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Pequena autobiografia - 1

Eu sou Maha, eu estava morando na Síria mas por causa da guerra eu fui
forçada a viajar para outro país. Se eu não viajasse, morreria lá na Síria. A guerra é
uma coisa muito terrível. Eu espero que não tenha guerra no mundo inteiro. Eu espero
que meus filhos  consigam viver  em paz  e  que  eles  estudem em uma escola  sem
problemas. Porque eles agora são a coisa mais importante da minha vida e quando eu
tiver dinheiro eu vou dar para eles.

Mas quando a guerra acabar, nós vamos voltar para nosso país, porque se nós
não voltarmos, nós vamos ficar tristes sem nossa família.

Eu vou voltar mesmo que meus filhos não queiram porque lá há minha família
e minha alma e minhas lembranças.
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No passado, quando eu era criança, esperava viajar para outro país e visitar 
alguns lugares do mundo.

Meu sonho se tornou realidade e eu viajei, mas não pelo turismo, eu viajei 
para morar e viver no Brasil, porque no meu país, Síria, houve uma guerra terrível e 
fomos forçados a viajar. Quando chegou a hora da despedida, eu estava muito triste, 
eu não conseguia olhar nos olhos da minha mãe, pai, irmãos, eu não podia acreditar 
que eu viajaria e deixaria minha família.
     Quando eu andei de avião, tive uma sensação estranha, eu me senti como uma 
criança: queria chorar e chorar sem parar, mas meu esposo me ajudou muito e tentou 
me aliviar.
     Nós chegamos ao Brasil depois de dois dias de viagem, estávamos muito 
cansados, meus filhos estavam felizes, eles estavam querendo visitar os lugares 
maravilhosos do Brasil.  Mas eu estava preocupada pelas diferenças que eu encontrei 
aqui: a língua, a cultura, os costumes, os hábitos.  A língua foi a primeira barreira que 
tivemos que atravessar para conseguirmos a comunicação com os outros, e de fato eu 
e meu esposo começamos a aprender a língua portuguesa pela internet primeiramente 
até nos tornamos capazes de comunicação com os outros.
       Também registrei meus filhos na escola, eles aprenderam a língua portuguesa 
rapidamente.
       Agora, depois de cinco anos morando aqui, eu me tornei apaixonada pelo 
Brasil. O Brasil agora é o meu segundo país e eu estou tentando conseguir a 
nacionalidade brasileira.
       Mas eu ainda espero que volte ao meu país Síria, para o meu paraíso Síria.



Primeiro dia na faculdade

       No primeiro dia da faculdade, eu estava muito animada para ver meus novos
amigos  e  professores,  senti  que  a  minha  vida  começaria  naquele  dia.  Quando eu
cheguei à faculdade, vi a porta da faculdade: ela era enorme; senti que meu sonho ia
se realizar. Depois eu entrei e procurei a sala de aula, ela estava cheia de alunos. O
número de alunos era muito grande, eu procurei muito um lugar para sentar, depois eu
sentei num lugar ao lado de uma garota. Era muito bonita e tranquila. Eu a amava
muito, conversei com ela um pouquinho e depois disso a aula começou.  A aula foi
muito longa...

Depois de uma hora eu tomei um lanche com minha amiga porque nós nos
tornamos amigas...

No final  desse dia  eu estava muito  feliz,  embora  esse dia  tivesse sido um
pouco difícil. Percebi que tenho que aguentar todas as dificuldades até alcançar o meu
sonho, porque a vida não é fácil, ela é cheia de surpresas boas e ruins.
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