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Desafio: Do seu Lado - By Fazinha
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Finalmente a fauldade! Parecia que tudo ia melhorar na minha vida, se não
fosse a mesma turma de sempre, os mesmos problemas de sempre.
Logo no corredor encontrei Marcos (de moleton escuro), Gustavo - com seus
lindos cabelos loiros compridos, Laila - que decidiu ficar ruiva agora, e o irmão
dela, que estava já no segundo ano, André.

Nós sempre fomos muito amigos, fizemos o colegial juntos. Até que, no último
ano, Laila e eu tivemos uma briga muito grande, pois ambas nos
apaixonamos por Gustavo.
O clima ficou realmente ruim, e nessa época eu passei por uma barra super
pesada, pois meu pai faleceu, perdemos tudo, sobrando apenas eu e a minha
mãe.
Eles mudaram muito comigo, pois eu já não tinha o mesmo "padrão social"
deles, mas achei que eles fossem meus amigos de verdade e que não
ligassem para isso.
Gustavo hora ficava comigo, hora ficava com Laila.
No final do ano, Laila e eu demos uma prensa em Gustavo e falamos que ele
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tinha que escolher com qual de nós duas ele ia ficar.
Para a minha surpresa, ele escolheu a Laila.
Claro, nem poderia ser diferente, o que eu estava pensando? Eles são ricos,
agora eu não sou mais ninguém...
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Era um sofirmento pra mim ver os dois se abraçando e se beijando pelos
corredores...
O único que jamais saiu do meu lado foi Marcos, que continuava me
apoiando, me incentivando, independente da casa que eu morava, da roupa
que eu usava...

Eu estava trabalhando numa lanchonete perto da Faculdade, pra ajudar a
pagar a mensalidade.
Eles iam sempre lá, mas me ignoravam, riam de mim quando eu virava as
costas.
Mas Marcos era diferente, me animava, perguntava das novidades e sempre
me ajudava, afinal eu e a minha mãe havíamos ficado sozinhas...
Mas eu me sentia humilhada tendo que serví-los, sem eles sequer me
dizerem obrigada, como se não tivéssemos nos divertido tanto nos últimos 3
anos...
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Certa vez, Gustavo me encontrou quanto eu estava indo colocar o lixo para
fora.
Eu o chamei. Ele, apesar de envergonhado, veio falar comigo. mas foi tão frio!
Eu olhava para o seu rostinho lindo, para o seu porte atlético, seu cabelo
lindo! Só pensava em nós dois juntos, em lindas cenas de amor...
Não pude resistir, e me declarei a ele...
Mas ele foi impiedoso, e me empurrou, dizendo que jamais ficaria comigo!

Eu não me conformei com isso! Passei dias entocada em casa, chorando,
comendo e vendo TV.
Marcos me ligou várias vezes, mas eu pedi para a minha mãe dizer que eu
não estava.
Quase perdi o meu emprego... Mas eu pouco me importava, afinal o que eu
mais queria na vida, não poderia ter jamais.
Foi então que vi na TV, nesses canais bobos que vendem soluções
milagrosas para otários, um kit de mágica, que prometia renovar a minha vida.
Ah, quer saber? Eu não tinha mais nada a perder mesmo... Não havia nada
de mal em me arriscar... Afinal de contas, se todos os bobos compram,
porque eu não compraria também, não é mesmo?
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E o Kit foi entregue na minha casa, mais rápido do que eu imaginava.
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Eu chegava bem tarde do trabalho e a minha mãe, coitada, já estava
dormindo. então fazia tudo com muito cuidado para não acordá-la.
A primeira idéia que eu tive foi nos deixar ricas, mas minha mãe poderia
desconfiar... Como boa Católica, ela jamais admitiria isso...
Então pensei em algo mais fácil e não tão impactante como ganhar na loteria,
por exemplo...

Fiz o feitiço e me tornei Superstar.
comecei a gravar comerciais, jingles, séries de TV e aparecia em todas as
revistas.
Falei pra minha mãe que um caça-talentos me viu na lanchonete e quis me
contratar.
O dinheiro foi entrando, fui ganhando fama, e aos poucos nossa condição de
vida foi melhorando...
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Na Faculdade eu era um sucesso!
No intervalo eles ficavam em volta de mim e queriam saber todas as minhas
histórias, todos os famosos que eu conhecia, como é o fulano, a cicrana, qual
seria o meu próximo trabalho, pediam autógrafos para outros amigos, me
convidavam para festas...
Laia e Gustavo continuavam juntos, mas percebi que ela estava com muito
ciúmes de mim.
Eu sabia que, se eu tivesse paciência, aos poucos ele viria para mim!

Até que um dia Laila me pegou de jeito no pátio...
Laila: Você pode enganar a eles, mas a mim você não engana, Samantha!!!!
Samantha: O que é isso, Laila, do que você está falando?
Laila: Não se faça de dissimulada, você nunca foi santa! Eu sei que você está
armando tudo isso pra ficar com o Gustavo! Não sei com quantos caras você
teve que dormir pra conseguir ficar famosa, mas o Gustavo é meu, querida!
Samantha: Engano seu, querida! eu não tive que dormir com ninguém pra
conseguir o que eu consegui. O único homem com quem eu dormi foi com o
Gustavo, meu bem... Ele foi o meu primeiro e eu fui a primeira dele. Isso você
jamais terá!
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Laila: O que???? Sua vadia, desgraçada!!!
E aí partimos para o mano a mano...
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Não gosto disso! Na verdade eu odeio isso!!!
Laila sempre foi minha melhor amiga e não era possível que a gente
chegasse a esse ponto por causa de um cara!
Nem pensei duas vezes: saquei minha varinha...

Gustavo apareceu logo em seguida, quase me pegou em flagrante!
Gustavo: Você viu a Laila, Samantha? Nossa, como esse sapo nojeto veio
parar aqui?
Samantha: Nossa, nojento mesmo, né? Nem sei... Olha, a Laia foi no
banheiro, mas logo volta...
Gustavo: Hum, tá bom, vou esperar por ela, então.
Samantha: Mas antes de você ir, que te mostrar uma coisa...

.n
et

w

w

w

.th
es

im

st
v

Não pude esperar mais! Laila não o merecia! Ainda mais depois de tudo que
vivemos juntos!
Lanceio o feitiço do amor em Gustavo!

E durante alguns instantes o tempo parou, eu me esqueci que estava na
Faculdade, que alguém poderia estar nos olhando, que Laila agora era um
sapo, mas o beijo foi realmente incrível! Eu sentia como se estivesse
flutuando!
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Fomos à Lanchonete que eu trabalhava e foi uma honra para mim estar ali,
mas desta vez não como garçonete, mas sim como celebridade, e com o
homem que eu amava!!!
Laila apareceu logo depois que o encanto se desfez e eu adorei esfregar na
cara dela a nossa cena!!!
Mas ao mesmo tempo eu via como tudo pelo que passei no ano passado
havia me mudado...
Eu cresci, amadureci, ao passo que eles continuavam os mesmos fúteis de
sempre.
O maior problema deles era escolher a roupa que iam usar no dia seguinte...
Eu me preocupava em pagar as contas...
Comecei a me sentir deslocada, decepcionada.
Então, retirei o feitiço do amor de Gustavo.

À noite Gustavo foi atrás de Laila, na casa dela.

.n
et

w

w

w

.th
es

im

st
v

E depois de muita conversa eles acabaram se acertando.
Realmente eles se merecem!
Mas não no sentido sarcástico, é sincero esse meu sentimento.
Eles vivem no mesmo mundo.
Um mundo ao qual eu não pertenço mais.

Em compensação, percebi que o verdadeiro amor estava onde eu menos
esperava: do meu lado.
Marcos era mais do que um amigo, era um grande amor.
Engraçado como o coração nos prega peças e nos deixa cego.
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Não há magia no mundo que supere a magia do amor verdadeiro.
Ele pode estar em qualquer lugar.
Até mesmo, do seu lado.
Basta o seu coração estar pronto para decidir se vai cair na peça pregada,
ficar cego, ou se deixar amar e ser amado.

im

The End
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OBS: Sim!!!! Eu me inspirei na música "Do seu lado" do Jota Quest para
escrever essa história. ;o)

