
 

  
Ziba veio num barco 

 
Aos nossos amigos afegãos,  

que nos mostraram uma forma de vida diferente,  
e que nos inspiram com a sua coragem e determinação. 
 

 

Ziba veio num barco. Um velho e abarrotado barco pesqueiro que rugia e gemia enquanto 

subia e descia, subia e descia, sulcando um mar sem fim… 

As lembranças do lar inundavam Ziba, da mesma forma que as ondas inundavam a coberta 

da embarcação. 

 

 
 
Ouvia risos de crianças e o agradável balir das ovelhas que pastavam na orla da colina.  

Sentia nas faces o ar frio da montanha, quando, com as primas, descia a correr a encosta 

rochosa para ir buscar água ao ribeiro.  

Riam, salpicando-se umas às outras com água gelada, e levavam as pesadas vasilhas de barro 

para o calor da casa de adobe. Ziba sentia o cheiro das ricas especiarias da refeição da noite. Ajudava 

as tias a preparar os pães achatados cozidos no tandur e provava a textura fresca e suave do iogurte 

de leite de cabra que a sua mãe tinha feito.  



Via-a, sentada diante do tear de madeira, a tecer lã de cores variadas para um tapete. A lã 

subia e descia, dentro e fora, como o barco que balançava pelo mar tenebroso. 

 

O barco seguia à deriva no meio da noite e os pensamentos de Ziba andavam à deriva 

também.  

 

 
 
Imaginava-se sentada com o pai, a brincar com a boneca que ele lhe dera. O pai contava-lhe 

histórias e recitava-lhe poemas de antigamente. Ziba sentia-lhe a força dos braços e olhava 

fixamente para o seu rosto pacífico. 

 

Um vento fresco soprou, vindo do mar tempestuoso.  

 

Ziba recordou as noites frias de Inverno em casa.  

Naquele ano, o Inverno fora muito mais longo e a sombra projetada pelas montanhas do leste 

parecia inclinar-se como nunca antes. A escuridão estendia-se pelas esquinas silenciosas da aldeia 

tranquila. Como já não podia ir à escola, Ziba escondia-se do mundo por detrás dos grossos muros da 

sua casa de adobe. 

 

 



O mar rugia e embatia contra o barco como um animal enfurecido. As ondas tornavam-se 

cada vez mais violentas e ameaçadoras e os pensamentos de Ziba iam-se tornando mais tristes e 

temerosos…  

 

O eco das armas de fogo ressoava na aldeia. Cercavam-na gritos coléricos. Agarrada à mão da 

mãe, Ziba correu, correu pela noite, fugindo da loucura, correndo para onde só houvesse escuridão e 

silêncio. 

 

Ziba tremia e agarrou-se à mãe na coberta 

apinhada do barco. Os olhos da mãe estavam cheios de 

esperança e as suas canções de embalar soavam doces 

como mel. Ziba deixou-se levar pelo sono.  

 

O seu sonho era cálido e acolhedor.  

Caras sorridentes davam-lhe as boas-vindas a uma 

nova terra. Ali poderia viver sem medo. Ali, poderia ser 

livre para aprender, rir e tornar a dançar.  

“Azadi”, sussurrou a mãe. “Liberdade”. 

 
E o barco subia e descia, subia e descia sulcando um mar sem fim… 
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