coisa que você nunca comentou nem com seu 

braço direito é sobre a data de nascimento de sua filha, você 

programou um cofre personalizado, com a data do 

aniversário dela. Depois que sua companheira morreu na 

guerra civil. Como os cofres guardam coisas importantes 

cada um deles está com senha, datas importantes para você. 

― Explica Prunus. 

 O chefe da cidade ficou em silêncio, e reverenciou o grupo. 
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― O que precisamos fazer? ― Recua o chefe. 

― Ter uma conversa com cada morador, ver quais suas 

necessidades, e propostas. ―Rubus Idaeus. 

― Eles só querem alimentos e segurança. 

― Isso é o que você está dizendo. Esta cidade ainda tem um 

grande índice de violência, abuso de autoridade, misoginia, 

leis injustas, silenciamentos e maus tratos para com todo seu 

povo, porém ainda é o mais democrático. O menos ruim. ― 

Diz   Anona Squamosa. 

― O que você queria estamos em guerra, inimigos tenta 

invadir este lugar a todo momento, para saquear e violentar 

nossas crianças e mulheres. Escravizar no povo. Vocês 

queriam que fizéssemos o que? ― Revela o chefe alterado. 

―Vamos pensar juntos. ― Diz Prunus. 

― Bom conversaremos sobre isso depois inimigos desta 

comunidade estão se aproximando com 30 caminhões de 

guerra, alta munição para tomar a cidade. Lembrem-se não 

atiraremos contra eles, não usaremos da violência. E 

ninguém que está nesta sala sairá, já temos pessoas 

responsáveis para resolver a situação, só precisamos de uma 

grande fábrica para colocar os invasores dentro. ―Alerta 

Prunus. 

― Mas eles estão com metralhadoras, a cada dia estão 

tomando cidades, vilarejos, como não iremos lutar? ― 

pergunta furioso e com medo o chefe da cidade. 
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― Quem disse que não lutaremos, eles só não precisam 

saber que estamos lutando. Quem é um bom estrategista 

jamais irá usar da violência e sim de sua inteligência para 

vencer quaisquer batalhas. ― Diz Ribes Nigrum. 

   Na sala de reunião começam a sentir um cheiro estranho, a 

germinação tampa seus rostos com seus tecidos, para se 

proteger do cheiro. Enquanto o chefe e seus soldados são 

afetados pelo cheiro que os leva ao desmaio. 

   A tropa de invasores se aproxima, e a germinação já os 

esperam quando passam pela estrada que os leva a cidade 

do comerciante. a germinação libera cheiros pelo ar a favor 

do vento, os caminhões que levavam soldados da cidade dos 

corvos. Sentem o cheiro, mas não o reconhecia, porém ao 

andarem um pouco mais a frente todos desmaiam. São mais 

de 150 soldados em sono profundo. Que param em frente a 

cidade. 

  A germinação chega nos caminhões e pegam todas as 

armas, munições, tiram os motoristas dos caminhões, e 

tomam a direção e levam para dentro da cidade, trancando 

todos os soldados em uma fábrica vazia. Prendendo junto a 

eles os infiltrados que cercavam o chefe da cidade. 

    

                      

                             7- Sobrevive o mais forte? 
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  A germinação se divide e vai até a cidade dos corvos onde 

vai para lá Phoenix Dactylifera, Pyrus Malus, Morus Alba e 

outros em dois caminhões. 

  Enquanto isso na cidade grita o senhor dos corvos: 

― Onde estão os soldados que foram invadir a cidade do 

comerciante? Já era hora de mandarem algum aviso.  

― Senhor tudo indicam que os caminhões foram no caminho 

da cidade, mas não vimos retornar. Estamos em espera.  

― Senhor eles precisam retornar rápido, pois nossa cidade 

fica vulnerável com poucos soldados aqui, e as tropas do 

governo se aproximam, e tudo o que adquirimos poderemos 

perder para eles. 

― Eu tenho 5 cidades em minhas mãos, sobre meu comando. 

E governo nenhum irá tirar de mim. ― Grita o senhor dos 

corvos. 

― Senhor até agora todas as cidades independentes 

perderam para as tropas policiais do governo, e se 

estabeleceu leis, bancos e emprego, para reconstruir a 

instituição de um país. Sem contar que eles têm apoio 

internacional, nós só sobrevivemos do que roubamos das 

comunidades e cidades que invadimos, e quando os 

alimentos acabarem o que será de nós? 

   Um informante chega com uma notícia urgente: 

―Senhor, a boatos que a germinação tomou a cidade do 

comerciante. Nossos soldados também estão lá, foram todos 

presos. Nós perdemos armas, munições e soldados. E 
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alimentos que tinha conquistados de comunidades próximas. 

Não irá demorar muito de inimigos vizinhos saberem e 

querer invadirem nossa cidade. 

   O que o senhor não sabia que a revolta contra ele não 

iniciou de inimigos vizinhos mais de seu próprio povo que na 

maioria deles estavam vivendo em condições de escravos. 

Mal alimentados, e aproveitaram que tinham poucos 

soldados e poderiam lutar por sua liberdade. Primeiro 

fizeram greves e quando os capangas do senhor iriam lhe 

punir, ou violentar ouve reação, a pau e pedras contra eles. 

Destruindo tudo o que tinham produzido, conseguiram 

tomar algumas armas dos capangas. Claro que por trás 

destas revoltas tinha infiltrados das sementes rebeldes, para 

facilitar a entrada da germinação. 

― O que está acontecendo? ― Diz Victor. 

― Senhor está tendo uma revolta e está tudo fora de 

controle. 

―O que deu neles para agirem assim? ― Pergunta 

desconfiado o senhor dos corvos. 

― Senhor a germinação disse: aqueles que nos ouvirem 

terão liberdade e conhecimento. E nenhuma comunidade ou 

cidade opressora ficará de pé. E acho que estes já são a 

respostas deles. 

― Mostre a eles quem manda. ― Fala o senhor dos corvos 

expressando ódio ao seu povo. 
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― Pois é senhor ninguém mais quer lhe servir, e nem nós. 

Sua forma de governar não nos trouxe qualidade de vida, e 

pra o povo já não fazem diferença morrerem ou não, mas 

eles acreditam na germinação. ― Fala bastante confiável 

Victor contra seu senhor. 

     Os seus soldados apontam suas armas para seu senhor. 

― Nós matamos por você porque nos fez acreditar que 

aquelas pessoas eram nossas inimigas, porque você nos 

prometeu ter uma vida digna e precisávamos sobreviver, mas 

o que aconteceu foi totalmente ao contrário, nos tornamos 

perversos e traumatizados. E você lucrou de tudo o que 

adquirimos para você e mesmo assim não temos nada e nem 

recebemos o devido respeito. ― Diz seu braço direito Victor. 

― Vocês vão me trair? Vocês vão mesmo acreditar nestas 

falsas promessas da germinação? ― Tenta o senhor dos 

corvos convencer seus capangas. 

― Eles não prometeram eles fizeram, e não precisou usar 

uma arma se quer contra nossos soldados, mesmo com a 

quantidade absurda que eram. Nossos soldados eram fortes, 

bem municiado, bem alimentados. Porém burros e violentos. 

sem sabedoria. ― Diz Victor. 

― Garanto se tivéssemos sidos espertos não teríamos 

destruídos tantas vidas e eu não teria pesadelos todas as 

noites ao sonhar com todas as vidas que tirei. ― Lamenta 

Victor, apontando a arma para o senhor dos corvos. 

― Vocês vão me matar e torturar? É o que mereço? ― 

Pergunta o senhor dos corvos preocupado. 
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― Faremos assim como a germinação nos pediu, não 

resolvemos mais nada na base da morte ou tortura.  

― Este povo também matará vocês, iram se vingar de tudo o 

que fizeram a eles sobre meu comando. ― Diz o senhor dos 

corvos amedrontado, mas tentando não demostrar seu 

temor. 

― Senhor, a germinação já está aqui. E trouxe novas 

propostas. Seremos punidos de acordo com nossos atos. Não 

se preocupe seremos todos ouvidos pelo o povo. 

   Os capangas, todos eles ao prender seu senhor esperam os 

seus julgamentos, fechando os portões da cidade dos corvos. 

Até que o povo se acalme e comecem a rever suas causas e 

formas de vida. Era momento de sair de um sistema 

escravista e restaura a justiça. A germinação jogou suas 

bombas de fumaça e onde avia agitação na cidade e todos 

dormiu pelo efeito da fumaça.  

    Aquele era o momento se reorganizar a sociedade. Mas 

para isso iria ser muito difícil, todas as cidades tinham sua 

própria forma de governar, os militares do governo vinham 

desestabilizar cada uma delas, pois sabiam que nenhuma 

cidade teria resistência por muito tempo, por falta de 

alimentos e água, tinham as novas leis em suas mãos. Mas 

para implantar ainda sua forma de poder e controle sobre a 

vida das pessoas. Suas sementes transgênicas e alimentos 

industrializados. 

   Pois o que sabemos de fato era que as comunidades que 

continuariam a resistir seria as que estaria em seu meio as 
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sementes rebeldes e a germinação, o embrião só está 

esperando o momento certo para agir. 

 

          Capitulo 8-Desconstruindo os sistemas de opressão 

   Minutos depois que o povo acorda germinação chega nas 

duas cidades as dos corvos e a do comerciante, em cada uma 

delas conversam com o povo e criam assembleias de 

julgamentos, para resolver os crimes cometidos. 

― Sabemos que a vidas daqueles na qual foram tiradas não 

retornaram e viveram entre nós, teremos que aprender a 

viver com esta dor da perda, e seguirmos em frente. mas que 

não possamos esquecer da justiça. Vimos que o desespero e 

os meios que se criaram para resistir a fome, os maus tratos 

do governo pioraram tudo depois da queda do governo, a 

guerra que se espalhados pelo mundo. Mas acreditamos ser 

possível mudarmos esta realidade. ― Fala Phoenix 

Dactylifera na cidade dos corvos. 

― Pena de morte ao senhor dos corvos, e seus capangas. ― 

Grita o povo. 

― Não resolveremos traves da pena de morte, ou tortura, 

não basearemos através da vingança, pensemos em um novo 

mundo, em recuperar a consciência social das pessoas. 

Mesmo cada uma de vocês se dizendo cidadãos de bem 

também cometeram crimes, e feriram pessoas e 

sustentaram essa cidade que sucateava outras e isso não foi 

questionado, porque vocês pensaram em sua sobrevivência 

primeiro, no inconsciente de vocês sempre batia a mesma 
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condição de pensarem antes eles do que nós, antes ele do 

que eu. Um pensamento hipócrita e egoísta não acha? ― Diz 

Morus Alba. 

―Todos aqui serão julgados e não somente seus governantes 

e algozes. ― Diz Prunus na cidade do comerciante. 

― Será julgado desde pai que bate nos filhos, ao marido que 

bate na mulher, no indivíduo que roubou o que quer que seja 

do outro, e entenderam que todos sofrem do mesmo mal 

mental, em níveis diferenciados, todos tem em suas 

mentalidades ganância enraizada. Queremos uma sociedade 

que não exista prisões, que não exista polícia, religião, 

estado, partidos políticos. Que possamos todos ser parte 

responsável de nosso próprio convívio social. Onde não 

exista privilégios, de gênero, classe, cor ou nacionalidade. E 

isso não somente deva ser compreendido no nível 

intelectual, mas que seja vivido no nível experimental. ― Diz 

Punica. 

 ―  Iniciaremos a fazer pelo princípio básico de todos, 

traremos alimentos naturais a todos, para todos. Sementes 

de verdade para termos alimentos de verdade. Ensinaremos 

a todos como criar e fazer uma horta, canteiros, como 

cultiva-las, como selecionar as sementes, como armazena-

las, como plantar em agroflorestal etc. todos terão aqui a 

liberdade e conhecimento. Assim é o primeiro passo para 

entender que todos desde crianças aos idosos teremos os 

mesmos direitos. Depois partiremos e tudo ficaram com 

vocês, porque a liberdade é de vocês. ― Diz Anona Squamosa 

. 
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― Nós teremos que conviver com nossos opressores? ― 

Pergunta uma moradora da cidade. 

― Bom, isso cabe a vocês depois que sairemos daqui vocês 

decidirão suas leis. Vocês são donos de suas vidas. Só 

pedimos que enquanto estivermos aqui não usemos de 

violência, viemos cultivar a vida, não a morte e vingança, isso 

era o que vocês estavam vivendo antes de chegarmos, caso 

quiserem viver da mesma forma, sairemos daqui agora 

mesmo e deixaremos vocês com suas escolhas. ― Fala 

abertamente punica. 

― Que merda de sociedade vocês querem criar se aqueles 

que nos explorou ficaram impunes e quem garante que eles 

não iram continuar oprimindo pessoas? ― questiona outro 

morador da cidade do comerciante. 

― Você já se esforçou a pensar em viver uma vida diferente 

de tudo o que você tenha vivido e visto? Se nunca fez isso 

como poderá julgar o que não conhece? ― Diz Ribes ao 

morador insatisfeito. 

― Os portões desta cidade ficaram abertos para quem quiser 

ir embora, para aqueles que quiserem partir e viverem suas 

vidas, e viver como achar ser justo. ― Diz Morus alba. 

   Todos ficaram pensativos, e alguns disseram que partiriam, 

que aquele lugar lhe traz memorias e experiencias ruins. 

― Lembrem-se de que aqui teremos uma experiencia 

diferente do mundo lá fora, aqui dentro ainda reflexo de 

como o mundo e a política está funcionando. O mundo ainda 

se comporta do modo como está hoje, mas nós estamos 
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trazendo novas experiencias e soluções. ― Diz Prunus na 

cidade do comerciante. 

― Eu vejo isso apenas como uma utopia anarquista que 

nunca será concretizada. Sempre estaremos lutando pelo 

poder, não existe paz no mundo. ― Fala um morador 

indignado com os discursos da germinação. 

― E como você quer viver? Como você acha que iremos 

resolver nossos problemas socias? Desde que você matou 

aquelas pessoas para roubar alimentos, sua fome acabou? 

Você parou de roubar alimentos? Você deixou de ter inimigos 

lhe perseguindo? Como você irar parar este ciclo de 

violência? Será que este povo irá lhe seguir, vendo que você 

não melhorou sua vida com suas ideias e meios de viver? ― 

pergunta Prunus ao morador. 

O morador ficou sem resposta, e meio sem jeito de como as 

outras pessoas olhavam para ele esperando respostas, e 

baixou sua cabeça e se calou. 

― Que a partir de hoje enquanto estivermos aqui, ninguém 

tocará em armas, focaremos em atividades nas quais 

melhores nossa cidade. Vendo açudes e lagoas que podemos 

purificar as águas para consumo, áreas disponíveis já que 

estamos em tempo de chuva e solo fértil para plantar, 

faremos sistemas de irrigação. Ainda comeremos estes 

alimentos industrializados, mas iremos complementar com 

alimentos nos quais iremos plantar. E assim aos poucos 

iremos mudando nossos hábitos alimentares. ― Diz punica. 
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    No outro dia pela manhã todos acordaram cedo, e 

começaram a preparar canteiros, para fazer as primeiras 

hortas nas cidades, era a primeira vez que viram sementes e 

seria a primeira vez que viriam as plantas em sua forma 

natural e orgânica.  

   Os prisioneiros que foram colocados dentro da fábrica 

olhavam pelas grades da janela e ficaram impressionados de 

como estavam vendo pela primeira vez pessoas plantando 

juntas. Produzindo alimentos. 

― Durante toda minha vida o que mais quis aprender foi 

plantar, sempre ouvi meu avô falando que na época do pai 

dele as pessoas eram livres para plantar e comer os frutos 

que quisessem. ― Diz o soldado olhando pela janela. 

― Nós poderíamos estar lá com eles. Mas escolhemos este 

caminho ruim agora estamos aqui presos.  

― Mas a germinação não nos acorrentou, só estamos 

separados dos outros, porque somos um perigo para eles, 

mesmo assim estamos comendo da mesma comida que eles. 

― Diz o outro soldado. 

― é mais isso não quer dizer ainda que não vão nos punir, foi 

assim em todos os lugares que passamos, foi assim que 

fizemos. Não esqueçam que estamos vivendo uma guerra, e 

temos que fugir daqui rápido. ― Diz o soldado que liderava a 

tropa. 

   Em ambas as cidades passaram o dia inteiro resolvendo as 

questões da cidade e o plantio, todos trabalhavam na chuva, 

enchendo galões de água, cisternas, fazendo encanamentos, 
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plantavam de tudo alface, cebolinha, coentro, tomates, 

pimentão, repolho, cenoura, berinjela, cover flor, rúcula, 

abobora, mamão, e uma diversidade de fruteiras. Estavam 

dando início a uma farmácia viva. 

   ― Bom, todos viram se trabalhamos juntos não há porque 

ter violência, discursões vazios, ou tedio. Agora como todos 

precisam descansar tomaremos suco natural da floresta na 

qual morávamos, Provem. ― Diz Morus alba na cidade dos 

corvos. 

   cada um teve direito a um copo farto de suco, até mesmo 

os soldados capturados e isolados na fábrica, Coisa que 

nunca aviam tomado naturalmente. 

― Que fruta é esta? ― Pergunta uma moradora. 

― é caju. Vocês precisam desta fruta. E mais tarde 

comeremos a castanhas de caju. Vocês se sentiram com mais 

energia. ― Phoenix Dactylifera. 

De repente Ribes chega e diz a todos: 

―A uma tropa de 50 caminhões do governo chegando 

fortemente armados, demoraram três dias até chegarem 

aqui, já dominaram três pequenas comunidades no Sul do 

país e está subindo para cá. 

― Esperemos que cheguem, teremos uma surpresa para 

eles. Na verdade, se conseguirem chegar até aqui. 

Preparemos o terreno para defender as fronteiras. Esta será 

nossa primeira guerra. ― Diz Prunus olhando para o 

horizonte. 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


