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Para todos os meus irmãos de pátria, brasileiros ou não.
Para Mohamad, que me fez sentir, com a imaginação,  

o cheiro do sabão de oliva que o vento sopra em seu país.
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 chegada
A chuva morna que caía agitava o mar. Uma névoa suave lambia 
meus cabelos, e meu rosto agradecia o primeiro carinho que 
recebia ao chegar.

Nosso navio atracou, e eu vi sorrisos. Havia tanto tempo não via 
um sorriso e o sol.

Todos os dias, meu avô me levava para ver o mar de onde nasci. 
Lá, o vento soprava frio; não morno, como aqui. 

– O mesmo mar que banha um país em guerra banha um país em 
paz – insistia em dizer, todos os dias, o meu sábio e amoroso avô. 

A praia não era mais coberta por estrelas-do-mar, caranguejos e 
conchinhas. Agora, da praia, viam-se mísseis riscando o céu. Meu 
país ficara triste, e meu avô também.

Queria que o mar tivesse arrastado a paz, que a guerra se fosse 
com o vento. Mas, como isso ainda não podia acontecer, o mar 
me trouxera para onde havia paz, onde o vento soprava com 
cheiro de goiaba, e não com cheiro de poeira e pólvora. 

Não havia parentes nem amigos nos esperando no porto. 
Carregamos as poucas malas que trouxemos. Abracei meus pais 
e apertei a pontinha do nariz da minha irmãzinha. Esse foi meu 
jeito de dizer que a bagagem mais importante que trazíamos era 
a esperança de dias melhores.
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