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Naquelas alturas o santiago chegou a ganhar algum bom dinheiro com sua firma para investir decidiu comprar um terre
casa para meus pais juntou o u00fatil ao agradu00e1vel aplicar seu dinheiro e ajudar aos meus pais minha
cunhada estava de acordo porque sempre foi gananciosa mas no que diz respeito aos meus pais neste ponto
ela nunca se deu muito bem com a minha mu00e3e
Como eu tinha voltado u00e0 franu00e7a as coisas em barcelona nu00e3o ficaram muito bem pois com o
pouco que eu enviava aos meus pais e o pequeno ordenado de minha irmu00e3 nu00e3o era o suficiente
para sobreviverem tinha chamado a atenu00e7u00e3o varias vezes de santiago e de daniel sobre este
assunto mas faziam se de surdos ignorando a questu00e3o
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Desta vez firmei pu00e9 na franu00e7a trabalhava na firma do santiago e morava na casa dele em gournay sur marne o escritu00f3rio ficava no pavimento tu00e9rreo
e moru00e1vamos no primeiro andar meu outro irmu00e3o daniel que ainda era solteiro tambu00e9m morava lu00e1 sempre achei que nu00e3o iria dar certo de
trabalhar com irmu00e3os mas no momento nu00e3o tinha outra escolha nunca esquecerei que minha cunhada rolande esposa do santiago era cozinheira de
mu00e3o cheia ela trabalhava fora num escritu00f3rio em montrouge no subu00farbio sul de paris como secretaria e tambu00e9m secretariava a firma do santiago
por ser pequena eu o ultimo a chegar na franu00e7a contava piadas da espanha o tempo todo misturava o idioma francu00eas com o catalu00e3o e eles nu00e3o
paravam de dar risadas lembru00e1vamos longe de sitges dos acontecimentos da nossa infu00e2ncia o santiago quando era u00e9poca ia cau00e7ar aos domingos
com seu dois cachorros um epagneul breton que chamu00e1vamos de cartouche e uma cocker preta e branco que se chamava katy sempre voltava com perdizes
faisu00f5es patos selvagens coelhos e lebres durante a semana minha cunhada cozinhava e comu00edamos no jantar sempre com excelentes vinhos franceses
durante a semana almou00e7u00e1vamos o santiago daniel e eu sozinhos mas a noite jantu00e1vamos todos juntos com a cunhada e os tru00eas sobrinhos
Santiago era daqueles que gostava muito de bebida nu00e3o sei se ele u00e9 ou nu00e3o alcou00f3lico mas com frequ00fcu00eancia bebia alem do normal quando
chegavam os tonu00e9is com os vinhos que ele tinha encomendado era eu quem ia u00e0 adega para encher as garrafas era divertido para mim porque bebia a
vontade sem que ninguu00e9m percebesse o quanto tinha bebido afinal eu dizia que somente tinha experimentado um pouco
Fiquei somente tru00eas meses registrado na firma do santiago ele compreendeu que eu queria voar com minhas pru00f3prias asas arrumei um emprego em paris
num escritu00f3rio de engenharia para projetos de instalau00e7u00f5es hidru00e1ulicas e de calefau00e7u00e3o pegava o trem todo dia e meu serviu00e7o ficava
pru00f3ximo u00e0 estau00e7u00e3o gare de lu2019est descendo do trem ia a pu00e9 atu00e9 o serviu00e7o durante uns meses peguei o habito enquanto
aguardava o trem cedo de manhu00e3 de tomar um cafezinho e uma aguardente no balcu00e3o da estau00e7u00e3o de trem minha justificativa era porque estava
frio e tambu00e9m porque tinha que ser macho
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