
 

O SOBREVIVENTE 

A Guerra dos Anjos 

 

 

Aquela não é uma parede comum. É um monstro negro, com dez 

quilômetros de altura. Cada ponto dele é um ganho, meio aos trilhões que 

compõe o enxame. Ele avança como um tsunami, devorando tudo pelo seu 

caminho. Não imaginei por nenhum momento que as coisas acabariam 

assim, tendo em vista meu crescimento pessoal. Talvez numa outra época, 

três gerações à frente? Não! Está acontecendo exatamente na minha 

geração, bem quando busco elementos para que minha vida floresça como 

a de uma pessoa normal. Até aqui, tudo demorou menos de uma hora, com 

a onda deles avançando e tomando o planeta de um ponto central. Agora 

chegara a minha vez. 

O monstro avança ainda muito longe, mas completamente possível 

de ser visto. Eu não tenho mais de dez minutos. O horizonte verde adiante 

começa a ser coberto por uma sombra negra gerada por algo que cobre o 

Sol. O enxame avança devorando casas, homens, mulheres, crianças, 

animais, prédios, pontes, escolas e até avenidas inteiras. Sento-me sobre o 

deque de madeira na entrada da casa e aguardo o momento em que eu 

desaparecerei meio aquela parede titânica de seres incompreensíveis. 

Em volta da minha casa, a grama ainda verde é pisoteada pelas 

minhas vacas e bois, que amedrontados, correm em direção contrária ao 

avanço da parede escura. Não deixo de sorrir, pois nada posso fazer, a não 

ser sorrir. Quando a energia voltou nos últimos dias e as notícias 

recomeçaram a bombar na internet, pelos poucos antigos e novos blogs, e 

portais que se mantiveram ativos, pensei de fato que venceríamos essa 

guerra. Mas vendo essa parede se aproximando de mim, não a vejo como 

ganha. Mas mesmo assim estou feliz, pois todas as dúvidas que tive até os 

meus vinte e cinco anos foram tiradas nos últimos dias. Descobri que existe 

outro plano onde minha alma será guardada eternamente por alguém maior. 



Minha vida mundana é um mero “agora”, utilizado apenas para o meu 

próprio crescimento pessoal. 

Nem sempre são os bonzinhos que ganham a guerra e isso ficou 

óbvio diante dos últimos acontecimentos deste ano. 

Quem sou eu? 

Um sobrevivente! 

FIM 


