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SEM NINGUÉM 
 

Tudo começou antes do exílio do último papa da igreja católica e duraram longos anos. 

Quando a televisão assumiu o controle dos lares mundiais e com seus programas passou 

a ser uma importante ferramenta de controle da sociedade o mundo começou a mudar. 

Chegando a incontáveis lares pelo mundo afora passou a influenciar cada vez mais as 

decisões dos seres humanos, principalmente a juventude que acreditava tudo poder, 

também a formação das crianças ficou afetada pela conseqüente gama de programas 

violentos a cada instante nas telas mundiais. Posteriormente os reality shows 

influenciaram as decisões dos casais nos poucos momentos que possuíam em união e as 

regras da família e da sociedade passaram a ter um papel secundário. Mas um dos 

principais fatores para o declínio da sociedade foi quando o papel do sexo passou a ser 

banal. Com tantas revistas, internet, chats de pornografias e filmes e programas 

abordando diariamente este assunto, as regras e etiquetas já não eram mais aceitas e 

tudo era aceitável. O mundo começou a desmoronar. Quando as famílias ruíram, e cada 

qual fazia o que bem entendia o mundo iniciou uma paranóia geral. A fronteira entre o 

bem e o mal já não fazia nenhuma diferença num mundo fadado a ruir.  

 

Assim guerras localizadas inicialmente se instalaram e com o passar dos anos foram 

crescendo e envolvendo a todos. Armas, drogas, discórdias e muito mais criaram um 

ambiente propicio para aqueles que queriam lucrar com o fim dos inimigos. O mercado 

da guerra era fundamental para se colocar ordem novamente no mundo, já que grupos 

fundamentalistas italianos, em busca de ouro e riquezas invadiram o Vaticano e 

saquearam a igreja central, exilando o último dos papas numa isolada ilha do Oceano 

Pacífico.  O povo terrestre – com a queda do último líder espiritual de renome, já que 

outros já haviam caído - deixou a anarquia se instalar e em pouco tempo se iniciou uma 

guerra de proporções desastrosa e impossível de se controlar. Brutalidade e selvageria 

estavam incutadas em todos e povos irmãos se enfrentavam numa guerra sem vencedor. 

 

Em décadas os vírus, bombas e armas nucleares extinguiram os rastros humanos no 

planeta Terra e somente suas construções duraram mais algumas centenas de anos, mas 

com o tempo a natureza se encarregou de eliminar estas lembranças e tudo o que havia 

sido construído pelo homem se foi... esquecido... sem registros. A vida na Terra existiu 

antes dos humanos e continuará a existir. Cheguei aqui três mil e trezentos anos após o 

último humano deixar seus rastros sobre a Terra e vejo que a vida selvagem proliferará 

continuamente embelezando cada canto deste novo mundo, mas os registros humanos se 

foram... 

 

Sei que não posso influenciar o ciclo da vida por onde passo, mas vou deixar as 

sementes da evolução novamente plantadas neste mundo, depositadas neste canto 

inóspito, mas provavelmente a possibilidade da evolução novamente ocorrer neste 

mundo é mínima, quase um acidente (mas foi isto que aconteceu da última vez... um 

acidente). Os terrestres não conseguiram aproveitar a oportunidade deixada por Deus, 

não há esperanças mais para este mundo, condenado está a viver sem vida humana. 
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