O manifesto Verdecentrista
O Manifesto Verdecentrista
Na medida em que avançamos contra um futuro de previsões catastróficas, percebemosueq
ainda existe uma salvação diante de nós, que nos envolve, nos acolhe e nos lava a alma.
Só o verde possui o poder de nos unir, socialmente, espiritualmente, economicamente e a
política mente (não esqueça).
Afastai-vos do consciente individualista, e passa-te a conhecer o sabor vibrante do verde
coletivo.
O verde, como cor, vibra e emana uma freqüência que transmite, principalmente, cura.
Da imaginação nasce o sentimento, da sensação nasce a semente, que germina brota
ndo
galhos, gerando o suporte necessário para o nascimento das folhas, e frutos que darã o
novas sementes férteis de imaginação!
Antenai-vos!
No meio disso estamos nós, Verdecentristas!!
Aqueles que reconhecem o poder desta nova energia, deste novo pensamento e que
consegue vislumbrar no horizonte um novo amanhecer.
O Verde é concreto!!
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Só nos interessa o que é meu, o que é teu, o que é deles e o que é de todos!
A favor de todas as sinestesias existentes e preponderantes!
Contra as leis dos Homens, cansados de correr atrás do próprio rabo, e que focam apenas
seus próprios umbigos.
Olhai para o céu, verdecentristas!!!
Só não há determinismo onde há mistério. Mas que é que temos nós com isso?
Você pode comer, você pode sentir, você pode beber, você pode tragar, apreci
vislumbrar, sonhar.

ar,

Verdecentristas, apreciai!!! Num relevo montanhoso com nome santo, nasce um
sentimento de união e inquietação coletivo, pois antes dos portugueses descobrirem o Brasi
l,
o Brasil tinha descoberto o verde. Era o dono!
Os verdecentristas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam
abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda
a
ordem cinzenta existente.
Que as classes dominantes tremam à idéia de uma revolução verdecentrista! Os cinzen
tos
nada têm a perder a não ser suas algemas.

VERDECENTRISTAS DE TODO O MUNDO, UNI-VOS! Celebrai!
(Galhos & Sementes)
Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/o-manifesto-verdecentrista-1
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