No dia 25 de abril, recebi o convite mais inesperado da minha vida, um convite de viajar pra Itália, o melhor
convite que a pude ter. Por vários dias fiquei tentando imaginar, porque eu? Mas Deus tem planos na vida
de todos nós, e aquela foi a minha vez de ser escolhido.
Então começou a correria de tirar passaporte, ensaiar, arrumar mala etc. Mas a ansiedade a mil por hora,
até porque nunca tinha viajado de avião, muito menos pra Europa, o sonho de consumo de qualquer ser
humano.
Daí chegou o dia 27 de maio, nem consegui dormir de tanta ansiedade, e ai decolei pra uma terra que
conhecia só por nome e fotos, não fazia a mínima idéia do que era a Itália. Foi uma viajem bem cansativa,
mas ao mesmo tempo divertida, até que chegamos a terra prometida, até que chegamos na Região Molise,
até que chegamos em Campobasso. Desde o primeiro instante fui bem recepcionado, todas as pessoas
envolvidas foram super atenciosas o tempo inteiro. E cada dia, cada minuto que fiquei nesse lugar eu só
fiquei encantado com essa cultura tão linda. Foram 12 dias, mas com esses 12 dias sou capaz de escrever
um livro sobre essa viaejem, sobre essa experiencia única na minha vida, que nem sei quando terei outra
oportunidade dessa de novo.
Mas desde já, agradeço de todo coração a Luigi, Carla,Mario,Edoardo, primeiramente por essa oportunidade
que me deram, e por todo carinho e atenção que tiveram não só comigo, mas com todos envolvidos nesse
projeto.
Hoje com toda certeza tenho uma paixão pela Itália, mas especialmente uma paixão por Campobasso, que
jamais esquecerei desse lugar, que espero poder voltar mais vezes para viver muitos outros momentos
incríveis e especiais. Mais uma vez, agradeço primeiramente a Deus, e depois a todos envolvidos no Projeto
Tchau, que vem dando oportunidades e descobrindo talentos dos jovens de Salvador.
Itália sempre no meu coração, um grande abraço, Filipe Soares!

