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Rosangela Cerqueira da Silva Carvalho

Homem é tudo igual?





Dedico esse livro ao meu marido e meu filho,  

fontes de inspiração, sonhos, buscas,  

conquistas, e que enriquecem meu olhar  

para as questões do amor todo dia.
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10     Rosangela Cerqueira da Silva Carvalho

As férias de Diogo nos colégios em que 
trabalhava estavam chegando ao fim. 

Lúcia conseguiu alguns dias de folga no trabalho 
para que conseguissem passar uma semana na 
Região dos Lagos. Diogo é professor de História 
e recentemente aceitou o convite de um curso 
preparatório para concursos públicos para gravar 
videoaulas sobre Atualidades. Lúcia é tradutora e 
professora de inglês. Estão casados há três anos. 
Moram em Curicica.

Diogo é extrovertido, falante, sempre animado, 
pronto para um bom papo, é uma daquelas pessoas 
que sabe cultivar e manter as amizades. Lúcia, apesar 
de mais observadora e quieta, é dona de um sorriso 
cativante, com facilidade para fazer amigos. Eles se 
conheceram na escola onde fizeram o estágio e se 
casaram dois anos depois da formatura.

Pararam no Mc Donald’s da entrada de São 
Pedro D’Aldeia para fazerem um lanche e irem ao 
banheiro. A lanchonete estava lotada de famílias, 
possivelmente em viagem, chegando e partindo. 
Diogo foi comprar o lanche, enquanto Lúcia 
pegava uma mesa para os dois. A única exigência 
de Lúcia foi apenas que trouxesse uma sobremesa. 
Quando Diogo voltou para a mesa com a bandeja, 
ela viu apenas um Top Sundae. Diogo percebeu que 
ela estava buscando algo mais e anunciou com um 
vasto sorriso: 

– Comprei um, para a gente dividir!


