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        Um homem chamado Carlos morava em um pequeno prédio
antigo em Madri. Ele tinha 37 anos, era um moço baixo de olhos e
cabelos castanhos. Sua vida era muito agitada, ele era um
empresário e seu trabalho era muito cansativo, acordava cedo e
sempre voltava para casa à noite. Para aproveitar os fins de semana,
ele explorava a sua cidade, gostava de passear na praça e visitar uma
doceria, sempre comprava seu doce favorito, os huesos de santo.    
 Sua família morava no mesmo prédio, então eles se viam
diariamente e aos sábados eles se reuniam para almoçar e assistir ao
futebol. 
         Desde criança, ele tinha o sonho de morar em outro país, não
que ele não gostasse da Espanha, pelo contrário, amava sua pátria
com todo o seu coração, porém gostava de aventuras e
experimentar coisas novas e achava que isso seria a melhor
experiência de todas. Os amigos que tinha eram de sua escola, ele
também tinha amigos ao redor do mundo que conheceu com seu
trabalho. Seu melhor amigo era brasileiro, se chamava Ricardo e se
conheceram virtualmente em uma reunião de trabalho. Esse seu
amigo ficava insistindo para Carlos ir conhecer o Brasil.

A vida do jeito que é
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         As férias havia chegado e depois de Ricardo insistir tanto, Carlos
tomou a decisão de ir conhecer o Brasil. Ele passou alguns dias em
São Paulo, na casa do amigo, depois foi visitar o Rio de Janeiro. Amou
todas as praias cariocas e o passeio de bondinho no Pão de Açúcar.
Já em São Paulo, ele gostou dos restaurantes e acabou conhecendo
uma moça chamada Caroline e logo viraram amigos. Carlos
aproveitou muito suas férias, quando voltou para a Espanha
continuou com o seu trabalho. 
        Quarta-feira daquela semana, o seu chefe chamou-o para ter
uma conversa. Ele ficou preocupado, pois não sabia do que se
tratava e pensou que seria demitido. Quando entrou na sala seu
chefe Marcos disse que tinha uma proposta. Havia surgido uma vaga
no departamento brasileiro que era muito importante para sua
empresa. Se Carlos aceitasse a ideia teria que se mudar para São
Paulo. Ele ficou animado com a notícia, pois realizaria seu grande
sonho.
        Uma semana depois, ele havia chegado à uma decisão que iria
mudar sua vida, ele aceitou a proposta, discutiu com a família e
todos apoiaram a ideia, falou também com Ricardo que ficou muito
feliz.
        Estava preparado para a viagem, o voo foi muito longo e
cansativo. 

A grande mudança da vida de Carlos 
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Primeiras impressões

       Chegou e foi para o hotel no qual ficaria hospedado até se
mudar para o apartamento que a empresa tinha alugado para ele. 
         Depois de alguns dias, finalmente chegou a hora de conhecer
sua casa. A residência ficava em uma rua vazia e calma, havia poucos
prédios ao redor, algumas casas pequenas e era uma área bem
arborizada. Era um prédio antigo, porém luxuoso, tinha uma piscina
pequena e um jardim cheio de lindas flores e plantas para chás. Seu
apartamento ficava no quarto andar, saiu do elevador e entrou no
hall, logo avistou sua porta com o número 41. Abriu a porta e ficou
impressionado. A sacada tinha uma vista bonita para a natureza, a
cozinha era americana, tinha uma ilha no centro e era bem
espaçosa. A sala era bem pequena, mas confortável. Seu quarto era
uma suíte, as paredes estavam cobertas com um lindo papel de
parede. Tudo ainda estava meio vazio. Carlos gostou muito, achou
aconchegante e amou principalmente a cozinha, onde passaria a
maior parte do seu tempo. 
        Seus vizinhos eram idosos, quase todos o acolheram bem,
menos o casal que morava embaixo do seu apartamento. Eles foram
grossos com ele e o desprezaram por conta dele ser estrangeiro.
Carlos ficou chateado, mas ignorou, não queria arranjar confusão
logo nos seus primeiros dias. 
         No dia seguinte, à caminho do trabalho, encontrou Caroline na
portaria do prédio. Ficou surpreso, pois ainda não havia contado
para ela. Comprimentou-a e Caroline lhe perguntou o que fazia ali.
Ele contou sobre a mudança e ela falou que seus pais moravam ali
no apartamento 31.
         A semana passou tranquilamente, houve alguns imprevistos no
trabalho e na sua adaptação, mas logo Carlos já havia se apaixonado
por aquela cidade.
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A nova vida de Carlos 

        15 anos havia se passado e a vida de Carlos tinha mudado
bastante. Para começar, ele se casou com Caroline, eles começaram a
namorar 9 meses depois de sua chegada a São Paulo. No início foi
complicado, pois aconteceu que os pais dela eram o casal que havia
desrespeitado Carlos na sua chegada ao Brasil. Houve alguns
problemas e discussões, mas aos poucos foram aceitando-o, pois
viram que ele era um homem bom (e cozinhava muito bem). Com a
venda de seu apartamento, Carlos conseguiu guardar dinheiro e com a
ajuda de sua esposa, compraram uma bela casa, na qual moram hoje
em dia. 
        Eles têm dois filhos, o mais velho chama-se Lucas tem 8 anos, e o
mais novo Theo tem 3 anos. Carlos e sua família fazem uma viagem
todo ano para a Espanha, geralmente vão passar as férias lá em Madri.
As crianças adoram ir visitar seus avós e brincar com seus primos.
Todos os finais de semana a família inteira passa o dia na praia e
alugam bicicletas. Carlos nunca esquece de levar seus filhos à doceria
na qual amava ir quando morava lá. Sempre se divertem muito nessas
viagens e matam as saudades dos familiares. 
        A vida dele no Brasil ficou mais tranquila, ele continua trabalhando
na mesma empresa de sempre, porém hoje tem um cargo mais
elevado. A casa nova de Carlos fica na mesma rua da casa de Ricardo,
por isso toda manhã vão ao trabalho juntos. A família dos dois viraram
muito amigas, gostam de fazer um churrasco aos domingos. Lucas e
Theo se divertem muito com Marina e Gabriel. Carlos é muito feliz e
ama a sua vida, morar no Brasil foi a sua melhor escolha e atingiu
todas suas expectativas.
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Carlos é um homem que sempre

teve o sonho de morar em outro

país. Ele ama o seu trabalho, sua

terra natal e a sua família. Alguns

dias depois de suas férias, ele

recebeu uma notícia que realizaria

seu sonho… 


