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Emma

Mudei-me há pouco tempo para Santa Mônica, no Estado da Califórnia, o que mais me encanta lá
é a praia. Sentei-me na beirada do mar, quando percebi o mar me beijava, era um beijo gélido,
mas era refrescante e que fazia com que eu tivesse a sensação de liberdade, pelo menos por
alguns momentos, ali era onde eu sempre ia quando queria espairecer.
Na tarde daquele dia, enquanto o sol se escondia atrás das ondas do mar, vi um surfista saindo de
dentro do mar enquanto me encarava, ele era alto, loiro, bronzeado e olhos azuis esverdeados. Eu
o vi falar com um rapaz, aparentemente um amigo, que o esperava na beira da praia, foi com ele
comprar coco, logo em seguida, enquanto eu observava o reflexo do sol no mar, ele veio até mim
e falou:
— Olá, posso me sentar ao seu lado? — Disse já se sentando.
— Acredito que sim, né?!
Então ele olhou profundamente em meus olhos, como se pudesse ver minha alma através de
meus olhos negros e disse:
— Como se chama?
— Emma e você?
— Carlos. Me desculpa chegar assim em você, mas nunca vi uma beleza como a sua, eu não podia
perder a oportunidade de vir falar contigo.
Pensei “Parece que esse cara acha que eu vou gostar que um estranho qualquer venha me
cantar”.
— Desculpa, mas talvez eu vá parecer um pouco rude, mas não gosto de falar com estranhos. –
Digo isto me levantando.
— Eu entendo perfeitamente, mas se você quiser me conhecer eu vou deixar de ser um estranho.
Estou errado?!
— Não, mas...— Ele me interrompe.

— Dê me chance de me conhecer, por favor.
— Está bem, Carlos. Acertei o nome, né?!
— Acertou. Eu vou em uma festa aqui perto. Quer ir comigo?
— Ah, não sei.
— Achei que iríamos marcar de ir em algum lugar outro dia. Você tem algum compromisso
agora?
— Não.
— Então o que te impede de ir? Prometo que serei respeitoso.
— Hum...Está bem, eu vou.
Fomos para uma casa de praia perto dali, andamos cerca de uns cinco minutos. Chegando na
festa, Carlos cumprimentou toda a galera, acredito que eram cerca de trinta pessoas, apenas na
sala da casa, todos estavam completamente felizes, era uma alegria contagiante, tinha pessoas
dançando, bebendo e outros se beijando no sofá. Carlos então começou a me apresentar.
— Gente, essa aqui é a Emma. Emma, estes são John, Henry, estas são Sarah e Jeniffer.
Olhei para a galera e cumprimentei a todos. Carlos olhou para mim e disse que já voltava, então
ele saiu, me deixando sozinha com seus amigos. Sarah era alta e loira, Jeniffer tinha a mesma
estatura que eu e era ruiva. Elas me chamaram para ir na cozinha e começaram a conversar
comigo:
— Quer tomar alguma coisa? – Perguntou Sarah.
— Eu aceito uma vodca.
Então ela pega um pouco de vodca para mim e me pergunta:
— Então...Como você conheceu o Carlos?
— A gente se conheceu na praia.
— Está saindo com ele desde quando?
Eu ri alto e disse:
— Acredito que você entendeu tudo errado, a gente se conheceu hoje.
— Típico dele, se você estiver esperando algo sério cai fora que ainda dá tempo...— Sarah é
interrompida por Jeniffer.
— Ele é nosso amigo, mas é bem galinha. Ele vai tentar apenas te levar para cama.
Fico um pouco desconfortável com a conversa e viro o copo inteiro de vodca, vejo que acabou a
vodca e pergunto:

— Tem mais o que para beber?
— Temos tequila. — Diz Jeniffer.
— Pode ser.
Ela pegou mais bebida para mim, em seguida eu falo:
— Gente, eu não quero ficar com ele, ele nem se quer faz meu tipo.
— Ele faz o tipo de toda garota. – Fala Jeniffer
— Só que eu não sou todo mundo. –Digo pegando meu copo de tequila e um limão e saio da
cozinha atrás de Carlos.
A casa era grande, tinham tantas pessoas que eu não conseguia contar, quando o encontrei, ele
estava conversando com uma garota na beira da piscina. Nesse momento bebi toda tequila que
tinha no copo, tomei coragem e fui falar com ele.
— Sabia que é falta de educação chamar alguém para ir em uma festa e abandoná-la?
— Perdoe-me, eu fui ao banheiro, mas depois me disseram que minha irmã estava querendo
falar comigo e então vim para cá.
— Então essa moça é sua irmã?
— Sim. Amanda esta é a Emma que eu te falei.
Então eu a cumprimentei, depois eu e o Carlos fomos para sala, porque lá tinha menos barulho,
então ele falou:
— Essa festa está meio chata, vamos para outro lugar?
— Está bem, mas onde vamos?
— Quando chegarmos lá você vai ver.
— Ok.
Fomos para o carro, ele abriu a porta do carro para mim e ele dirigiu até uma montanha que tinha
vista para cidade, fiquei admirada com a paisagem, tinha uma lua cheia que iluminava tudo,
criando um clima romântico, então olhei para ele e falei:
— Aqui é bem calmo, agora podemos conversar e se conhecer melhor.
De repente, ele se aproxima de mim e posso sentir seus lábios quentes contra os meus, sinto um
gelo na barriga, nesse momento lembro do que Jeniffer falou para mim, então eu o empurro e dou
um tapa na cara dele. Ele se afasta de mim e fica me encarando por alguns segundos sem dizer
nada, logo ele quebra o silêncio dizendo:
— Por que me bateu? Achei que você... – Eu o interrompo.
— Acha nada, você nem se quer faz meu tipo.

— Então, por que você estava me beijando? –Indaga confuso.
— Não quero falar sobre isso, pode me levar para minha casa?
— Claro! ―Concorda, porém ainda muito confuso. ― Onde você mora?
Passei o endereço e ele me leva para minha casa, chegando na porta da minha casa ele me pede
desculpas mais uma vez, mas eu não o respondo e entro em casa. Digo a mim mesma que eu não
posso me apaixonar novamente, pois no final a única pessoa que sofre no final da história sou eu,
não quero ficar com ninguém tão cedo, pois me apego fácil às pessoas.

Carlos

Acordo no dia seguinte em minha cama e me indago: por que Emma ficou tão brava, será que ela
tem namorado? Estou muito confuso, preciso falar com ela mais tarde.
Recebo uma mensagem no meu celular, era Jeniffer:
— Hey!
— Oie, tudo bom?
— Tudo sim e você?
— Tudo ótimo
— Fale-me como foi ontem com a Emma, percebi que vocês saíram cedo da festa.
— Levei-a para um lugar especial, rolou um clima entre nós, a gente se beijou, mas em seguida
ela me empurrou sem motivo algum e ficou brava comigo, não entendi muito bem o porquê.
— Se eu fosse você eu cairia fora dessa, não creio que ela seja boa para você.
— Será que eu sou tão azarado para encontrar alguém?
— Hahaha Talvez só não soube escolher direito, acredito que a pessoa certa para você pode estar
mais próxima de você do que você possa imaginar, você deveria observar melhor a sua volta.
— Hahaha Talvez.
— Vamos nos ver na casa do Henry hoje à noite?
— Sim, sim. Te vejo lá.
Desço as escadas e vou para cozinha tomar meu café sozinho. Gostaria de poder voltar no tempo
em que minha família morava junta e era unida. Hoje em dia nem falo mais com eles direito, meus
pais querem se separar, odeio o clima que tem na minha família.

Termino meu café, pego minha carteira, a chave do carro, um maço de cigarro e vou para casa de
Emma. Chegando na casa dela, toco a campainha e, enquanto eu a espero, acendo um cigarro.
Ela abre a porta, não parecia surpresa com a minha vinda, encostou seu corpo na porta, cruzando
os braços, sua expressão séria a deixa de uma forma incrivelmente sexy, seus cabelos pretos de
tamanho médio dançavam com o vento, fiquei um momento a observar seu rosto simétrico. Joguei
meu cigarro no chão, pisei nele com a sola do meu tênis, caminhei em sua direção, fiquei tão
próximo dela que podia sentir seu hálito de hortelã, olhei em seus olhos negros, inclinei um pouco
minha cabeça e falei:
— Me perdoa Perdoe-me por ontem, dê-me uma chance, o pessoal vai se encontrar na casa do
Henry e depois vamos para o parque, gostaria que você fosse comigo.
— Por que está insistindo em mim?
— Quando vi você ontem na praia algo me chamou atenção... – Disse olhando intensamente para
seus olhos, me afastei, não completando a frase.
— Está bem, eu saio com vocês, mas como amiga.
— Não vejo problema algum. – Falei com um sorriso malicioso em meus lábios. — Venho te
buscar às 19h30, ok?
— OK.
— Você poderia me passar o seu número?
— Passo sim, me dá o seu celular.
Entreguei a ela meu celular, pude sentir sua mão macia como pêssego e como uma faísca surgisse
ao toque de nossas mãos. Ela pegou meu celular, adicionou seu número de celular e telefone para
mantermos contato. Despedi dela e fui para o mercado comprar umas cervejas para a noite.
Emma

Já era noite, comecei a me arrumar, coloquei um short jeans azul escuro, uma regata branca, uma
camisa jeans na cintura e um tênis, logo em seguida Carlos toca a campainha, enquanto eu
colocava meus brincos. Abri a porta para ele, ao entrar, pedi para que esperasse na sala, pois
ainda iria me maquiar. Após uma média de vinte minutos, eu já estava pronta.
Fomos para casa do Henry, ao chegar lá cumprimentei a todos, em seguida Carlos chegou com as
cervejas atrás de mim, Sarah e Jeniffer ainda não estavam prontas, então me chamaram para eu
ajudá-las com a maquiagem. Fomos para o banheiro e de repente Sarah me encosta na parede e
fala:
— E aí, ele já deu uns amassos em você?
— Meu Deus, que droga de pergunta foi essa?
— Deixa eu adivinhar...Ele te levou para um lugar “especial” e te beijou, como faz com todas, se
eu estiver errada pode me falar.

Neste momento fiquei tão nervosa com Carlos, perdi a vontade de sair com ele, mas respirei
fundo e tentei não deixar as paranoias dominar meus pensamentos, como geralmente acontece.
Eu não estou a fim de namorar nem nada, dessa vez vou tentar não me apegar. Somente agora
percebi que eu nunca tentei realmente não me apegar a alguém, estou decidida a fazer o que eu
quiser fazer com ele, sem me arrepender ou me apegar a ele.
Elevo meus olhos à Sarah e digo:
— Não está, mas eu não me importo de ser só mais uma, pois ele é só mais um para mim. —
Disse com muita confiança.
— Uou...Por essa eu não esperava. – Diz Sarah
— Mudando de assunto... que maquiagem vocês querem fazer? —Pergunta a elas.
— Ah sim, não estou conseguindo fazer um bom delineado, poderia me ajudar? –Pergunta
Jeniffer a mim.
— Claro.
Logo em seguida, termino de maquiá-la e saio do banheiro. Os garotos estavam no sofá
esperando a gente com as cervejas nas mãos, eles reclamaram da nossa demora, após eu terminar
minha primeira garrafa de cerveja, eles sugeriram que a gente fosse ao parque de diversões,
estávamos todos entediados, então acabamos concordando com a ideia. Admito que eu já estava
um pouco bêbada, me embebedo fácil, estava toda alegre, até o Carlos percebeu. O pessoal foi se
separando em duplas para ir nos brinquedos, novamente eu e o Carlos ficamos juntos, olhei nos
olhos dele e disse: *

A jovem Emma,de 21 anos de idade, tem uma vida simples at&#xe9; conhecer Carlos e Erick. Eles
s&#xe3;o totalmente diferentes um do outro. Emma desenvolve um carinho especial por eles, mas
s&#xf3; pode ficar com um, durante essa aventura amorosa ela descobrir&#xe1; a verdadeira face
dos que est&#xe3;o a sua volta e o verdadeiro amor, mas ser&#xe1; que ela conseguir&#xe1; ficar
com o grande amor da sua vida?
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