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               ATENÇÃO:
 

Este livro trata-se de um romance dark, um romance fora dos
padrões com os quais estamos acostumados.  Mas, ainda assim, trata-se
de uma obra literária e, portanto, não houve danos a animais ou pessoas.
Se você é sensível a este tipo de conteúdo, te convido a esperar por uma
próxima oportunidade. 

A classificação indicativa é de 18 anos. Contém cenas fortes de
violência, sexo explícito , palavras de baixo calão e gatilho.

 

Nenhum tipo de violência deve ser aceita. Não leve personagens
fictícios para a vida real.

          A autora não concorda e nem apoia violência. Esta é uma obra de
ficção.
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Apesar de viver no mundo cruel da Máfia, Laura é alegre, sonhadora,



romântica e sempre está disposta a ajudar o próximo com sua bondade. Por
alguns anos se viu livre dos casamentos arranjados da Famiglia quando, aos
onze anos de idade, foi forçada pelo pai a ir estudar em um colégio interno
religioso. No entanto, sua paz é abalada quando recebe ordens para retornar à
Sicília e cai por terra ao descobrir que vai se casar com um dos homens da
Famiglia.  Laura está prometida a ninguém menos do que o Chefe da Cosa
Nostra,  Dom Riccardo Guerrieri.  Conhecido como o Demônio da Máfia,
Riccardo não é temido apenas pelo seu olhar perturbador ou por seu passado
deturpado, mas pelos crimes hediondos que é capaz de cometer com aqueles
que cruzam seu caminho. Sua beleza escultural não faz jus a sua
personalidade cruel. Ele é lindo como um anjo, mas é perverso como o
Diabo.

Ele vai tirar a inocência dela. E, com requintes de crueldade, mostrará o
lado obscuro do amor...

 

Riccardo é o próprio mal encarnado, e Laura, o anjo. Poderá nascer
amor entre “o céu e o inferno”?



 

 

                       

 

24 DE DEZEMBRO – 1983



 

 

Mamãe estava preparando mingau de milho, e eu estava sentado à mesa
fazendo meus exercícios escolares. Nós podíamos sentir a paz do lugar,
estava feliz por ver minha mãe feliz também.

De repente, o estrondo vindo da porta fez tudo ruir: mamãe parou de
cantar e eu, de escrever.

Sons de passos apressados ecoam no assoalho da cozinha, e sem que eu
possa raciocinar, sou puxado bruscamente da cadeira. Mamãe grita
desesperada quando papai acerta um soco no meu rosto; cambaleio e caio no
chão,  sentindo  a  dor  excruciante   tomar   meu    corpo   quando  ele chuta
minha barriga e costelas. A dor é esmagadora  e  o gosto metálico do sangue
em minha boca me deixa enjoado. A secreção vermelha escorre pelo meu
corpo, sujando minha camisa branca. Papai continua me chutando        
copiosamente no estômago e acabo vomitando tudo que eu não tinha.

Sempre tentei lutar para fazer o bem, mas meu pai me queria fazendo o
mal, eu              não              consigo              ser               indiferente             
quando ele    deixa nossa família passando  fome. — Por Deus, Vito. Ele é
uma criança. — Com dificuldade, vejo quando mamãe tenta,
desesperadamente e aos prantos, segurar papai. —  Ele só tem doze
anos...Com doze anos, eu já deveria ser um homem feito como papai dizia,  e
estar ciente sobre a realidade da máfia.

Ela não consegue terminar a frase, pois meu pai também acerta um soco
no rosto dela, mamãe cai próximo a mim.  Ela tateia o chão até alcançar
minhas mãos e as aperta, enquanto sussurra para eu aguentar firme; mas não
posso prometer nada a ela, pois vejo seu rosto desfocado à minha frente e
deixo o sono vir. Concentro-me em um ponto qualquer e relaxo meus
músculos, relaxo meus olhos e uma lágrima solitária cai deles. Eu apago.

 

 



 

Acordo ouvindo gritos aterradores. Sinto dor nos meus braços e algo
apertando e cortando meus pulsos, fazendo o sangue escorrer deles. Minha
cabeça lateja forte ao ponto de  me fazer soltar um gemido de dor. 

Percebo que estou suspenso por correntes que pendem no teto, e debaixo
de mim há um balde de alumínio aparando meu sangue. Não muito longe
dali, há leões famintos ansiando por beber do meu sangue e comer da minha
carne. Eles queriam fazer  banquete do corpo franzino de um menino.

Percebo que estou sem roupas e há cortes espalhados em meu corpo.
Reprimo o choro, olhando em volta. Meus pés descalços não tocam o chão e
isso me apavora,  porque eu mal consigo me mexer. As correntes grossas
sustentam meu corpo causando lesões nos meus braços e pulsos. Dói muito.

Minha boca está seca, e meus lábios, ressecados.

Levanto a cabeça quando ouço som de passos. Vejo meu pai se
aproximar com um sorriso debochado e parar diante de mim. Não consigo
entender como alguém pode ficar feliz com    o   sofrimento      do    próprio
filho.

— Então você acordou. — Ele então traga o cigarro, vira o balde e sobe
em cima para ficar próximo a mim e jogar a fumaça no meu rosto. — O que
você está sentindo?

  — Sede — balbucio sem pensar duas vezes no que mais desejo. Papai
solta uma gargalhada e desce do balde, depois me dá as costas e some pela
porta.

Eu estava ansioso pela água e mal podia esperar para senti-la gelar
minha boca e molhar minha garganta seca.   Não irei morrer de sede, pelo
menos.

Depois de alguns minutos ele volta trazendo algo. Ele se aproxima de
mim novamente, agora vejo com clareza o que há em sua mão, e não é um
copo d’água, mas uma faca. E sem hesitar,  crava a lâmina  quente  na minha



pele.

 

Aperto os lábios de dor quando ele arrasta a faca quente na minha
barriga indo para as coxas. Lágrimas deslizam pelo meu rosto, choro
baixinho murmurando de dor.

— Você não está com sede, Riccardo. Sabe por quê? Demônios não
sentem nada, porra! — Tira a faca da minha carne e anda para trás de mim. 

Novamente sinto a faca entrando, dessa vez nas minhas costas. Grito
novamente quando sinto o arrastar da lâmina pelas  minhas costas. A baba
que escorre da minha boca cai no peito e começo a tremer.

Minha cabeça tomba para o lado sobre o meu braço esquerdo, a dor das
facadas me faz regurgitar sangue vivo. Enfim eu iria morrer porque não é
possível aguentar tudo isso. Meus músculos ficam tensos e começo a sofrer
espasmos violentos, meu corpo treme ainda mais e  sem meu consentimento.
Minha mente para  de funcionar e só consigo enxergar vultos negros, eles
sussurram que vão  me pegar.     De   repente       a   dor                     vai se
dissipando, dando lugar à paz, ao sono.

— Descanse, logo começaremos sua iniciação. Você será o meu
orgulho, garoto. Um dia, ouvirei sobre sua fama.   Vai matar qualquer um que
ousar lhe desobedecer ou cruzar seu caminho. Já deixei avisado em uma das
reuniões da Família que o Demônio da Máfia está a caminho.

Não sei o que aquilo significa, sinto algo estranho dominar meu corpo.
Sempre fui sensitivo, ouvia e via muitas coisas das quais não gosto de
lembrar, mas a sensação que sinto é aterrorizante. 

— Pai... — chamo, sentindo o pavor tomar conta de mim. Estou com
medo de morrer. 

—  Riccardo Guerrieri está indo embora do seu corpo, é apenas o
começo do seu inferno. Eu vejo o mal em seus olhos, garoto;  precisa aceitar
o seu destino. Você, como eu e seu avô, nunca foi uma criança comum. —
Bate no meu ombro. — Agora descanse,  antes    que eu decida fazer o ritual
ainda hoje.



As palavras dele vão ficando longe. Pisco os olhos pela última vez antes
de mergulhar na escuridão.

 

 

 



 

 

 

19 DE JANEIRO – 2008

 

Olhava curiosamente a fachada da minha casa, sentindo um frio
percorrer minha espinha. Não entendia por que papai havia mandado que eu
voltasse para casa, já que segundo ele eu deveria esquecer que tinha família,
pois iria envelhecer no colégio interno. Só em lembrar daquele fatídico dia
em que fui expulsa de casa com apenas onze anos de idade, sinto as lágrimas
deslizarem pelo meu rosto, a dor do abandono esmaga meu coração.

  Lembro-me de que tinha ido passar uns dias na casa da minha irmã
Anna, que desde que se casou com o Consigliere Antônio D’Saints nunca
mais foi nos visitar. Então, pedi à mamma que me deixasse ficar um tempo
com a minha irmã. Os dias foram maravilhosos na casa de Anna, a felicidade
não cabia em mim.

Numa das vezes em que fomos nos banhar no rio, vi Antônio nos
observando atrás de uma árvore. Na época eu tinha apenas onze anos e não
enxerguei maldade naquilo.



O dia seguiu tranquilo, minha irmã e eu fomos para casa, jantamos e
fomos deitar.

Eu estava dormindo quando escutei o barulho da porta sendo aberta, por
estar sonolenta achei que fosse minha irmã, mas logo o pavor me dominou
quando senti mãos brutas passeando por meu corpo. Antônio subiu sobre
mim e começou a me beijar, não tive forças contra ele e então, comecei a
gritar. Gritei histericamente até minha voz começar a falhar, foi então que
Anna invadiu o quarto acertando a cabeça de Antônio com o abajur. Depois
daquele inferno, finalmente fui levada para casa, achei que seria acolhida e
que papai tomaria uma atitude contra Antônio.

Me enganei!

Papai, depois de me bater e me chamar de nomes terríveis, expulsou-me
de casa. Nem o fato de me ver assustada e com a vestimenta rasgada o fez
mudar de ideia.

Papai disse que eu era motivo de vergonha e que não me considerava
mais como filha. Depois de tanto apanhar fui arrastada até o carro e jogada
com brutalidade lá dentro, eu nem pude me despedir da minha mãe, nem de
meu irmão Giovanni e nem de Anna. No caminho papai foi dizendo que eu
estava indo morar num colégio interno e religioso, que passaria minha vida
toda lá. Dito e feito, quando chegamos no tal colégio, ele me deixou na porta,
virou as costas e foi embora me deixando ali, aos prantos, como se eu fosse
um nada.

Os dias foram passando, menos a tristeza profunda, a saudade de casa e
da minha família me deixou deprimida e completamente doente. Por diversas
vezes sofri de dores no estômago devido à gastrite. Os dias transformaram-se
em meses, e os meses em anos.

Agora, ainda absorta, olhava minha casa e era atingida por essas
lembranças. A casa continuava igual a como me lembrava, não havia nada
fora do lugar, exceto a pintura um pouco gasta.

  — Vamos, Laura. — Meu irmão, Giovanni, segurou minha mão e me
conduziu para dentro.

  Obriguei meus pés a caminharem, ainda sentindo o frio percorrer



minha espinha, algo dentro de mim alertava que eu não estava ali porque
papai sentiu saudades, visto que em todos aqueles anos ele nunca foi me
visitar, eu estava ali para algo grande. Eu havia acabado de completar 20
anos, a idade máxima para uma mulher se casar, dentro das leis da Máfia.

  Desde criança somos treinadas para sermos as filhas ou esposas
perfeitas. Um verdadeiro fantoche em forma de troféu. Nenhuma ordem dada
pelos homens deve ser questionada, a menos que você não tenha amor à vida.

Machista? Certamente sim!

Depois que fui criada longe dessas regras, passei a enxergar a crueldade
por trás disso, acho horrível e abomino o modo como as mulheres são
tratadas dentro da Máfia. Elas não possuem voz dentro desse mundo sombrio
e criminoso, onde se mata por ambição, riqueza e poder. A elas competem
somente a tarefa de cuidar da casa e dos filhos.  Uma estátua.

Seja a “perfeita” moça da máfia e estará livre dos prostíbulos. Vire uma
mulher adestrada e seja a submissa perfeita.

A reputação deve estar impecável para um futuro casamento. Mantenha-
se virgem e pura, do contrário cairá em degradação e servirá apenas como
fonte de renda — e assim nascerá mais uma prostituta para os clubes da
Famiglia.  Resumindo: a Máfia quer que sejamos tolas superficiais.

Por ter sido criada longe da máfia, não me via seguindo regras. E
sinceramente, estava com medo do que me aguardava.



 

 

 

 

 

 

Assim que coloquei os pés dentro de casa, sofri um Déjà-vu. Tudo na
sala estava do mesmo jeito: meu piano — presente da minha vó Pierina —
ainda decorava o ambiente antigo, que estava do mesmo jeito que lembrava.

 

Eu tinha o sonho de me tornar uma pianista famosa e fazer concertos
pelo mundo, mas tudo isso a Máfia tomou de mim.

Quantas mulheres não passam pelo mesmo que eu passei?  Há mulheres
que sofrem abuso dentro dessa organização criminosa e comem o pão que o
diabo amassou.

— Oh, meu Deus! — Mamma apareceu na sala, emocionada. Seu olhar
percorreu meu corpo e rapidamente correu para me abraçar. — Você está
linda, já é uma mulher... uma mulher linda!



Eu ri enxugando suas lágrimas. A conexão com minha mãe era tão
grande que a sensação foi como se nunca tivéssemos nos afastado.

   Depois de contar à mamma sobre minha jornada no colégio interno,
ela me levou até à cozinha e me serviu um café. Era estranho estar de volta
depois de tanto tempo fora, morando em um lugar repleto de pessoas que
viviam outra realidade, uma vida fora da máfia e longe das regras. No colégio
interno fui uma pessoa comum e fiz muitas amizades, numa dessas, conheci
Bárbara, que hoje considero como irmã.

  Bárbara é a típica rebelde que pulava os portões do colégio para ir se
encontrar com garotos, aos dezessete anos perdeu a virgindade. Ela tentou me
convencer a fazer o mesmo, porém, o máximo que conseguiu foi que eu
aceitasse a proposta de ser líder de torcida para um time de futebol
masculino. 

Mesmo vivendo longe da máfia, eu vivia sendo vigiada constantemente
pelos soldados do meu pai, sendo assim, tive de manter minha virgindade e a
reputação intacta. Cresci ouvindo as pessoas dizerem que “Você pode sair da
Máfia, mas ela nunca sai de você. Você entra vivo e só sai morto.” Embora
não fosse escolha minha nascer no meio da criminalidade, eu não podia
simplesmente passar por cima daquilo, então, se eu perdesse minha
virgindade com uma pessoa que não fosse meu marido, estaria cavando
minha própria cova ou esquentando minha moradia em um dos clubes da
Famiglia.

  Lógico que Bárbara nunca entendeu minhas atitudes retrógradas, pois
todas as meninas da nossa idade, ou até mais novas, tiveram suas
experiências sexuais, mesmo estando num colégio religioso, visto que
ninguém estava ali por livre e espontânea vontade e nem tinham vocação para
celibato. Já eu tive que me guardar a sete chaves, por fazer parte da máfia
tinha que me manter virgem. Sabia que havia soldados me vigiando para caso
eu saísse do controle.

Uma veze eu sonhei com um homem desconhecido, ele era lindo e seus
olhos eram tão verdes, semelhantes a duas esmeraldas, e eram tão intensos
que me deixavam completamente fascinada. O homem beijava-me com
loucura e paixão, no meio do fogo que nos consumia. Não sabia explicar
quem era ele, ou o porquê de estar no meu sonho, pois nunca o tinha visto



antes, nem em filmes. Aquele homem era poderoso e de seus poros
emanavam o perigo, ao mesmo tempo que era sedutor.

 

    

Duas semanas haviam se passado desde que voltei para casa, e tinha
acabado de tomar banho quando mamma adentrou o quarto, ela estava
apreensiva e aquilo, de certa forma, acabou me deixando também. Algo ruim
ia acontecer, e ela, assim como eu, estava prevendo.

— Querida, seu pai está lá embaixo querendo conversar com você. Ele
pediu para você se arrumar bem bonita, porque teremos visita.

  Nesse momento senti um frio percorrer minha espinha, sabendo que
nada de bom viria dessa “conversa”.

Assentindo, fui até minha mala e escolhi um dos vestidos brancos, com
pequenas estampas de borboletas, um dos presentes da irmã Inês, ela sempre
dizia que eu tinha uma luz linda. Irmã Inês sempre me presenteava com
vestidos lindos e todos brancos. Ela foi como uma segunda mãe para mim,
até que Deus resolveu chamá-la para morar ao seu lado. Foi um baque, pois
foi graças a ela que consegui me adaptar ao colégio enquanto o mundo virava
as costas para mim. Não foi fácil ter que lidar com o quase estupro e ainda ter
que ser expulsa de casa por conta disso. A máfia não beneficiava mulheres e
eu era a prova disso.

  — Você está linda, meu anjo. — Mamãe sorriu emocionada assim que
terminei de me arrumar.

  — A senhora sabe por que papai me trouxe de volta?

Ela veio até mim, pegou o pente da minha mão e foi penteando meu
cabelo. Eu amava que mexessem no meu cabelo, então fechei os olhos me
deliciando com aquilo. 

— Desde que você foi embora nada mudou, seu pai continua o mesmo e
ele nunca me diz nada. Soube que você iria voltar naquele momento, quando



a vi parada na sala. — Ela virou-me de frente para si e tocou meu rosto. —
Minha pequena luz, quando você foi embora levou meu coração junto. Fui
parar no hospital com crises nervosas, minha vida perdeu o sentido sem você.

Suas palavras feriam meu coração. Antônio e papai foram os culpados.
Por culpa deles, mamãe e eu vivemos separadas.

— Agora estou aqui. — Segurei firme em sua mão.

—Eu... deveria ter enfrentado seu pai — mamãe engasgou com o choro.
— Laura, filha! Eu não deveria ter permitido que ele a levasse para longe de
mim. Eu deveria tê-lo enfrentado.

   Nos abraçamos forte, as lágrimas rolavam em nossos rostos. Mamma
sofreu tanto quanto eu sofri, ela sempre foi uma mãe carinhosa, amorosa e
companheira, mas era tão inútil como a maioria das mulheres dessa maldita
organização. Para ela, deve ter sido horrível ver meu pai me arrastando
daquele jeito para dentro daquele carro, eu sei que ela se sentiu impotente,
pois mamma era maravilhosa com seus filhos. Por isso resolvi ocultar meus
sofrimentos ainda nos primeiros meses que cheguei naquele colégio, afim de
poupá-la de mais dor. Marta não merecia saber o quão difícil foi para mim
viver num lugar desconhecido. No fundo, desconfio que ela saiba de todo o
sofrimento, mas não era preciso ouvir da minha boca para aumentar a dor. Ao
ver as olheiras profundas formadas ao redor dos seus olhos cansados, pude
perceber o quão sofrida sua vida continuava. E tudo que eu queria era poder
acabar com essa covardia na máfia...

— Não se culpe — disse enxugando suas lágrimas, depois ela enxugou
as minhas e saímos do quarto, antes que papai se aborrecesse e resolvesse vir
nos buscar.

   Mamãe e eu atravessamos o grande corredor para descermos a escada.
Confesso que estava nervosa para saber sobre o que meu pai queria falar
comigo, pois desde que me mandou para aquele colégio, ele nunca foi me
visitar, no entanto, o  dinheiro  que nunca fiz questão de usar, era depositado
regularmente, na conta do colégio.

Assim que chegamos à sala, me assustei ao ver a quantidade de pessoas
presentes. Meus olhos logo desviaram para o desgraçado do Antônio — que
mesmo que passem mil anos, eu nunca iria esquecer a cara de cínico.



Papai estava sentado no sofá com o copo de uísque na mão, e meu irmão
Giovanni estava ao seu lado com cara de poucos amigos, mas quando me viu,
abriu o sorriso  encantador. E mais atrás havia dois homens desconhecidos,
quando notaram minha presença todos se levantaram.

  Papai colocou o copo de uísque na mesinha e se aproximou de mim,
pegando em minha mão. Naquele momento, pude sentir o ódio tomar meu
corpo, e estive por um triz de desfazer aquele contato e dizer verdades em sua
cara. Eu não o considerava meu pai, embora fosse obrigada a chamá-lo assim.

O olhar triste de minha mãe me fez abaixar a cabeça e aguardar o que o
monstro do meu pai tinha a dizer.

— Senhores — papai começou a falar. — Apresento-lhes Laura Bassi,
minha filha mais nova. Ela estava num colégio interno religioso, foi muito
bem-criada, para ser a esposa perfeita. — Quando terminou o pequeno
discurso, ele se virou para mim e disse: — Cumprimente-os, querida. Mostre
o quão encantadora é.

É, eu estava sendo apresentada como um objeto de valor que um
daqueles homens compraria para usar como quisesse.

— Boa noite — cumprimentei-os desanimada.

  O primeiro homem alto se aproximou e sorriu satisfeito. Ele e o outro
possuíam os olhos verdes, mas em nada se pareciam com o homem dos meus
sonhos.

— Boa noite, Laura. Me chamo Fabrizio Guerrieri, sou o Subchefe. —
Ele olhou para trás e apontou para o outro homem que estava mais distante,
olhando fixamente para mim. — Aquele é meu irmão mais novo, Matteo
Guerrieri, ele é o Capo.

Congelei. Eles eram as autoridades na máfia e ditavam as regras. Nunca
os tinha visto pessoalmente. Suas famas eram terríveis e causavam pânico na
Itália. E para eles irem até à casa de alguém pessoalmente, significava que
algo grave aconteceu ou está por acontecer. Eles eram como os pássaros
agourentos.

Os irmãos Guerrieri são conhecidos por serem cruéis e desumanos.
Nunca me aprofundei sobre eles, mas sei perfeitamente que são autoridades



na máfia, ninguém em sã consciência vai contra eles. As histórias que os
cercam são tão horripilantes quanto suas presenças, ouvi dizer que eles foram
criados e iniciados pelo irmão mais velho, que segundo diziam, era o pior
deles.

— Marta — papai gritou, chamando a atenção de mamãe. — Vá fazer
um café fresco para as nossas visitas. — Ele não pediu, mas sim ordenou com
todo seu jeito arrogante e onipotente.

Depois que mamma saiu, papai me conduziu até o sofá, mas continuei
de pé. Uma coisa que me chamou atenção foi o fato de meu pai estar nervoso,
ele nunca ficava desse jeito.

— Antônio, você pode se retirar, não tem serventia aqui — o Subchefe
Fabrizio ordenou. 

Sem dizer uma única palavra, Antônio saiu. Fabrizio voltou sua atenção
para mim, avaliando cada traço do meu rosto.

— Você é virgem, certo, Laura? — A pergunta dele me pegou de
surpresa, se eu não estivesse sentada, certamente teria caído.  Meu rosto
estava queimando de tanta vergonha. Onde ele queria chegar?

— Sim, é claro. — Mordi a língua e me lembrei de alguns anos atrás,
quando Antônio tentou me violentar.

  Desviei minha atenção para meu irmão Giovanni e vi em seu rosto a
tristeza estampada, com certeza ele sabia o que estava acontecendo, e
certamente não era algo bom.

— Vocês podem me dizer o que está acontecendo? — pedi.

— Você está sendo avaliada para se casar — Giovani jogou a bomba,
tive que me segurar para não cair.

Por mais que casamento arranjado na máfia fosse comum, eu não estava
preparada para aquilo. Desviei meus olhos para o tal Matteo e me perguntei o
porquê de ele olhar daquele jeito para mim, um olhar de pena e outra coisa
indecifrável. Meu coração batia de modo descompassado.

— Com... com quem vão me casar?



Fabrizio olhou para Matteo, ajeitando o terno, e depois voltou seu olhar
para mim.

— Riccardo. Nosso irmão mais velho acaba de ficar viúvo e isso é ruim
para nós, portanto, estamos escolhendo uma noiva  para  ele.

  A reputação desse homem era horrenda. Ninguém vai diretamente a
ele, assim como ele não vai diretamente a ninguém. Todos na Famiglia
tremiam só de ouvir falar o nome dele. Eu nunca o tinha visto pessoalmente,
não que eu me lembrasse.

— Há outras moças na Famiglia para ocuparem esse lugar. — Engoli em
seco, olhando para o meu pai, implorando para que, ao menos uma vez, ele
me protegesse.  Giacomo sempre foi covarde, estava se borrando de medo
dos Guerrieri enfiarem uma bala em sua cabeça oca pela minha afronta.
Nenhuma mulher em sã consciência recusou um casamento, ainda mais um
como esse.   Naturalmente,  eu deveria estar mostrando minhas qualidades
para ser escolhida,  mas esse não era o meu caso.

Papai andou até mim e me segurou pelo braço, apertando-me forte. Seus
olhos estavam arregalados e assustados, podia ver o pavor transparecer
através deles.

— Ficou maluca?  Por que acha que tirei você daquele colégio? Achou
que eu estava com saudades e não aguentava mais ouvir as choradeiras de sua
mãe? Não, como mulher, você deve fechar a boca e aceitar o seu destino. 
Cumpra as ordens sem questionar. Só há um caminho para quem desobedece
às leis.

Quando papai abriu a boca para cuspir essas palavras machistas, eu o
odiei como nunca. Não bastou desgraçar a vida da minha mãe, depois fez o
mesmo com Anna, casando-a com o babaca do Antônio, e como se não
bastasse, quer fazer pior comigo.

As lágrimas brotaram com força e rolaram pelas minhas bochechas, eu
estava com medo. Medo de passar o resto da minha vida com um homem
asqueroso que irá, todos os dias, me bater e me violentar.

Rezei para que Fabrizio não me escolhesse...

— Se acalme Giacomo, está perdendo o controle.  — Fabrizio se



aproximou de mim e tocou meus cabelos. — Laura, você não tem escolha,
são coisas da máfia. Uma hora ou outra iria acontecer, e você já deveria estar
preparada para o seu destino. — Ele segurou  meu rosto.  — Você irá se casar
com  o meu  irmão. Na verdade, eu já vim com esse propósito. 

Não, eu não estava preparada para aquilo. Achei que minha vida seria
para sempre naquele colégio vivendo longe de máfia, longe das regras e
longe da violência.

E os meus sentimentos? Meus sonhos? Onde é que ficam?

  Sabia que nunca deveria fantasiar a ideia de ser livre, porque nós
mulheres não temos escolha, mas isso não me impediu de sonhar.

E mais uma vez meus sonhos estavam sendo esmagados por mãos
cruéis.

— Papai. — Ajoelhei-me e segurei em suas pernas. — O chefe é velho
demais para mim, por Deus, não permita que eu me case.

Papai puxou-me pelos cabelos, me arrancando do chão, seus olhos
estavam sombrios e sua boca estava numa linha reta, indicado o quão furioso
estava.

— Sua... — mordeu a língua, se controlando para não me xingar. —
Todos têm suas obrigações, assim como você. O chefe também não iria
querer se casar com uma pirralha, porém, ele sabe que no momento
precisamos de um casamento. Se quiser continuar viva, sugiro que controle
sua língua, principalmente quando estiver perto dele, ou ficará muda para
sempre, pois sendo o Demônio que é, ele não pensará duas vezes antes de
arrancá-la de sua boca.  

Demônio!

Abri a boca, perplexa, me lembrando desse apelido.  Quando pensei em
dizer algo, um barulho de louças caindo foi ouvido. Corremos para a cozinha
para encontrar mamãe caída no chão, completamente aterrorizada. Giovanni
correu para ajudá-la enquanto meus pés ficaram grudados no chão.  Mamãe
ignorou a ajuda de Giovani e foi se arrastando pelo chão.

— A minha filha... minha bebê não vai se casar com aquele Demônio.



Vocês têm noção do que estão fazendo? Laura não é como as outras mulheres
da máfia, e ele irá matá-la por isso  — mamãe gritou fora de si. — Por Deus,
ela é inocente demais e nova demais para ele. Giacomo, por Deus, não
permita que nossa filha se case com aquele homem. Ele vai... — Papai deu
um tapa no rosto dela e a retirou do chão. 

Mamãe estava completamente descontrolada.

— Se ela morrer, a gente enterra. Mas o que o chefe disser, está dito.  E
o que ele fizer, está feito — papai disse, como se estivesse se desfazendo de
um terno velho. —  E ela foi a escolhida.

   Meu cérebro havia parado de funcionar, e por mais que eu puxasse na
memória para saber como era Dom Riccardo Guerrieri, não conseguia me
lembrar, sei que ele criou os irmãos à base de torturas, então certamente é um
homem horrível. E eu só podia rezar para que Deus me concedesse um
milagre.

Mamãe vendo que não iria arrumar nada tentando convencer papai,
ajoelhou-se aos pés de Fabrizio Guerrieri e implorou. Eu também estava
assustada com tudo aquilo, mas meu  coração doía ainda mais ao  vê-la  tão 
desesperada. Aquele comportamento não seria perdoado por meu pai.

— Me entenda, como mãe, eu peço que interceda. Laura não é a moça
ideal.

— Sinto muito — Fabrizio disse, irredutível. — Meu irmão acabou de
ficar viúvo pela segunda vez, ele precisa de uma nova esposa. Um chefe não
deve ficar solteiro e sua filha ocupará esse cargo.

  Viúvo pela segunda vez.

Eu não queria ver minha mãe se humilhando daquele jeito, por isso fui
até ela e a abracei forte, dizendo que tudo ficaria bem. Mas o corpo de
mamma foi ficando mole, e eu só consegui gritar por ajuda antes de ver seu
corpo caindo no chão.



 

 

 

Com a ajuda de Giovanni, coloquei nossa mãe na cama. Cobri seu corpo
com um cobertor quente, apaguei as luzes e saímos do quarto. Meu irmão
estava pensativo e não trocou uma palavra comigo desde que a notícia de que
eu estava comprometida foi dada.

— Vá para o seu quarto descansar, o dia hoje foi puxado. — Antes de
entrar em seu quarto, ele se virou, dando-me um beijo na testa. Ele também
estava triste.

— Giovanni... — parei de falar quando ele balançou a cabeça
negativamente, com os olhos fechados. Sua respiração estava desregulada,
algo preocupava a cabeça dele. Meu casamento. Eu sabia que papai não daria
ponto sem nó, me tirou do colégio com um único propósito.

— Só descanse, essa notícia de casamento também me pegou
desprevenido. Não pense que não estou apavorado com isso, casar você com
o chefe da máfia é muita covardia. Mas nosso está de acordo.

Giovanni entrou em seu quarto e fechou a porta, e eu não iria conseguir
ficar trancada no quarto afundando em meus próprios pensamentos, então



resolvi tocar piano. Caminhei de volta para a sala e parei de supetão quando
ouvi vozes alteradas vindas do escritório do meu pai, ao que parecia, dessa
vez, a conversa parecia reservada.

Caminhando devagar parei de frente à porta de madeira. Os irmãos
Guerrieri estavam ali trocando conversa acalorada.

— Riccardo está “cagando” para tudo isso. Irá mesmo desfazer meu
compromisso com ela para casá-la com ele? Logo com ele?

— Matteo, você sabe que os russos estão esperando um ponto fraco
nosso para atacar. Porra, será que você não entende? Riccardo levou um tiro
na perna e terá que ficar alguns dias de repouso. Sem ele não somos
praticamente nada. Imagina se descobrem isso! Não é hora de entrarmos em
guerra e sim de prepararmos um casamento, isso vai despistar qualquer
merda que esteja passando pela cabeça deles.

Meu coração batia de modo descompassado. Ao que parecia, Matteo
queria dar seguimento com o nosso suposto casamento.

  Eles ficaram em silêncio e, em seguida, a voz de Fabrizio rompeu o
silêncio:

— O casamento do Chefe acabará com qualquer rumor, principalmente
de que esteja em luto pela morte de Giulia. Sabe que tudo é motivo para
tentarem nos atacar.

— Essa é a desculpas mais esfarrapada que já ouvi.  Ele não está  de
luto, todos sabem disso.— Matteo alterou a voz. — Riccardo não ama nem
ele mesmo, ou por acaso já esqueceu o que ele fez conosco, que somos
irmãos e compartilhamos do mesmo sangue? Ele não sente nada, porra! E daí
se nos atacarem, somos fortes para enfrentá-los, não?

— Matteo...

— Não me venha com essa, Fabrizio! Irá colocar mais uma inocente nas
mãos dele? Acha certo desfazer meu casamento com ela, para colocá-la nas
mãos dele?

Vi tudo à minha frente girar, era muita informação.  Eu e Matteo
estávamos mesmo noivos.



Coloquei a mão na boca ao sentir um calafrio ruim percorrer meu corpo.
Se ele tinha coragem de falar do próprio irmão, é porque as coisas eram mais
tenebrosas do que eu imaginava. Mas, o que eu poderia fazer? Nada! As
mulheres da Famiglia não têm opção, sendo assim, eu não tinha para onde
correr.

 

Saí dali o mais rápido que pude. Tranquei a porta do meu quarto e me
sentei na cama abraçando meus joelhos. Contemplei a melancolia da
paisagem pela janela.

Eu não queria me casar. Não queria passar o restante da minha vida ao
lado de um homem cruel e que nem conheço. Preferiria mil vezes estar no
Colégio interno do que viver ao lado de um assassino, pois é isso que os
homens da máfia são, todos assassinos!  O único que escapa dessa corja é
meu irmão Giovanni, que não deixou a máfia corromper sua mente.

 

  Uma semana havia se passado desde aquele fatídico dia. Desde que
soube que iriam me casar com o chefe da máfia, mamãe vive trancada no
quarto e Giovanni quase não para em casa. 

Era praticamente impossível acreditar no que estava acontecendo
comigo. Odiava fazer parte disso e abominava o fato de me tornar esposa de
um deles. Ser estuprada, agredida verbal e fisicamente, no meu ponto de
vista, não era normal como outras mulheres da máfia achavam. Eu queria ser
diferente delas, colocar uma regra que proibisse a violência contra a mulher.
Mas, como?

  Lembro-me do casamento de Anna, foi quando vi mamma apanhar pela
primeira vez em público. O casamento parecia um velório, e como meu
sonho sempre foi ser pianista, eu quis animar tocando “Sicilian Heart”.

Papai não gostou de me ver ali, e quando ele tentou me bater, mamãe
entrou na minha frente e apanhou no meu lugar. Naquele dia eu entendi por



que os casamentos na máfia são como velórios, pois, de fato, as mulheres
“morrem” de alguma forma. Elas perdem suas essências ao serem submetidas
às regras machistas, vítimas de agressão por tentarem expor suas opiniões. Eu
passei a odiar os homens da Famiglia.

Pisquei os olhos absorta, por várias vezes, na intenção de tentar conter
as lágrimas, lembrar desses fatos mexiam muito comigo, ainda mais sabendo
que logo serei eu. Respirei fundo e desci as escadas para ir à cozinha tomar
meu café, mas parei, abruptamente, ao ouvir meus pais discutindo.

— Você é um maldito, Giacomo. Como pode fazer isso com a nossa
filha? — mamma confrontou papai. — Esse homem é o próprio demônio,
como você ousa oferecer nossa menina para ele? — Pôs as mãos sobre o
peito, completamente desolada. Nunca a vi falando desse jeito,
principalmente com o nosso pai.  — COMO, GIACOMO? COMO OUSA
FAZER ISSO?

   Mamãe estava com uma faca apontada para o meu pai, ameaçando-o.
Aquilo me deixou paralisada.

— Cale sua boca, idiota, eles a escolheram. Que ousadia é essa para
falar do chefe?  Quer ficar sem olhos e a língua? Vá fazer seu serviço e não
se meta no que não é da sua maldita conta  — meu pai rosnou, fazendo
mamãe chorar ainda mais.

— Ela é minha filha, MINHA! Eu senti as dores do parto, eu lhe dei à
luz. Você não passa de um bastardo maldito. — Após ter dito isso, papai
avançou sobre mamma, desferindo um soco em seu rosto e não demorou para
o sangue começar a escorrer de sua boca. Fiquei chocada com tamanha
violência. Como ele ainda se atrevia? Diferente das outras vezes, agora, eu
não ficaria quieta. Por que tanta  covardia  com  nós,    mulheres?

    Algumas delas são retiradas de suas famílias ainda muito jovens,
assistem seus sonhos serem esmagados por maridos alcoólatras, promíscuos e
agressivos. Como se não bastasse, ainda são obrigadas a parir uma penca de
filhos, e se possível, todos homens, para dar continuidade ao legado dos pais.
E o que elas ganham com tudo isso? Porrada? Eles não veem que a vida já
nos desgraça o suficiente para merecermos tal tratamento?

Deus, eu também vou passar por isso.



As sessões de torturas devem surtir um efeito grande neles, o suficiente
para promoverem uma lavagem cerebral, a ponto de esquecerem que são
filhos de uma mulher.

Por que nos maltratar?

— Se encostar mais um dedo nela, esqueça que é meu pai. — Dei um
passo à frente, falando firme enquanto apertava minhas mãos em punhos.
Atravessei a sala e posicionei-me à frente de mamma. Se ele quisesse bater
em mim que o fizesse, mas nela, eu jamais permitiria. Mamma era sagrada
para mim e ele não tinha o direito de lhe encostar as mãos sujas.  E por mais
que existisse a imensa vontade de lhe devolver a porrada que deu nela,
infelizmente, não poderia fazer. Tinha que respeitá-lo em nome da Famiglia,
eram as regras, e essas eu jamais poderia esquecer.

   Então, de repente, papai solta aquela gargalhada, que antes eu achava
medonha, a mesma que me causava frio na espinha, mas que, naqueles dias
não surtiu nenhum efeito em mim. Também, o que poderia ser mais
assustador do que o destino que estava prestes a enfrentar? Nada me
importava mais!

— Você é muito petulante, eu deveria lhe dar umas bofetadas.

— Vá em frente — desafiei. — Vocês, homens, são uns covardes
mesmo, bater em mulher é muito fácil, olhe nosso tamanho? Vão enfrentar os
Russos!

 

Ele ia avançar para cima de mim, mas parou no meio do caminho.

— Sabe por que não o faço? Pois em breve você irá aprender da pior
maneira que não se deve falar desse jeito com um homem. — Dando de
ombros, ele continuou: — De agora em diante, é o seu futuro marido quem
irá colocá-la no seu devido lugar. E espero que seu destino não seja sete
palmos abaixo da terra, assim como as outras esposas dele. — Papai nos deu
um último olhar antes de sair da sala.

Futuro marido...

“E espero que seu destino não seja a sete palmos abaixo da terra, assim



como as outras esposas dele.”

Deus!!

 

 

Suspirei alto antes de me jogar na cama. Não tinha nem dois meses que
recebi a notícia e o mundo já parecia estar desmoronando sobre minha
cabeça. E quando a porta abriu-se revelando meu amado irmão Giovanni,
tratei de levantar rapidamente, jogando-me aflita em seus braços, me
permitindo chorar; entregando-me de vez à dor e ao sofrimento. Queria muito
poder mostrar o quanto era forte, mas infelizmente não consegui camuflar a
angústia por muito tempo. Tudo aquilo me apavorava.

— Giovanni, que saudade — murmurei, chorando.

— Eu também estava.  — Suspirou, triste. — Infelizmente não se fala
sobre outra coisa na Famiglia, o casamento do ano. — Beijou minha cabeça.
— Lamentavelmente não posso fazer nada que impeça esse matrimônio. Mas
vou dar todo meu apoio, mia sorella. — Acariciando meu rosto, Giovanni
sorriu cúmplice. Também estava sofrendo.

   Sempre fui forte e nunca gostei de me fazer de vítima. Crescer em um
ambiente violento nos torna assim. Mas, naquele momento, dizer que eu não
estava com medo era impossível.

— O que você sabe sobre ele?

— Um soldado só sabe aquilo que lhe é imposto através de ordens. Ele é
um louco genocida, é o que todos sabem. — Giovanni, mexeu-se, inquieto.
— Não vou assustá-la ainda mais com esses assuntos. Já está apavorada o
suficiente, não vou colocar mais merdas nessa cabecinha. Já pensou em fugir
no dia do casamento? — Tentou fazer uma piada, mas sua voz soou triste.
Era uma possibilidade. Uma possibilidade completamente suicida.  — Caso
pudesse, daria minha vida para impedir essa merda. Mas já que não posso,
quero que durma tranquila e quando acordar ainda estarei aqui velando seu



sono, matando todos os fantasmas que ousarem te assombrar.

“Um Demônio...”

“E espero que seu destino não seja a sete palmos abaixo da terra, assim
como as outras esposas dele.”

“Ele é um louco genocida...”

— Obrigada, Giovanni. Eu amo você — sussurrei segurando sua mão.

Ele ia me visitar no colégio interno, não era sempre, mas ficava muito
feliz por saber que não fui esquecida por ele, apesar de a máfia roubar a
maioria do seu tempo.

— Eu também te amo — sorriu acariciando meus cabelos. Fechei os
olhos tentando me entregar ao sono.

 

 



 

 

 

 

                
 

Com dor no coração vi os dias passarem pela janela do meu quarto, de
onde não tive vontade de sair. Em casa era a mesma melancolia de sempre,
mamma chorando pelos cantos, Anna me ligando todos os dias e Giovanni
dando-me suporte toda vez que estava em casa. E desde aquele fatídico dia,
não vi e nem ouvir falar dos Guerrieri.

Minha família estava sendo meu pilar naquelas horas, exceto meu pai,
que pelo que soube estava orgulhoso pelo casamento. Ele seria o sogro do
chefe, que honra, não?

   Permanecia no escuro em relação ao meu futuro marido, a única
informação que possuía era sobre as coisas que ouvi quando eu ainda era
criança — mas ninguém ousava falar dele tão abertamente. O que me deixava
mais amedrontada eram as duas esposas falecidas, e, no entanto, ninguém



sabia me explicar o quê, de fato, houve com elas, e minha cabeça só
conseguia questionar: de que morreram? Ele as matou?

 

 

Não sabia ao certo em que momento me entreguei ao sono enquanto
chorava, mas acordei assustada com raios de sol adentrando meu quarto. E
assim que tentei pôr os pés no chão, caí sobre o tapete, contorcendo-me de
dor no estômago, resultado de uma gastrite que enfrentava desde que me
entendia por gente. Me encolhi no chão e esperei pacientemente que a dor ao
menos diminuísse um pouco para que eu pudesse andar até o banheiro e
tomar o bendito remédio, sem o qual não vivo sem. A dor era tão violenta que
me causava falta de ar, perda de apetite, náuseas e, às vezes, vômito.

Era um verdadeiro caos.

À medida que foi diminuindo, não perdi tempo e caminhei lentamente
até lá.

  Sempre fui elogiada por ter uma beleza de dar inveja, no entanto
naqueles dias vinha me sentindo uma bruxa, principalmente quando a dor
atacava. O espelho não mente e eu tinha certeza de que se alguém me visse
daquele jeito, sairia correndo. Então entrei no chuveiro esperando que a água
quente levasse embora a maioria dos meus problemas. Eu sabia que parte da
minha dor era devido a situações emocionais.

 

— Laura? Vai demorar muito nesse banheiro? — Reconheci a voz do
meu pai através da porta. Guardei o remédio, a escova de dente, e saí do
banheiro já de banho tomado. Eu já sabia que deveria ser algo relacionado ao
casamento, pois desde que aquele inferno começou, não tinha mais sossego.

— Já estou saindo, papai. — Abri a porta e caminhei de volta para o
quarto, ainda com um pouco de dificuldades.



— Fabrizio Guerrieri está aí querendo vê-la — papai falou enquanto
ajeitava seu terno impecável procurando por algum defeito, embora fosse
óbvio que ele não acharia, pois mamãe trabalhava duro para os deixar
daquele jeito. Além de que, esse sem vergonha nunca permitia que a
empregada da casa fizesse esse serviço. E o terno impecável, com toda
certeza, voltará sujo de batom e cheirando a perfume barato das prostitutas
dos clubes da Famiglia. Mais um de seus atos terríveis para humilhá-la.

    Suspirei e parei para analisar a situação antes de abrir a boca e falar
algumas besteiras que ele merecia ouvir, mas me contive, tendo em mente
que não chegaria a lugar nenhum. Era o casamento dos meus pais, então de
fato, eu não deveria mesmo me meter.

 

 

   Relutante, caminhei até a sala onde Fabrizio esperava pacientemente,
sentado no banco do piano. E assim que me viu, levantou-se de imediato
estendendo-me sua mão em forma de cumprimento.

— Tudo bem? — perguntou depois de um longo tempo em silêncio me
observando. — Está pálida!

— Está sim. É só uma dor no estômago que ela sente desde criança. Não
é nada de mais — Papai interferiu, provavelmente por medo de que o nosso
Subchefe voltasse atrás em sua decisão, por achar que uma esposa “doente”
não seria favorável ao seu irmão poderoso.

— Bem — Fabrizio, pigarreou. — Não quero estender minha visita.
Apenas vim lhe trazer isto a pedido do meu irmão. — Tirou do bolso uma
caixinha vermelha.

    Ao abri-la, um lindo anel solitário cravejado, com o que presumi
serem diamantes, incomodou minha visão pelo brilho estonteante. Era
realmente lindo e chamava muito a atenção.

— O correto seria o seu irmão fazer o pedido formalmente, não acha?



Afinal, ele é o noivo — falei naturalmente, pois no meu ponto de vista seria o
correto. Não?

     E de repente, a sala ficou no mais absoluto silêncio.

E não, eu não estava querendo ver o demônio antes do tempo. Mas era
sempre seus irmãos, ou soldados, que resolviam tudo.

Embora fosse nosso chefe, ele não era Deus, apesar de ser considerado
assim dentro da máfia. Todos arriscavam-se por ele, davam suas vidas para
protegê-lo. E ele fazia o quê, exatamente?

  Para minha surpresa, Fabrizio deu apenas um sorriso de lado ignorando
minha curiosidade. Então ele me entregou a caixinha, e eu coloquei o anel no
meu dedo. Curiosamente, era o tamanho ideal.

— È apenas um anel, Laura.  O casamento será daqui a uma semana.

— UMA SEMANA? — gritei, completamente assustada. — Por que tão
rápido?

— LAURA!!!! — Papai gritou, histérico. Mas nem dei ouvidos, era do
meu futuro que estávamos falando e ele não se importava. Então alguém
tinha que fazê-lo, ainda que esse alguém fosse eu mesma.

  Às vezes me perguntava como seria ter um pai de verdade, daqueles
amorosos que se vê em filmes ou nos livros. A realidade na máfia seria outra.

— Somos mafiosos e não sabemos do amanhã, não é mesmo? — Depois
de responder calmamente, dando de ombros, Fabrizio caminhou lentamente
até a porta. — Um cartão de crédito ilimitado chegará no final desta tarde,
através de um soldado, Riccardo o mandará. Você não precisa se preocupar
para planejar o casamento, estará tudo pronto no dia determinado. Mandarei
minha esposa vir ajudá-la com o vestido. — Ajeitou seu terno e, novamente,
sorriu de lado. Bem, pelo visto teria que me acostumar com esse sorriso
sarcástico. — Até o dia do casamento.

 

   Com a mesma sutileza, Fabrizio abriu a porta e saiu, subitamente pude
ver seus soldados completamente armados esperando-o do lado de fora.



Suspirei alto completamente desolada, jogando-me no sofá enquanto
observava o anel de noivado. Apesar de lindo, eu não poderia jamais
esquecer o significado: início da minha escravidão a uma pessoa que nunca vi
ou falei na minha vida, cuja fama era cruel e assustadora.

O que mais me assustava era o fato das coisas estarem correndo, minha
vida estava passando, como num passe de mágica, e por mais que eu
soubesse que as coisas na máfia funcionassem daquele jeito, eu não tinha
estruturas para lidar com a situação.

 

 

 



 

 

  

 
 

 Eu continuava olhando para o anel de noivado, alheia a tudo que Anna,
mamma e Alessandra Guerrieri, esposa de Fabrizio, diziam.

Nós estávamos a caminho da loja para escolher o vestido de noiva, tudo
estava muito corrido e meu medo era de não achar algo do meu agrado.
Embora as circunstâncias fossem outras, toda mulher sonha com um vestido
de noiva, branco e dos sonhos, e não foi diferente comigo.

— Chegamos. — Alessandra saltou rapidamente do carro.

   De princípio, Alessandra e eu nos demos bem, ela falava o necessário
e não era cheia de palhaçadas, o fato de ser simpática também era um ponto
positivo. Em alguns aspectos, Alessandra parecia comigo, principalmente
pela sinceridade e por não medir palavras para falar o que achava certo.

    Elas continuavam conversando animadamente e eu continuava alheia,



ora ou outra, notava o olhar preocupado de mamma sobre mim. Graças a
Deus elas me conheciam bem e não me questionavam sobre nada. Anna,
como um verdadeiro anjo, interagia com Alessandra, respondendo a todas as
perguntas direcionadas a mim, deixando claro que conhecia meu gosto e
ficaria à frente de tudo.

Notei que havíamos parado numa loja de vestidos de noivas, eram
muitos modelos e sozinha eu não saberia qual escolher.

     Sempre idealizei o sonho de me casar e ter filhos com o homem dos
meus sonhos. Aquele que eu mesma pudesse escolher.

— Olá, seja bem-vinda, Sra. Guerrieri — a vendedora a cumprimentou
com certa intimidade, parecia que se conheciam. — Em que posso ajudá-la?

Ótimo, estávamos invisíveis agora?

— Sou Anna D’Saints. — Minha irmã estendeu a mão para a mulher
que rapidamente inteirou-se da gafe que acabara de cometer, e mesmo
desajeitada, recebeu os cumprimentos de Anna. — Essa é minha irmã, Laura.
Viemos procurar um vestido de noiva para ela.

—Exatamente! — Alessandra concluiu, com toda sua simpatia.

— E você tem algo em mente, mocinha?

— Se eu tivesse, não teria vindo nesta loja. Mandaria fazer um de
acordo com minha imaginação. Não acha óbvio? Não faço ideia do que quero
— retruquei, mal-humorada. — E me chame de Laura, por favor.

Fui ignorante? Fui! Mas ela precisava tomar um chá de semancol,
porque a noiva era eu, e afinal não fiz nada para merecer sua antipatia.

— Certo — respondeu, sem graça. — Vou mostrá-las as novas coleções
feitas pelos melhores estilistas do mundo. — A mulher começou a caminhar
batendo, irritantemente, seus saltos sobre o chão de madeira.

Pronto, entrou para a minha lista de implicância. Não gostei dela, e
percebia seus olhares para mim. O que eu fiz exatamente? Juro que não sei!

Foi a primeira vez que fui até uma loja de vestidos de noiva. Então
posso garantir que nunca tinha visto aquela mulher na minha vida.



Ela andava e falava sem parar enquanto mostrava os vestidos. E não
tinha como negar, era um mais lindo que o outro.

— Deu vontade de casar com o meu Fabrizio novamente — Alessandra
murmurou, rindo baixinho.

  Se ela amava o marido, então, de fato, ele deveria ser cordial. Nesse
caso, seria o primeiro casamento que vejo dar certo dentro da máfia. Ao que
parecia, Alessandra não fazia o tipo de mulher estúpida, que apanhava do
marido e ainda era apaixonada. Isso não me parecia provável.

— E foi um dos casamentos do ano. É claro que em primeiro lugar ficou
o de sua irmã, Catarina Guerrieri. Que descanse em paz. — A vendedora fez
o sinal da cruz enquanto me olhava.

    Bem, não sou e nunca fui do tipo que leva desaforo para casa, seja ele
qual for. Essa vendedora não gostou de mim e pronto! Ela tinha todo o direito
de não gostar, mesmo que eu não tivesse feito nada. Mas ainda assim, ela
tinha a obrigação de usar seu profissionalismo e educação. Por isso, o clima
que antes estava descontraído, deu lugar a um completo silêncio. Atal Bianca
conseguiu me deixar ainda mais apavorada. Eu não sabia nada sobre
Riccardo, e todas aquelas informações caindo como bomba sobre minha
cabeça, me dava vontade de fugir e nunca mais voltar.

Mas fugir seria o mesmo que pedir para morrer. Nenhum mafioso aceita
ser deixado, agora, imagine, esse sendo o chefe? Certamente colocaria minha
cabeça na guilhotina.

— Quem era Catarina? — perguntei, desconfiada. Eu já tinha em mente
que o meu futuro marido foi casado duas vezes. Eu só precisava dar nome aos
“bois”, já que, de jeito nenhum, ficaria no escuro em relação a isso. E se ela
começou, então que terminasse.

— Laura, deixe para lá. Você tem que olhar os vestidos. — Alessandra
quis apaziguar a situação, desfocando o assunto. Mas o que ela desconhecia
ao meu respeito, era o fato de nunca desistir, não tão fácil. Persistência é o
caminho para o êxito. Então como uma boa atacante, continuei, com sede
para marcar o gol.

— E vou continuar, Alessandra, mas só depois que ela terminar o que



começou. Então, Catarina é o nome de uma das falecidas do meu noivo?

     Minha cabeça dava volta e mais voltadas com tanta informação. E a
resposta que tanto esperei da intrometida, veio. E ela não hesitou em jogar
toda a merda no ventilador.

— Sim, mas não qualquer esposa. Ela era A ESPOSA — frisou. — A
única que ele mesmo escolheu. Não foi um casamento arranjado, como tantos
outros por aí. Catarina sempre nos dizia o quanto ele era apaixonado por ela.

      Ela olhava para mim com puro desprezo. E na minha cabeça eu só
conseguia me perguntar: por quê?

Eu não roubei o lugar de ninguém e tão pouco pedi para estar enfiada
nisso, pelo contrário, eu sonhei em ser feliz longe de tudo. Eu, de certa forma,
estava feliz no colégio interno.

— Bianca, já chega! — Alessandra intrometeu-se. — Eu sei que ela era
sua melhor amiga, mas não esqueça de que era minha única irmã. Ninguém,
mais do que eu, sente a falta dela. Dormir sem uma mensagem de boa-noite e
acordar sem uma mensagem de bom-dia, não está e, nunca será, fácil, e isso
já faz cinco anos. Mas vamos respeitar a Laura. Ela não tem nada a ver com
isso.

— Não estou desrespeitando Laura, mas nós duas sabemos da furada em
que ela está se enfiando. Entrou aqui cheia de prepotência, e estará se
iludindo de achar que vai tomar o lugar de Cat, provavelmente acabará como
a última esposa, tirando a própria vida por desgosto, por nunca ter chegado ao
coração dele, porque nossa Catarina é única — ela falou, de uma vez, mas
recuperou o fôlego antes de fixar seu olhar no meu e dizer:  — Tenha isso em
mente, Laura.

Suicídio?

Bem, o que eu poderia dizer depois daquilo? Eu não conseguia formular
nada, pois estava completamente chocada com a revelação. Pela cara de Anna
e mamma, elas se sentiam iguais a mim, completamente leigas sobre o
assunto. Algo dentro de mim dizia que comigo, talvez, não fosse diferente.
Eu não aguentaria viver ao lado de um homem hediondo e sendo
constantemente violentada e desrespeitada, não era vida para mim.



— Bianca. Você acabou de cometer um erro. Laura não morava aqui,
então ela nunca soube de Catarina ou de Giulia. Esse casamento vai acontecer
porque ela não tem escolha. Assim como Giulia não teve. Você jogou tudo
isso, injustamente, para cima dela.

— Espere aí... — Levantei minha mão interrompendo-as. — Você está
julgando a Giulia só porque ela quis fazer o casamento dar certo, é isso?

— Laura, não me leve a mal...

— Não venha com “Laura”. Você me tratou mal desde que coloquei os
pés aqui. Não foi profissional e agiu de má fé. Diferente do que você pensa,
nós não temos escolhas dentro desse mundo criminoso. E se a falecida fez
algum esforço para o casamento dar certo, talvez tenha sido a única solução
que encontrou para não viver um inferno com o próprio demônio. E não, não
irei me iludir, mas não serei estúpida o bastante para seguir seus conselhos.
Portanto, sugiro que os guarde e use somente quando for solicitada.

— Desculpe-me, Laura. Eu me excedi.

— Posso não vir a ser a esposa amada e idolatrada como foi a tal
Catarina. Mas ainda assim, mereço respeito pelo posto que vou ocupar. Você
querendo ou não.

   Nada mais precisou ser dito depois que Bianca baixou a cabeça. Ficou
claro que não sou a idiota que ela pensava, mas aquela conversa havia
mexido comigo, a ponto de me deixar desnorteada.

Tentei, ao máximo, me concentrar nos vestidos de noiva, na verdade eu
estava quase desistindo de procurá-lo quando Anna trouxe mais um vestido,
que para mim, seria como os outros. Todos eram bonitos, mas não faziam o
meu tipo. Não traziam a emoção e o ânimo que eu precisava para entrar numa
cerimônia de casamento, encarar o chefe e sua legião de mafiosos.

Não, eu não estava preparada.

  Mas quando mamma e Anna me ajudaram a fechar o vestido, fiquei
completamente paralisada ao vê-lo em meu corpo, a sensação foi como se
tivesse sido feito para mim.

— Esse — sussurrei, emocionada, depois de tanto experimentar



vestidos, olhando no grande espelho fiquei deslumbrada com a imagem
refletida. O vestido que escolhi caiu como uma luva. Realçando as curvas do
meu corpo, meus seios ficaram perfeitamente modelados no decote em V. Era
incrivelmente lindo, eu estava parecendo uma princesa.

— Deus, parece uma princesa — mamãe sussurrou emocionada, dando
voz aos meus pensamentos e isso foi o estopim para minhas lágrimas virem à
tona também. E em poucos segundos eu estava sendo confortada por um
abraço duplo de mamma e Anna. Minha ficha havia caído. Eu era a noiva!

Mesmo sabendo que um casamento poderia acontecer a qualquer
momento, eu nunca me imaginei vivendo aquilo. O colégio me fez acreditar
que eu era normal como as outras pessoas, e que ninguém iria me obrigar a
fazer o que eu não quisesse, mas, em tão pouco tempo, como um tsunami,
que vai destruindo tudo em questão de segundos, vi minha vida mudando, e
dentro de poucos dias, eu iria pertencer ao chefe, ao meu marido.

—Ei, levante essa cabeça — Anna murmurou encostando sua testa na
minha.

— Amo vocês — concluí, forçando um sorriso. — Sempre vou amar,
aconteça o que acontecer. — Enxuguei as lágrimas das duas e me recompus.
Elas sorriram também.

       Só faltou Giovanni, mas era uma pena, nessas ocasiões só as
mulheres participavam. Continuei absorta olhando para o espelho,
imaginando o quão perfeito seria estar casando com alguém que escolhi para
ser meu marido, alguém que eu amasse a ponto de fazer juras de amor. Meus
pensamentos vagaram para o homem dos meus sonhos, nunca conseguia me
lembrar do seu rosto, mas seus olhos verdes ficaram marcados em minha
memória.

A voz, doce e preocupada, da minha mãe me fez voltar para a realidade.

— Temos que ir, seu pai já me ligou várias vezes. Hoje é o casamento
de Pietra Colombo. O pai dela é um dos membros importantes na Famiglia,
portanto não podemos faltar.

Há tempos não vou às festas da Famiglia, pouco me lembrava das vezes
que fui.



— Sim. É mesmo, Mamma. Antônio pediu que eu separasse um de seus
ternos de grife. — Anna pegou o celular para verificar a hora. — Vou falar
com aquela vendedora folgada para reservar esse vestido. — Assenti para
Anna, que saiu apressada.

  — Mãe... será que ele vai estar neste casamento? Será que terei a
oportunidade de conhecê-lo antes do nosso casamento?

— Não sei, minha preciosa filha. Nunca o vi em nenhuma das festas da
Famiglia. Ele é o chefe e não perde tempo com essas coisas. — Ela sorriu
sem vontade.

— Como é fisicamente?

— Eu não sei, querida. Seu pai nunca foi de me levar a esses eventos. O
chefe não frequenta qualquer lugar, não é em todas as festas que vai encontrá-
lo. Você sabe, ele é o Dom e sua fama é suficiente para deixar toda a máfia
com medo, então quem irá querer vê-lo pessoalmente sem ser os homens de
confiança?

     Suspirei, enquanto concordava, triste. Eu sabia que Riccardo
Guerrieri era bem mais velho do que eu, mas não saber nada sobre sua
aparência física me deixava mais nervosa ainda. Seria como aqueles homens
barrigudos e feios? Eram muitas perguntas sem respostas.

 



 

 

 

 

 

Assim que chegamos em casa, corri para o meu quarto para me arrumar.
Algo dentro de mim dizia que eu iria vê-lo naquela noite. Um frio percorreu
meu estômago só de imaginar estar frente a frente com ele. Corri para o
banheiro e tomei um banho.  Logo estava de frente para o espelho terminando
de passar o batom vinho que combinava com o vestido da mesma cor. Estava
nervosa pelo fato de aparecer em público pela primeira vez depois do
internato. Lembrava-me, vagamente, das comemorações da Famiglia, eu era
pequena, e minha única preocupação era brincar. É aterrorizante como as
coisas mudam de uma hora para a outra.

Sorri abertamente ao ver mamãe adentrando o quarto, exibindo um lindo
vestido dourado, estilo sereia. Ela era linda com seus cabelos negros que
caíam como cascatas sobre as costas, quase tocando a cintura fina. Amava
tanto minha mãe.— Você está linda! — Sorri docemente para ela.

— Oh, estou linda? Imagine você e Anna que aparentam ser duas
modelos americanas? — Gargalhou dando tapinhas leves nas minhas costas.



    Era uma pena mamma não enxergar sua própria beleza. Ela deveria
olhar-se mais no espelho com atenção e passar a observar sua imagem sob
seu ponto de vista, não baseado no que meu pai falava. Ela jamais se anularia
assim.

— Vamos, querida! Seu pai e irmão estão nos esperando no carro. Anna
e Antônio já estão nos aguardando lá.

— Sí, mamma. — Peguei minha bolsa de mão e nos retiramos do quarto.

        Passamos pelos grandes portões, por todos os lados havia soldados
portando vários tipos de armas, uma mais feia, e pesada, do que a outra. Se
viesse a guerra que eles estavam esperando, seria o fim do mundo. Mas o que
chamou mais atenção foi um menino segurando uma arma maior do que ele.
Deus, onde é que vamos parar? Aquele menino aparentava ter no máximo
doze anos de idade. Eu sempre soube que os homens começam cedo no
mundo crime, mas, mesmo assim, era chocante ver a vida daquele garotinho
ser interrompida tão drasticamente.

— Pela demora, achei que eram as noivas. Os noivos de verdade já
devem estar curtindo a lua de mel — Papai resmungou assim que entramos
no carro.  — No seu casamento, Laura, espero que comece a se arrumar um
dia antes. O chefe odeia atrasos, então se não quiser que ele vá te buscar
pessoalmente, pelos cabelos, ouça meus conselhos. Engoli em seco e me
afundei no banco. Olhei assustada para mamma e vi que ela estava tão
assustada quanto eu.

   Tentei relaxar, encostei minha cabeça no vidro e fui observando a
paisagem através da janela. Chovia muito e ventava, e já começava a me
arrepender por ter escolhido um vestido tomara que caia. Aconcheguei-me ao
corpo de mamma, e ela me abraçou para me passar um pouco do seu calor.

  Papai e Giovanni conversavam sobre a máfia, falavam dos roubos e do
contrabando de armas, drogas, entre outras coisas ilegais.

Era o único assunto que tinham. E nesse caso, nós, mulheres, tínhamos
que ser surdas e mudas, não podíamos abrir a boca para questionar sobre
nada.  Nada do que eles conversavam poderia sair dali, mesmo que eles
nunca falassem nada de mais perto de nós, mas o pouco que falavam era o
suficiente para mantermos a boca fechada.



— O chefe falou comigo hoje... — Giovanni balbuciou. — Não era
Fabrizio, era... o noivo da Laura.

     Meu corpo todo se alarmou, meu coração quis sair do peito, tamanho
era o pavor. O que ele queria com Giovanni? Senti os dedos de mamma
apertando meu braço, levemente.

— E o que ele queria? — Papai perguntou.

— Perguntou se eu estava querendo me virar sozinho. — Suspirou.  Em
sua voz havia o tom de preocupação.

  Se virar sozinho! Infelizmente um código que somente eles entendiam.

— Porra, você repassou tudo, Giovanni?

— Repassei.

— Tem certeza? — Papai elevou a voz, repreendendo meu irmão. —
Ele não é de perguntar, se o fez, é porque já tem a resposta e está apenas te
testando.

   Olhei para o lado e vi que mamãe também prestava atenção.

 

— Fiz o que Antônio mandou. O chefe e ele são amigos, não? Então...
eles que se entendam. — Meu irmão deu de ombros.

     Mas pelo retrovisor pude ver a testa de Giovanni franzida. Algo o
preocupava, mas o quê? O que assolava o meu amado irmão?

    Papai deu um longo suspiro, aparentemente, também estava
preocupado. E se algo o deixava assim, era porque o negócio era sério. Não
houve mais conversa entre eles. O caminho foi percorrido no mais absoluto
silêncio. Giovanni continuava com sua expressão preocupada, papai com o
maxilar trincado... E mama, de cabeça baixa, pensativa. O que quer que tenha
acontecido, abalou minha família.



 

    Assim que adentramos a propriedade dos Colombo os soldados da
casa revistaram o carro, e só depois de confirmarem nossa presença é que
fomos liberados a continuar o caminho.

— Família, até que enfim chegaram. — Antônio, todo sorridente, abriu
os braços para nos receber. Ele era parente do dono da casa. Pietra era sua
prima.  — Querida cunhadinha, quanto tempo! — Como sempre, passou,
descaradamente, os olhos pelo meu corpo. — Cada dia mais linda, desculpe-
me por não ter te cumprimentado quando estive na sua casa, mas é que...

— Não me interessa suas desculpas, mantenha suas mãos longe de mim
— falei, mostrando que já não era mais aquela menina da qual ele tentou
abusar.

   Ele, insatisfeito com a minha resposta, deu um gole de sua bebida sem
desviar os olhos do meus. Eu o odiava, a ponto de matá-lo com minhas
próprias mãos.

— Olha! — Soltou uma gargalhada, olhando-me de cima a baixo. —
Está treinando para ser a esposa do chefe?

— Talvez — desafiei.  Antônio se aproximou de mim e segurou meu
rosto com brutalidade.

— Está achando que vai brincar de casinha? — Riu, tomando mais um
gole da bebida. — Não se esqueça: quando você era apenas uma criancinha
catarrenta e birrenta, ele já era o chefe e comandava a máfia com mãos de
ferro.

Quando pensei em falar algo, papai apareceu nos interrompendo.

— Antônio, que bom que está aqui, precisamos conversar. — Papai pôs
a mão no ombro de Antônio.

Quando eles saíram do salão, pude respirar mais aliviada. Era a primeira
festa a que comparecia, depois de anos fora, e já queria ir embora.

— Irmã... — Anna me abraçou assim que pus os pés dentro da casa. E
pelo que pude ver, estávamos mesmo atrasados, a cerimônia já havia acabado



e os noivos tiravam fotos e curtiam a festa.

— Pelo visto chegamos mesmo atrasados. — Mamãe deu um abraço
urso em Anna.

— Vocês não perderam nada. Foi um porre. O tio do meu marido é um
arrogante, me destratou e disse que os Bassi não são nada além de uma
família falida. E ainda disse que Giovanni é um traidor.

O quê?

Traidores na máfia não têm perdão. Eles são torturados e mortos.
Certamente havia um engano, Giovanni é o homem mais correto que já
conheci em toda minha vida. Ele nunca iria se sujar dessa forma.

— Colombo sempre foi esnobe e cheio de pose. É um arrogante.  —
Mamãe suspirou. — Mal sabe ele que sua querida filha está casando grávida.
O noivo comeu a sobremesa antes do almoço.

Engasguei com o refrigerante. Mama era mais perigosa do que pensei,
pois nunca imaginei que poderia existir isso dentro da máfia.

Eu ri.

— Como a senhora sabe disso? — Anna abafou a gargalhada pondo a
mão sobre boca.

— Eu sei de muita coisa, minha filha. Fico na minha para não criar
confusão. Até mexerem com um dos meus filhos. Giovanni é correto e logo
sua inocência será provada.

Rimos enquanto nos sentávamos na cadeira.

— Por que estão todos olhando para nós? — murmurei incomodada
depois de perceber os olhares. Aquilo me incomodou, porque não estou
acostumada a ser o centro das atenções.  Será que tem a ver com o que
Colombo disse à Anna?

— Estão olhando para você, Laura. O próximo casamento é o seu. —
Meu coração começou a bater descompassado depois de me lembrar daquilo.
— E não será qualquer casamento. Talvez Colombo esteja com raiva disso.
Pietra está casando com um soldado da família Palumbo, enquanto todos nós



sabemos que Colombo a trancafiou para se casar com alguém de cargo alto
na máfia. Vai ver ele já sabia que a filha estava grávida e cedeu a esse
casamento com medo de fofocas.— Inveja de mim? Não faz sentindo! —
Levantei minhas mãos.

— Laura, isso aqui é uma disputa de poder e riqueza. Há muitas moças
malfaladas dentro da Famiglia, e não somos como elas. A família Bassi
sempre foi leal e sempre honrou a Famiglia, e isso não é de agora, Antônio às
vezes deixa escapar  sobre essas questões.

Que horror, nunca ouvi Anna falando de “política mafiosa”, até
engasguei com o refrigerante. Ela olhou-me de soslaio.

— Aquele energúmeno conversa sobre isso com você? — Coloquei as
mãos na boca como se estivesse incrédula. Sim, foi cruel da minha parte, mas
eu odiava Antônio.  — A evolução está chegando na máfia? Ou será que ele
fala isso apenas para você fazer o que ele quer?

— Laura — Mamãe chamou minha atenção. — Antônio é o marido de
sua irmã. Controle-se.

  É, fui longe demais. Senti-me culpada ao ver o olhar triste da minha
irmã. Ela não tinha culpa de ser casada com um babaca.

— Perdão, Anna.

— Ah, Laura, essa sua língua... — Anna gargalhou me abraçando. —
Você é muito sincera.

   Nós rimos muito.

— Boa noite...

Ao ouvirmos a voz conhecida, viramos rapidamente para trás, dando de
cara com Fabrizio Guerrieri. Ele sorriu e estendeu a mão para minha mãe,
cumprimentando-a, depois fez o mesmo com Anna, até chegar em mim.

 

— Será que pode sentar na mesa conosco? — Hesitei, enrugando a testa.
Não queria deixar minha irmã e minha mãe sozinhas para ir me sentar com
um “desconhecido”.



Fabrizio, percebendo minha hesitação em levantar, sorriu, passando a
mão pelos cabelos.

— Em breve será da minha família e eu quero que se ajuste desde já.

Olhei de forma interrogativa para mamãe e Anna, que mantinham os
olhares fixos em Fabrizio. Depois de alguns segundos em silencio, mamãe
permitiu que eu fosse.

— Sentar na mesa é falta de educação, mas posso sentar na cadeira —
brinquei e vi mamãe cuspir o refrigerante.

— Laura, você deve ter um parafuso a menos — Anna rosnou. —
Desculpe-a Sr. Guerrieri, ela só estava...

— Não. — Ele levantou as mãos. — Não precisa pedir desculpas. Aliás,
o erro foi da minha parte. Quem é que senta na mesa, não é mesmo? —
Sorriu de lado. — Vamos, Laura?

   Quando estávamos caminhando, senti Fabrizio segurar firme meu
braço. E eu só pensava o quanto estava ferrada depois da brincadeira.

— Laura. — Ele passou a mão pelos cabelos. — Minha esposa gostou
muito de você, e como serão da mesma família vi a oportunidade de uma
aproximação. Alessandra não tem amigas ou irmãos, é carente e se apega
muito fácil às pessoas. Ela me contou sobre a loja de noivas... as providências
já foram tomadas. Alessandra está muito envergonhada e não tem coragem de
olhar para você, tanto que chorou a noite toda no meu ouvido. Só peço que
não a culpe por atitudes de terceiros, sim?

  Fabrizio poderia simplesmente dar ordens e exigir algo como qualquer
Subchefe faria, mas ele não o fez. Seu rosto transmitia serenidade, sua
postura foi completamente educada e gentil.

— Claro. — Sorri. — Ela não tem culpa. Sei que a falecida era irmã
dela... e que seu irmão a amava. Eu entendo e não fiquei chateada.

— Obrigado. — Ele sorriu e continuamos caminhando até chegar à
mesa.

      Assim que me viu, Alessandra levantou-se para me cumprimentar.



Ela era simpática, amorosa, não tinha como ficar com raiva dela. Até porque
não teve culpa e ainda se posicionou a meu favor. Mesmo que a vendedora
estivesse lutando pela memória de sua única irmã.

Se eu perdesse Anna ou Giovanni, não sei o que seria de mim.

— Boa noite...

    Saí dos meus devaneios e observei Matteo Guerrieri com a mão
estendida em minha direção. Sem delongas, a toquei e ele me guiou para
sentar numa cadeira próxima a ele.

— Você é muito linda, Laura. — Matteo olhou-me profundamente.

— Matteo. — Fabrizio o chamou, atraindo sua atenção. — Vá ver se
está tudo certo. Não dê sorte para o azar. Riccardo pode aparecer a qualquer
momento e não estou a fim de ouvir merda.

— Ele não vai aparecer, Fabrizio. Relaxa — Matteo garantiu. — O tiro
foi certeiro. E quanto ao carregamento, está tudo certo.

Tiro?!

— Que tiro? — perguntei.

— Meu irmão levou um tiro na perna e estava de repouso — Matteo deu
de ombros.

— Nossa. — Suspirei.

— Matteo, vá! — Fabrizio falou novamente, mas dessa vez, impaciente.

— Não fique triste, princesa, em vista da chacina que seu noivo fez na
Mara Salvatrucha, o tiro na perna foi apenas um arranhão. — Virou a bebida
de uma só vez e levantou-se, mas, antes de sair, Matteo olhou-me mais uma
vez, profundamente, e disse: — Não se preocupe, ele ficará bom para o
casamento e pra fazer mais maldades. E você será a vítima da vez. — Ajeitou
o terno e saiu.

Você será a vítima da vez...

Dom Riccardo foi capaz de atentar contra á Mara Salvatrucha? Que tipo
de louco era ele?



— Não dê ouvidos, Laura. Matteo ainda não te superou. Quando
finalmente aceitou o noivado, tiveram que desfazer.

    Ignorei as explicações de Alessandra. Todos sabiam da fama do tal
Riccardo... por que eu seria a única a me iludir?

— Desculpem, mas vou voltar para a mesa onde está minha famí... —
Fui interrompida por um som estridente vindo da porta e muitos sons de tiros
ecoando no ambiente. Corri em forma de proteção e me escondi embaixo de
uma mesa. Fechei os olhos sentindo as lágrimas caírem e o coração dançando
freneticamente.

O que estava acontecendo?

— Bratva. Atirem!! — Ouvi alguém gritar.

    Meu corpo todo estremeceu por estarmos sendo atacados pelos nossos
inimigos. Não sabia quanto tempo fiquei escondia, mas os tiros não paravam
e eu estremecia a cada corpo que caía próximo a mim. Pondo as mãos sobre a
boca, fechei os olhos na tentativa falha de me acalmar. E foi só uma mão
entrar por debaixo da mesa e segurar meu braço para eu gritar feito louca e
me debater dando socos no maldito intruso.

    Então, como se a pessoa perdesse a paciência, fui arrastada e puxada
para cima, fechei os olhos ao sentir meu corpo se chocando a algo duro. Era
meu fim...

    Mas para minha surpresa nada aconteceu e não havia mais sons de
tiros, só os falatórios. Curiosamente abri um pouco os olhos para me inteirar
do que estava acontecendo, e ao fazê-lo, encontro dois pares de olhos verdes
me observando.

— Porra, Giovanni. Quer me matar do coração? — Coloquei as mãos
sobre o peito sentindo o órgão batendo de modo descompassado. Deus, eu
teria um ataque.

— Desculpe. — Gargalhou, olhando para o lado.

     Acompanhei seu olhar e observei o cenário onde era comemorado a
linda festa de casamentos de Pietra, tudo que sobrou foram marcas de tiros
por todos os lugares e corpos espalhados pelo chão. Algumas mulheres



choravam e gritavam pelos seus maridos que acabaram feridos.

   De longe vi papai, Fabrizio, Matteo, Colombo e Antônio nos celulares
gritando com alguns soldados distraídos que deixaram o banho de sangue
ocorrer. Eles sempre achariam culpados por suas frustrações, mas na
realidade levávamos uma vida arriscada e isso já deveria ser comum.

— Laura. — Mamãe e Anna vieram correndo em nossa direção e me
abraçaram.

   Estávamos assustadas e por mais que os russos estivessem em pequena
quantidade, ainda assim eles conseguiram fazer um estrago significativo. E a
forma que Fabrizio, Matteo, Antônio e o meu pai brigavam nos telefones era
a maior prova de que algo estava muito errado.

 

   Depois de horas sentada, pensativa e tentando me recuperar, vi meu
irmão e mais alguns soldados trazendo um homem amarrado. O homem
magro gritava em seu idioma, totalmente fora de si. Seus olhos eram como
duas faíscas que pareciam pegar fogo, ansiando matar todos nós.

— Há mais russos aqui na Itália? — Fabrizio aproximou-se do homem
que agora estava sentado na cadeira com os braços amarrados para trás.

     Num ato completamente insano, o homem cuspiu no rosto de
Fabrizio e começou a rir. Uma risada diabólica, que ecoou no salão.

— O chefe mandou tirar as mulheres e as crianças daqui. Ele já está a
caminho. — Um soldado veio trazer a notícia, meu coração acelerou ainda
mais. Seria o dia em que eu o conheceria?

   Aos poucos o local foi esvaziando, e eu tinha certeza de que em breve
o lugar viraria uma sala de tortura. Eles estavam nervosos e o tal homem
parecia não estar a fim de colaborar.

— Laura, temos que sair. — Balancei a cabeça ignorando minha mãe.



    Eu queria ficar e ver o que aconteceria. E também pelo fato do chefe
estar vindo, eu queria vê-lo e saber como ele faria para resolver esse pepino
que caiu sobre suas costas. O russo não estava disposto a falar e o meu futuro
marido tinha a fama de ser um ótimo torturador.

— Vou ficar.

— Você enlouqueceu? Sabe quem está vindo para cá? — Anna puxou-
me pelo braço.

— Deixe-a. — Ao escutar a voz grossa, girei meu corpo vendo Matteo
atrás de mim. — Ela quer conhecer o noivo, está curiosa, é um direto dela. —
Ele sorriu com o canto dos lábios.

   Aquilo com certeza era para me assustar.

— Não acho certo. O chefe pode se aborrecer... — Anna tentou mais
uma vez me tirar daquele lugar.

— Então ela o verá do jeito que tanto falam.

    As últimas palavras de Matteo foram o tapa na cara que precisei
receber para parar com a idiotice. Odiava o fato de ter que me casar com um
criminoso... e ainda teria que vê-lo decepando um russo vivo? Não... Era
muita loucura. Está certo que os russos eram nossos principais inimigos e
quando pegavam um dos nossos não havia piedade, mas, ainda assim, achava
tudo muito violento. Eram pessoas... Vidas!

Despedi-me de Matteo formalmente e segui para fora do salão
acompanhada de mama e Anna. Já do lado de fora um carro nos esperava e,
rapidamente, nos acomodamos dentro. Eu só queria ir para casa tomar um
banho e tentar esquecer tudo de ruim que acontecera naquela noite. E
esperava que no meu casamento não acontecesse o mesmo.

     Quando coloquei a cabeça no encosto do banco, logo a lembrança da
minha bolsa veio como um estalo, meu celular e os meus pertences estavam
lá. Então quando o soldado ligou o carro e ameaçou sair, eu pedi que parasse
e ouvi resmungos de Anna e mama, mas não dei ouvidos e corri o mais
rápido que pude de volta ao salão. Passei os olhos pelo local e a vejo no chão
próxima da mesa. Nem na hora do tiroteio eu havia largado a bolsa, mas
esqueci, por culpa de Giovanni, que me puxou daquele jeito.



   O salão estava em total silêncio, não havia mais ninguém na entrada
principal, nem mesmo o russo e nem os homens da Famiglia, então isso só
me levava a crer que eles estariam em um lugar mais escondido. E ao girar
meu corpo para sair pude confirmar assim que ouvi um grito abafado, e logo
mais vozes alteradas ecoaram. Fechei os olhos tentando dissipar os
pensamentos de ir até lá e ver com meus próprios olhos o que estava
acontecendo, mas, foi inútil. Não consegui, e tinha a plena consciência de
que, uma hora dessas, minha curiosidade me mataria.

 

       Rezando mentalmente eu me aproximava cada vez mais dos gritos e
vozes. Eles estavam dentro de um escritório, no qual usavam agora para
torturar o russo que já estava todo ensanguentado, e ao ver aquilo, me
arrependi amargamente. Já estava virando as costas quando ouvi uma voz
rouca que chamou minha atenção:

— Sabe...eu gosto desse jogo. — O homem era o mais alto do local, e
seu porte físico fazia jus à sua altura.

   Ele caminhava mancando enquanto falava calmamente, e quando
estava quieto parecia pensativo. De fato, ele parecia calcular cada palavra que
saía de sua boca, e por fim falou:

— Vamos por partes. Aliás, essa é uma das minhas frases favoritas. —
Mancando, ele caminhou até uma mesa de carvalho e pegou um objeto. —
Vou arrancar seus dedos... um por um... O que acha?

  O cara não respondeu e isso o fez dar uma boa risada.  Fechei os olhos
quando o primeiro dedo foi arrancado e outro grito preencheu o ambiente, o
processo repetiu-se até que o homem, exausto, decidiu falar.

— Irina, traduza.  — Ele apertou a cintura da loira que caminhou,
elegantemente, até o homem ensanguentado.

     Irina abaixou-se, ficando na altura do russo, pois o salto que usava a
deixava bem alta, e então, calmamente, ela pediu para que o homem repetisse
tudo que havia dito antes... e assim ele fez. Não consegui ouvir com clareza,
fiquei absorta quando o homem se virou de frente e sorriu, provavelmente
gostando do que ouvia da boca do inimigo



— Riccardo, não faça tanto esforço. — A voz de Fabrizio saiu arrastada,
e se antes eu tinha dúvidas, agora não mais. Era ele... O chefe.

    Mas o que eu poderia dizer daquele homem? Fisicamente era lindo e
seria até perfeito, se não fosse tão ruim.

    Continuei observando a cena à minha frente. Sabia que deveria ir
embora, ou procurar um lugar seguro, mas antes que eu pudesse fazer
qualquer coisa, Riccardo passou a faca pelo pescoço do russo e a cabeça
rolou pelo chão parando diante dos seus pés. Fiquei absorta, nem os fios dos
meus cabelos mexiam.

   Riccardo abaixou e, como se fizesse a coisa mais natural do mundo,
pegou a cabeça ensanguentada e ficou um tempo observando-a, calmamente.
Não se ouvia nem um suspiro naquele lugar.

  A calmaria acabou subitamente e uma fúria descomunal o dominou: ele
arremessou a cabeça contra a parede e o sangue jorrou, molhando seu rosto e
a camisa branca que usava.

Eu olhava para aquela cena, enojada, havia sangue por toda parte. E
como se não pudesse piorar, ele deu um tiro de misericórdia pisando em cima
daquilo, fazendo-a espatifar espalhando massa encefálica pelo chão. Naquele
momento não foi possível conter o grito que saiu da minha garganta.  Aquele
homem realmente era o próprio demônio.

   O que eu esperava? Talvez o meu subconsciente almejasse que ele não
fosse tão ruim quanto falavam. Mas, era a primeira vez que eu o via, e já
estava morrendo de medo.

      Na minha cabeça eu só conseguia imaginar a infelicidade de me
casar com esse homem, e viver o resto da minha miserável vida ao seu lado.

   O que eu poderia fazer para mudar esse destino? Fugir? Certamente eu
não chegaria nem no portão.

      Quando voltei dos meus devaneios, percebi que todos no escritório
me olhavam. 

 



 

 

Eu estava fodida.

Literalmente, fodida.

A intrusa atrás da porta...

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Em passos lentos, perigosos e ameaçadores como um predador
cercando sua presa,  Dom Riccardo aproximou-se de mim. Tive que levantar
minha cabeça para olhá-lo, pois certamente ele chegava próximo a dois
metros de altura...

Dono de um corpo robusto e olhos tão verdes quanto esmeraldas, tudo
isso completava seu perfil intimidador. Sua presença já era o suficiente para
colocar medo em qualquer um. O homem era lindo e seus olhos, hipnotizante,
sombrios.  Foi como se o conhecesse de algum lugar. Meu coração bateu de
modo descompassado.

De onde o conhecia?

Tinha certeza de nunca tê-lo visto antes, mas a dúvida ainda estava lá.
Riccardo continuava com os olhos fixos em mim, era como se quisesse me
devorar viva, ou, me esquartejar, na mesma proporção. Mas também
desconfio que ele compartilhou da mesma sensação, seus olhos pareciam
surpresos. Será que o coração dele batia tão forte quanto o meu?

— Matteo — ele rosnou sem tirar os olhos de mim. Rapidamente, o
rapaz aproximou-se com o semblante tão preocupado quanto o de todos ali
presentes. Ninguém falava nada. Meu pai estava com os olhos tão
arregalados, dando a impressão de que cairiam no chão a qualquer momento. 

Nunca o vi daquele jeito. Assustado, com medo.

— Eu dei ordens para que tirassem mulheres e crianças do local, o que
foi que houve?

   Matteo engoliu em seco, aparentemente, afetado pelas palavras e pela
presença intimidadora do irmão mais velho. Se ele, homem feito, tinha medo,
quem era eu para enfrentá-lo?

Certamente, eu o enfrentaria, se quisesse partir dessa mais cedo, porém
eu ainda estava em meu juízo perfeito.

— Sim. Fiz exatamente como pediu.

— E o que ela faz aqui?  — Agora foi minha vez de engolir seco. 
Matteo lançou-me um olhar de pena, e outra coisa que não consegui
identificar.



— Eu não sei, mas garanto que não há mais ninguém no salão.

    Riccardo suspirou, assentindo lentamente, estreitando os olhos verdes
para o irmão. Deus, eu estava vivenciando uma cena de filme de terror.

     Ele continuou observando-me, esperando uma explicação, e como
isso não ocorreu devido ao meu estado crítico, Riccardo segurou-me pelo
pescoço, trincando o maxilar com um ódio descomunal emanando de seus
olhos, agora, completamente negros, dando lugar a um olhar terrivelmente
perturbador, que jamais vi.

Eu nunca presenciei algo tão insano.

— Escute bem o que vou dizer, sua intrometida. Quando uma ordem for
dada, cumpra-a sem hesitar; principalmente quando vier de mim. Não tolero
desobediência e questionamentos. Faça isso, e acordará todos os dias para ver
o sol. — Continuei paralisada sentido as lágrimas quentes descerem pelas
minhas bochechas, molhando sua mão grande e bruta.

Riccardo apertou meu rosto com uma ignorância incomum e rosnou,
ainda direcionando seu ódio a mim:  — Suma daqui,  ou a próxima a ser
torturada será você.  — Puxou meu cabelo fazendo minha cabeça ir para trás.

— Riccardo...  — Fabrizio apareceu tentando acalmar o irmão, mas
também foi alvo de um olhar assassino e reprovador.

  Não tinha como, as lágrimas ainda deslizavam pelo meu rosto e depois
de sentir meus pulmões arderem, percebi que prendia o ar. Apertei os lábios
com força tentando pelo menos impedir que algum som saísse, do contrário
estaria morta.

Satisfeito com meu estado crítico, Riccardo deixou meu corpo sem
quebrar o contato visual. Ele me desafiava com o olhar deixando claro que se
eu ousasse dizer algo estaria completamente fodida. E foi assim que ele
manteve a postura até virar as costas e seguir mancando, mas ainda assim,
sua postura era superior a qualquer um ali presente.

— Faço o que tiver que fazer pela Famiglia. Você também não anda na
minha lista de favoritos. — Fabrizio abaixou a cabeça, mas ainda assim,
mantinha a dignidade contida. — A partir de hoje fará o que eu mandar,
Fabrizio, sem restrições. Você é o Subchefe, e o fato de sua mulher o



dominar já está vergonhoso e passando dos limites, portanto não me faça
chegar ao extremo e me arrepender de tê-los apresentado, não o fiz na
intenção de torná-lo um babaca.

Coloquei as mãos sobre o peito, desolada, ainda o observando e ouvindo
sua voz grossa e odiosa. Eu nunca me esqueceria daquele momento.

— Os Bassi, como sempre, envergonhando a Famiglia. Se um pai não
consegue educar os filhos, não está apto para exercer um cargo de Capo. —
Riccardo, agora, lançava um olhar ameaçador para o meu pai. — Leve sua
filha para casa e não volte mais aqui, Giacomo.

 

 

Depois de sair arrastada pelo meu pai e fazer o caminho todo chorando
em silêncio, havíamos chegado em casa e corri para o conforto do meu quarto
jogando-me sobre a cama macia. Eu só queria que aquele fodido dia
terminasse e que amanhã de manhã, eu acordasse daquele pesadelo.

          A porta do meu quarto foi aberta em um estrondo horroroso, meu
pai entrou com os olhos vermelhos de ódio, segurando um cinto.

— Você não vai bater nela. — Mamãe entrou chorando segurando-o
pelo terno, mas ele não se importou, a empurrou com toda força, fazendo-a
cair no chão e bater com a cabeça no rodapé. Deus do céu!

Fechei os olhos e soltei o choro engasgado, eu fiz isso. Mama estava
sofrendo por minha culpa e eu não poderia salvá-la. A minha teimosia só nos
prejudicava. Por que eu fazia aquilo? Por que eu queria ser diferente das
outras mulheres submissas da máfia?  O que eu tinha de especial para pensar
em ser diferente delas?

— Vagabunda, você me dá nojo. — Apertei os lábios com força quando
senti a fivela do cinto acertar meu rosto causando muita dor.

     E isso ocorreu, uma... dez... e incontáveis vezes, mais do que



consegui contar. No entanto, o que mais doía em mim era ver o corpo de
mamãe desacordado e jogado sobre o chão. Sabendo que eu causei aquela
situação, fez um desespero dominar meu coração.

Eu sou um lixo mesmo...

— Você não sai deste quarto, Laura, até o dia do seu casamento. E reze,
reze muito para que ainda esteja noiva, ou mando-te para a casa de
prostituição, sem hesitar. Ninguém vai querer uma mulher que foi rejeitada
pelo chefe.

Fechei os olhos, exausta pelo choro, pela dor da surra. Por tudo.

Meu futuro marido era um homem terrível.

 

 

Há quatro dias não levantava da cama, desde o ocorrido. Meu corpo
todo doía devido à agressão do meu genitor. Daquele que deveria amar e
cuidar de mim protegendo-me com sua vida.

Eu só queria ser normal e ter uma vida tranquila como qualquer garota
da minha idade. Mas não era possível, minha realidade era outra.

— Laura, não acredito que ainda está em cima dessa cama.

Bufei fechando os olhos quando Anna invadiu meu quarto e parou
diante da cama com as mãos na cintura, me olhando incrédula. Ela já havia
ligado inúmeras vezes e eu ignorava. Não por ela, mas por mim; eu estava
um caos e não queria ninguém olhando para mim com pena. A vida já era
injusta demais comigo e eu não precisava lembrar através de terceiros. Nunca
me fiz de menina fraca e rogada, sempre fui forte e destemida, mas não
ajudava a forma que me olhavam, como se eu fosse quebrar a qualquer
momento e isso me desmontava, me enfraquecia e levava para um abismo de
sentimentos nefastos.



— Estou proibida de sair, Anna — falei, despejando toda minha
frustração encostando-me na cabeceira da cama, naquela hora foi difícil
evitar a careta de dor.

— Deixe-me ajudá-la. — A impedi levantando a mão para que
permanecesse onde estava. Era só o que me faltava! O corpo estava dolorido
e não inválido. — Certo, Laura. Esqueci que você é fodona. — Fez careta e
eu ri. — Seu casamento é no sábado e você está livre para sair. Temos muito
que fazer.

— Oh! O casamento — zombei, chacoalhando a cabeça para os lados.
— Achei que o noivo tivesse desistido e você veio aqui para anunciar a hora
do meu óbito. A primeira impressão que tive é que ele me odiou.

— Não seja dramática, Laura. Antônio disse que papai ficou malfalado
dentro da Famiglia. Você agiu errado. As ordens foram específicas para
retirar mulheres e crianças do local. Já imaginou se os Russos atacassem
novamente? O que teria acontecido com você?

  Morrido, ué!  Fechei os olhos, exausta de ouvir sermões, que,
ultimamente, têm sido frequentes, até Giovanni resolveu aderir à moda.

Poderia ter agido errado em não obedecer, porém o erro mais grave foi
ter apanhado daquela forma absurda do nosso pai. E garanto que não foi
devido a minha curiosidade, mas por ter colocado seu cargo de Capo e o meu
casamento com o chefe em risco.

— Anna, você sabe, não gosto que tenham pena de mim. Mas você
concorda com o que seu pai fez? Acha que agressão é solução? — perguntei,
incrédula, e vi o rosto de Anna mudar completamente. — Mamãe caiu
desacordada por culpa dele. Posso ter sido inconsequente, e ele, foi o quê?
Justo?

— Somos mulheres e temos protocolos a seguir, Laura. Não acho que
sua rebeldia a leve para algum lugar além do cemitério. Sou casada com um
Consigliere e já o ouvi falando coisas terríveis sobre seu noivo. Acha mesmo
que ele será diferente do nosso pai e facilitará as coisas para você? — Anna
ficou um tempo em silêncio, depois aproximou-se da cama e acariciou meus
cabelos. — Mude seu comportamento, Laura. Faça por mim, mamãe e
Giovanni. Nós te amamos e queremos o seu bem.



        Mudar seria acabar com minha essência e modificar completamente
o que sou. Concordar com tudo de ruim que me acontecerá. Me tornaria um
nada dentro da máfia, apanharia todos os dias e, de brinde, assistiria meu
marido bêbado chegando em casa com prostitutas. Teria que aguentar tudo de
boca fechada se quisesse continuar viva e vendo minha família. Infelizmente
eu não conseguia ser assim. Se fosse para apanhar ou morrer por dizer o que
é certo, então eu aceitaria meu destino, porém jamais me submeteria à
humilhação do silêncio.

        Desviamos nossa atenção para a porta sendo aberta. E assim que o
vi entrando, tratei de virar o rosto para outro lado. Talvez o casamento fosse a
solução no momento, até a casa de prostituição, mas ficar no mesmo
ambiente que aquele homem não dava mais.

— Vocês vão ficar quanto tempo trancadas neste quarto? — Ele
caminhou e senti que parou de frente para a cama. Não ousei olhá-lo. —
Você foi autorizada a acompanhar os preparativos do seu casamento, Laura.

— Nós já estamos indo, papai. Laura irá se arrumar.

— Muito bem, Matteo Guerrieri e os soldados irão acompanhar vocês.
Ele já está na sala esperando. Não preciso dizer como a idiota da sua irmã
deve se comportar, não é, Anna?

— Não, papai. Laura aprendeu a lição e me garantiu que irá se
comportar. Não é, Laura?

Vão se foder. Tem alguma cachorra aqui?

— Vou me arrumar. — Ignorei e joguei o edredom para o lado, me
levantei com dificuldades e caminhei até o banheiro.

       Coloquei uma calça legging e uma blusa de manga comprida, tentei
ao máximo esconder as marcas da surra com corretivo, base e pó compacto.
De longe passava despercebido, mas se chegasse perto dava para ver os
vergões.

Saí do banheiro e dei graças a Deus ao ver que o velho não estava mais
no quarto. Então pude caminhar à vontade para pegar minha bolsa e celular.

 



 

       Matteo estava na sala com as mãos enfiadas no bolso da calça jeans
escura, usava também uma blusa polo branca que revelava seus músculos
moderados. Estava de costas olhando para um quadro meu, um book
fotográfico que fiz na época do colégio, através dele recebi uma proposta
para ser modelo, mas obviamente meu pai não permitiu.

— Boa tarde. — Assim que notou nossa presença ele virou-se, nos
cumprimentando. Seus olhos verdes me avaliaram por um tempo.

       Não vou negar, gostaria de estar noiva de Matteo e não do outro lá.

       Nossos olhos mantiveram contato por um bom tempo até eu desviar
e encarar meu piano. Fazia tempo que não tocava e mesmo assim não havia
poeira, o que indicava o quanto mamma era zelosa. Mamãe ainda estava de
cama por minha culpa e eu estava proibida de vê-la.

— Boa tarde — Anna respondeu e eu continuei em silêncio,
cumprimentando-o com leve aceno de cabeça.

— Vamos? — Matteo abriu a porta e chegou para o lado, abrindo
passagem. Anna agradeceu e saiu, mas quando chegou a minha vez ele
impediu segurando meu braço:  — O que é isso no seu rosto?

        Arregalei os olhos sem saber o que dizer. Eu não queria que a
máfia toda soubesse da surra que levei, seria vergonhoso.

— Não é nada. — Tentei me desvencilhar e puxar o braço. Anna nos
olhava sem entender e Matteo continuava impedindo minha passagem.

— Eu não acredito que o filho da puta do Giacomo se atreveu a bater em
você — ele rosnou e estremeci. Era como se eu estivesse vivenciando a cena
de quatro dias atrás.

— Fazer o quê... vocês homens são uns covardes.

— Vocês não, quem faz esse tipo de coisa não pode ser considerado



homem.

      Meus olhos arderam emocionados, eu não conseguia acreditar no
que estava ouvindo. Matteo não concordava com agressão?

Isso com certeza me deixava feliz, pelos menos eu teria em quem me
apoiar.

— Nós temos que ir agora, mais tarde eu tenho compromisso com a
Famiglia, seu pai não vai escapar de mim.

   Seguimos, escoltados por soldados até o carro.

 

 

    Após horas olhando a decoração do casamento, enfim, conseguiram
deixar do meu agrado.

Anteriormente, Alessandra, Anna e outras mulheres importantes da
máfia já haviam selecionado algumas decorações, e ficou empatado entre
rosa e lilás.

Então, para o desempate teria que ser a opinião da noiva, mas nenhuma
das alternativas combinava com o noivo, que mesmo não dando importância,
também era dono da festa.

Na minha cabeça oca, eu tinha que incluí-lo e, por isso acabei
escolhendo vermelho e dourado. Já que me deram o poder de escolher, eu
tratei de fazê-lo.

      Imagine: Riccardo Guerrieri entrando em um lugar todo rosa e lilás?
Pelo menos eu não conseguia imaginar. Foi esse argumento que usei e elas
finalmente entenderam e concordaram comigo. Não era uma festa de quinze
anos e sim um casamento.

     Depois de deixar Anna em casa, estávamos voltando para a minha e
só em lembrar, um frio percorreu meu corpo. Não aguentava mais aquela



casa, ter que olhar meu pai agressor não estava sendo tarefa fácil. As
barbaridades que fazia com mama não era o suficiente para inflar seu ego de
macho alfa.

— Não se preocupe, irá mudar de casa em poucos dias — Matteo
sussurrou sem tirar a atenção do celular.

— Devo ficar feliz? — debochei. Matteo tirou a atenção do celular e me
encarou seriamente com o cenho franzido. — Desculpe, sou muito
espontânea e falo coisas sem pensar.

— Não é para mim que deve pedir desculpas. — Ele deu de ombros e
virou o rosto para o outro lado, observando a paisagem. — As paredes têm
olhos e ouvidos. — Sorriu de lado e eu gelei. O que ele quis dizer?

— Tem alguém no porta-malas? — Arregalei os olhos e Matteo voltou a
olhar para mim e ficou um tempo observando-me. Mantive os olhos
arregalados com medo de sua resposta. E eu nem tinha falado nada de mais,
tinha? Dio, eu já estava ficando neurótica.

     Matteo soltou uma gargalhada, aquela de estremecer o corpo. Os
soldados acomodados no banco da frente olharam sutilmente para trás, talvez
assustados com a atitude do chefe deles.

— Não tem ninguém no porta-malas, Laurita, quer dizer, vivo não. —
Continuou rindo balançando a cabeça negativamente.

— Laurita? — murmurei fazendo careta.

— Venha. — Ele estendeu a mão e então percebi que tínhamos chegado.

— Obrigada pela carona. — Sorri abertamente.

— De nada. Você fica mais linda quando sorri, nunca deixe ninguém
tirar isso de você. — Olhou-me intensamente e eu baixei a cabeça
envergonhada. Matteo era bonito, apesar ter cara de mau não me assustava,
pelo contrário, ele era simpático, igual a Fabrizio.

— Posso fazer uma pergunta sobre seu irmão? — Mordi os lábios — É
que vamos casar e eu não sei nada a respeito dele.

     Matteo enrijeceu o corpo e mudou sua fisionomia de risonho a



impassível.

Ter tocado no nome do irmão não me pareceu uma boa ideia, mas ele
era o único que diria a verdade e me aconselharia.

Com Fabrizio não havia essa sintonia, nós conversamos, porém sempre
notei que suas palavras eram limitadas. E Riccardo... Nossa, desse eu não
gosto nem de pensar, muito menos pensar em fazer algum tipo de pergunta.

— Pergunte. — Passou a mão no rosto. — Aproveite que estou disposto
a falar, Laura, somente hoje.       Voltei a morder os lábios nervosamente,
perguntando-me mentalmente se deveria mesmo fazer a pergunta. Mas eu
precisava saber. E se ele estava disposto a falar, eu estava com a mesma
disposição para perguntar.

— Quem é Irina? — falei lembrando da loira no dia em que os russos
invadiram. A forma que Riccardo segurou na cintura dela chamou-me
atenção. Havia algo mais ali.

       Matteo deu um longo suspiro e ficou em silêncio. Fiquei impaciente
e achei que ele não falaria nada, fazia caras e bocas e nada saía. Ali eu
percebi que se fôssemos casados ele me mataria com seus suspenses.

— Irina Ivanenko — respondeu. — Ela é russa, seja lá o que estiver
pensando, não fale e não olhe para ela. Eles têm um caso, já há alguns anos.
Irina não é de brincadeira.

— Mas os Russos são nossos inimigos. Ele não pode ficar com ela, isso
é um absurdo — contestei, incrédula.

— Não questione sobre isso, Laura, nunca toque nesse assunto,
principalmente perto dele. Ele a conheceu depois que Catarina, sua primeira
esposa, faleceu.

— O chefe da Máfia Italiana tendo um caso amoroso com uma russa...
isso não é traição? — questionei ainda incrédula.

— Por que seria? Você não deve falar em traição, principalmente em
voz alta — respondeu, calmamente, alheio às palavras, mas continuou.

— Meu irmão fez um juramento quando se tornou um homem feito.



Derramou seu sangue sobre um santo e jurou ser fiel à Famiglia enquanto
viver. Sabe o que isso significa, Laura? — Neguei com a cabeça. — Se tiver
que matar um de nós em nome da organização, será feito. Riccardo é um
homem sábio, sagaz e centrado... lidera como ninguém. Para chegar à vitória
tem que ser inabalável, não se deixar distrair por coisas secundárias, por isso,
afirmo com toda certeza: ele nunca será um traidor. Ele é a máfia, assim
como o juramento sagrado não é brincadeira.

— Nossa... — murmurei baixinho envergonhada, acabei de chamar seu
irmão de traidor, mas ainda assim, eu não ficaria por baixo e não seria
chamada de inconsequente de novo. — Me desculpe, não entendo nada disso,
mas, como pode afirmar que seu irmão faz tudo pela máfia?

— Ele assassinou nossos pais. Depois de matá-los, Riccardo passou a
cuidar de mim e Fabrizio, nos iniciou na organização criminosa. Ele nos
torturava e depois dava comida para amenizar a situação. Fabrizio desmaiou
diversas vezes por não aguentar as surras, isso durou até ele achar que éramos
homens feitos. Nos obrigou a jurar o código de silêncio da máfia. Preciso
dizer algo mais ?

Coloquei a mão sobre a boca, perplexa, como pode alguém matar os
próprios pais e fazer os irmãos sofrerem tanto? Com que tipo de homem iria
me casar? O que será dos nossos filhos tendo um pai como ele? Meu Deus,
não posso nem imaginar.

— Perdão, Matteo. Juro que não sabia... é que... — Fiquei tão atordoada
que as palavras fugiam da mente, mais uma vez travei na hora errada.

— Não se aflija, é passado. Sei perfeitamente que foi mandada para o
colégio interno e ficou alheia sobre as regras da máfia. Se não tem filtro na
língua, a culpa não é sua. — Levou a mão até meu rosto e acariciou. — Seu
pai cometeu um erro imperdoável ao afastá-la, mas o bom é que manteve sua
inocência. — Sorriu descontraído. — Giacomo sempre enviava fotos suas,
estive ciente dos seus passos. Então basicamente sei tudo sobre você,
Ragazza.

       Fiquei boquiaberta com a enxurrada de informações, tinha ficado
pouco tempo com Matteo, porém foi o suficiente para saber de quase tudo.

Ele se abria facilmente para mim e era gentil, não escondia nada. A



questão principal era o fato de eu estar sendo vigiada por  um  Guerrieri sem
saber. As fotos que enviava, era destinada á minha mãe. Nunca imaginei que
outra pessoa estaria vendo também. E as de biquínis, será que meu pai teve a
indelicadeza de enviá-las a Matteo?

— Tenho que ir, Laura. Se precisar de algo pode me ligar, eu tenho o
seu número e mandarei uma mensagem informando o meu. — Ele abriu a
porta da minha casa e praticamente empurrou-me para dentro.

— Tchau. — Antes de entrar completamente, girei o corpo e dei um
beijo estalado em sua bochecha e o vi arregalar os olhos, assustado.

      Sorri internamente, ali começou a crescer um carinho por Matteo.

 

     

 

Quando me preparava para fechar a porta do quarto, meu pai pôs o pé
impedindo. Ele andou calmamente pelo quarto observando meu rosto com
atenção. Será que Matteo havia falado algo?

— Pelo jeito o passeio foi bom. — Ele suspirou e enfiou as mãos no
bolso. — Sua mãe quer vê-la, e como daqui a poucos dias você deixará essa
casa para nunca mais voltar, abri uma exceção.

— Recado dado — retruquei.

    Ele andou novamente até a porta e antes de sair olhou por cima dos
ombros:

— Um médico da Famiglia virá ainda hoje aplicar o anticoncepcional
injetável em você, não me envergonhe. — Ele saiu batendo a porta.

Deus, seria pecado odiar meu próprio pai?

 

Ainda naquela noite, um médico da Famiglia veio aplicar a injeção



anticoncepcional. Meu pai ficou no quarto vigiando para que nada saísse
errado.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Era sexta-feira à noite, e eu permanecia na janela da minha casa. Não
tive fome o dia inteiro e só queria o conforto do meu quarto. No dia seguinte,
naquele mesmo horário estaria me casando com o chefe da máfia Italiana e,
naquele momento, dava adeus à minha antiga vida, observando os soldados
levarem minhas coisas para a casa do meu futuro marido. Minha futura casa.

— Laura. — A porta foi aberta e logo escutei os passos lentos de mamãe
caminhando.

    O quarto estava bagunçado devido à mudança, o armário estava vazio
e havia malas espalhadas pelo chão.

     O olhar de mamma passou triste pelo local, eu queria poupá-la
daquilo, mas ela não quis ficar longe.

— Está tudo bem? — Enxugou uma lágrima solitária. Eu odiava vê-la



assim.

— Está.  — Tentei forçar um sorriso reconfortante.

E novamente papai entrou no quarto acompanhado dos soldados para
pegar o restante das malas, agora eu os observava, abraçada a mamma,
confortando-a, coisa que o imprestável do marido dela deveria fazer. Ele
também não me olhava, e o fato de, em algumas horas eu não fazer mais
parte desta família não o abalava. Enfim eu deixaria de ser um problema.
Sinceramente não me incomodava, nunca tive um pai presente.

A ordem do chefe foi que eu saísse de casa apenas com a roupa do corpo
— assim eu soube. Não aceitei e reivindiquei meus pertences. Se iria começar
uma vida nova, tudo bem, mas pelo menos que tivesse o direito de levar
coisas antigas comigo.... Era minha essência e partes de mim que eu não
quero esquecer.

  Peguei minha bolsa em cima da cama e ajudei mamãe descer as
escadas. Ela estava abalada e eu precisava acalmá-la antes de ir para a casa de
Anna passar minha última noite de solteira. Como Antônio não estaria
presente, ficaríamos à vontade para conversar sobre a noite de núpcias. Eu
sabia o que era sexo, mesmo sendo virgem, mas sentia necessidade de me
aprofundar no assunto para não fazer feio na minha primeira noite.

— Tomem cuidado com o piano, é uma herança da minha vó e não
quero arranhões nele — murmurei, já sentindo as lágrimas descerem. Não
sabia quando iria tocá-lo novamente.

— Meu Deus, eu não vou suportar. — Mamãe jogou-se sobre o sofá,
desolada.

  Era tudo que eu temia, que ela parasse de fingir ser forte e desabasse.

— Acalme-se, mãe. Sabíamos que esse momento ia chegar.

— Não é pelo casamento, filha, é a pessoa. Eu preferia estar morta a ver
esse dia chegar. Você não merece uma pessoa tão ruim. Por Deus! Casá-la
com o Demônio? Não tem ideia das coisas terríveis que ouvi sobre ele.
Aquele homem é corrompido...

É, ela estava certa. Mas não precisava saber, eu não queria deixá-la



ainda mais apavorada, se lhe contasse sobre todos os fantasmas que me
assombravam, certamente mama enfrentaria o diabo por mim. Eu sabia disso.
Mas também teríamos que enfrentar as consequências.

— Fique tranquila. — Segurei em sua mão, passando a tranquilidade
que nem sei de onde tirei. — Tirando Giovanni, quem mais nessa Famiglia
presta? São todos assassinos e cruéis.

— Matteo Guerrieri parecia cordial quando você foi prometida a ele —
sussurrou. — Acredito que qualquer pessoa seja melhor do que seu atual
noivo.

— Um livro não pode ser julgado pela capa. — Sorri, acariciando seu
rosto. Ela assentiu, ainda triste. — Nosso relacionamento teria que acontecer,
acho que já estava escrito.  Mesmo que aqueles olhos verdes transmitissem
frieza e solidão, eles mexeram comigo. Riccardo era completamente sombrio,
sua beleza estava escondida por trás de uma máscara cruel e uma fama
perturbadora. Acho que ninguém  se atrevia em dizer o quanto ele é bonito.
Provavelmente ele nem conhecia o amor, mas eu estava disposta em mostrá-
lo.

— Acredita em amor à primeira vista? — falei sentindo um aperto no
coração. Nunca me liguei em assuntos de vidas passadas, mas por Riccardo
eu sentia algo especial. Como será nossa noite de núpcias? Como será transar
com ele pela primeira vez? Será que por ser mais velho e experiente, vai
querer algo comigo?

— Você ficou doida? — Mamãe levantou-se do sofá, completamente
apavorada. — Está se iludindo só porque ele é bonito e atraente?

    Sorri, tranquilizando-a. Não era animador ouvir tudo aquilo. Mas por
um lado sabia que ela tinha razão. Riccardo mostrou-se agressivo diante de
mim. 

 

 



       Ao chegar na casa da minha irmã, recebi um abraço saudoso e
aflito, mas acolhedor. Meu sorriso morreu quando vi Antônio sentando no
bar, que ficava na sala, nos observando.

— O que ele faz aqui, Anna? — perguntei, indignada.

        A casa era de Antônio e ele tinha todo o direito de estar ali, mas só
aceitei o convite porque Anna garantiu que estaríamos sozinhas.

— Perdão, Laura. Antônio sofreu um acidente, machucou o braço e teve
que voltar para casa. — Anna baixou a cabeça, triste.

— Não se preocupe, eu volto. — Sorri acariciando o braço dela.

Meu olhar desviou para Antônio, que se levantou da cadeira e caminhou
em nossa direção segurando um copo de bebida. Notei que a outra mão
estava ensanguentada, a camisa rasgada e braço esquerdo tinha vários
hematomas espalhados.

Eu nunca tive tanta vontade de rir, mas me contive.

— Caiu da vassoura? — soltei, assim que ele parou de frente para mim.

— Laura! Deus! — Anna mordeu os lábios segurando o riso. Depois
colocou a mão sobre a boca.

  Antônio olhou para mim, depois para Anna e estreitou os olhos, dando
mais um gole de sua bebida.

— Vá preparar meu banho e os curativos. Preciso me deitar — ele pediu
e Anna concordou assentindo.

— Laura, não vá embora. Por favor. — Assenti e ela saiu apressada.

        Pelo menos esperaria ela voltar para me despedir. Eu não suportava
ficar no mesmo lugar que Antônio, não conseguia se quer olhá-lo por muito
tempo.

— Se for por minha causa, você não precisa ir. — Deu mais um gole de
sua bebida, sem tirar os olhos de mim.

— Não vou ficar no mesmo ambiente que você.



— Cunhadinha, supere o passado. Você é linda, não vou negar. Mas
agora tem o cheiro da morte. — Suspirou caminhando de volta para o bar. —
Será esposa do chefe, ninguém em sã consciência ousaria olhar você com
segundas intenções. Quero viver muito ainda.  — Levantou o copo em forma
de brinde e bebeu. — Terei que levantar daqui a pouco para tentar refazer o
trabalho, você nem vai me ver.  — Fez cara de dor.

     Fiquei um tempo analisando a situação e cheguei à conclusão de que
ainda não era confortável ficar. Anna que me perdoasse, mas um trauma
nunca é esquecido totalmente. E Antônio ainda me fazia reviver em câmera
lenta tudo que aconteceu.

— E vai assim, todo arrebentado?  — perguntei, tentando conter o riso.
Antônio era conhecido por ser destemido e prepotente. Vê-lo assim com o
rabo entre as pernas era engraçado. — Vocês arriscam suas vidas para
cumprir ordens, mas, e o chefe, o que ele faz?

— Você não reclama do chefe. O que ele disser está dito e você não
questiona. O que ele faz não é problema nosso. E nunca diga não a ele —
Antônio rosnou. — Regra número um.

    Desviei minha atenção para Anna que descia as escadas com o kit de
primeiros socorros.

— O que aconteceu com o carro... perdeu a direção?  — minha irmã
perguntou enquanto fazia curativos no marido.

— Eu bebi e acabei batendo em uma árvore. — Ele suspirou. — Falhei e
não cobrei as taxas de segurança. Isso não deveria ter acontecido. Maldita
prostituta — sussurrou. — Droga! — Ele socou o sofá.

  O quê? Ele estava acompanhado de uma prostituta e ainda tinha a cara
de pau de dizer à minha irmã?

— Se ele ligar você diz que teve um imprevisto.  — Anna deu de
ombros.

    Antônio olhou para minha irmã como se ela fosse um monstro com
sete cabeças.

— Não se meta no que não é da sua conta — rosnou.



     Como ela ainda tinha coragem de defender e se preocupar com esse
monstro que só a maltratava?

Será que não via o quanto Anna se preocupava, mesmo sem ele
merecer?

— Medo de dizer uma mentirinha? Todo mundo mente, Antônio —
debochei, sabendo que ele era tão fiel quanto um cachorro. — Achei que
nunca viveria para ver isso.

— O mundo do crime é rodeado de mentiras. Mas quando o chefe
pergunta, obrigatoriamente, a verdade tem que ser dita. Vá se acostumando,
Laura, é você quem irá esquentar a cama dele todos os dias. E se quer um
conselho: deveria estar preocupada com o casamento e com o seu corpo,
engravidar seria um erro terrível. Somos homens com mentes deturpadas.
Não queremos ter a responsabilidade de colocar uma criança no mundo.  
Engoli em seco, isso me aterrorizava.

      Antônio olhou para nós duas antes de puxar o braço e sair
cambaleando. Eu queria perguntar muitas coisas, mas Antônio parecia um
robô que recebia ordens e ficava obcecado naquilo. O que tinha de mais em
ser incompetente, ter batido com o carro e falhado a missão?  Provavelmente
sua cabeça vai estar na guilhotina quando Riccardo descobrir.

 

      Acabei passando a noite no quarto de hóspedes com Anna, Antônio
havia saído três horas depois para tentar cumprir a ordem do chefe. E
conforme o dia foi amanhecendo meu desespero aumentava, tanto que não
consegui pregar os olhos. Eu só pensava no casamento, na vida fodida que
teria que enfrentar ao lado daquele homem. Cada vez que ouvia alguém
falando sobre ele, mais angustiada ficava.

— Laura, tente dormir um pouco. O dia já está amanhecendo e você vai
ficar exausta para o casamento.

     Foi com esse pensamento que tentei pregar olhos, mas era só fechá-



los que a imagem de Riccardo assombrava minha mente, aquele rosto bonito,
insensível ao sofrimento ou à dor, longe de expressar qualquer tipo de
sentimento. Seus lindos olhos verdes eram sem vida e brilho. Há quanto
tempo estava desligado para emoções? O que o fez ficar assim?

Eu sabia que os homens na máfia sofriam e eram iniciados ainda muito
cedo. Todo mundo tem uma história e, certamente, com Riccardo Guerrieri
não era diferente. Qual seria a dele? Como seria o som de uma risada sincera
saindo de seus lábios? Alguma vez ele já chorou de tanto rir?

  Qual seria a sensação de ser amada e idolatrada por ele? Como seria
fazer amor com ele? Ele será ao menos gentil comigo?

  Fechei os olhos deixando as lágrimas caírem. Deus, eu iria enlouquecer
com aquela enxurrada de perguntas tomando minha mente. Eu não deveria
me apegar a nada, principalmente a um casamento arranjado. Mas baixar a
cabeça e acatar o que me foi designado não era comigo. Eu vivi ao lado de
pessoas comuns, que não tinham passados tão conturbados como a maioria
das pessoas da máfia. Por isso não havia nada demais eu idealizar algo bom,
ou tentar ver o lado bom das pessoas.

 

 

Abri os olhos ao ouvir o som insistente da voz de Anna, minha cabeça
latejava de dor e meus olhos estavam pesados e incômodo, a sensação era de
areia e ardência. Tudo que eu precisava era de mais umas horinhas de sono e
logo estaria revigorada. Por isso estava quase caindo no sono quando a porta
foi aberta bruscamente e um estrondo tomou o quarto, me fazendo pular da
cama, assustada. Eram os russos?

Fiquei aliviada quando vi Anna e Giovanni adentrando o quarto.

 

— Laura. O que ainda faz jogada nesta cama? — Giovanni, veio até
mim e puxou as cobertas. — Já são onze horas e tem um jatinho à sua espera



desde as nove.

— Achei que os russos estavam atacando novamente. — Bufei,
colocando as mãos sobre o peito e vi meu irmão soltar uma gargalhada
anasalada.

— Caso fosse, o que você faria? — Estreitou os olhos em diversão pelo
meu espanto. E sabendo como eu era, certamente queria ouvir minhas
explicações para depois rir da minha cara.

— Dessa vez Riccardo Guerrieri seria viúvo antes de casar. — Dei de
ombros. — O que eu poderia fazer?  Jogar travesseiros neles?

Giovanni soltou outra gargalhada enquanto balançava a cabeça,
negativamente. Ele era o único que ria das minhas idiotices.

— Quando sair deste quarto verá a quantidade de soldados lá fora.  —
Ele suspirou e deitou-se ao meu lado me puxando para um abraço. — Tem
carros blindados com saldados fortemente armados. Certamente seu futuro
marido está preparado para guerra, seria suicídio para eles.  — Deu uma
tapinha leve na minha cabeça e puxou-me pelo braço.  — Levante daí e vá se
ajeitar! O spa em La Maddalena está lhe aguardando.

— Ainda estou com sono... — Desvencilhei-me das mãos de Giovanni e
me encolhi na cama.

— Não acredito que está arrumando desculpas. Cadê sua coragem? —
Anna cruzou os braços.

     É, eu estava arrumando desculpas esfarrapadas para não levantar da
cama e cumprir meu dever. O que me aterrorizada era saber que em poucas
horas estaria casada e teria que me submeter à regras e artimanhas do
demônio. De repente, toda minha coragem estava se esvaindo.

— Já pensou se os russos invadirem novamente?

       Giovanni segurou meu rosto e mirou seus olhos esverdeados bem
nos meus. Agora ele estava sério, dando lugar à carranca de soldado,
mostrando que a conversa era séria e eu deveria confiar.

— Está tudo monitorado e sob controle. O casamento está seguro.



    Sem mais argumentos plausíveis e, derrotada, coloquei os pés para
fora da cama e saltei. Fui caminhando lentamente e desanimada até o
banheiro. Joguei água fria no rosto e olhei meu reflexo no espelho, logo senti
um frio na barriga só de imaginar a noite de núpcias. O medo              
voltou              a              tomar conta mim...

Deus, por que me abandonou?

 

— Temos que apertar o vestido novamente, ela emagreceu — falou
Alessandra marcando os lugares que precisavam de ajustes.

— Eu disse que deveria manter o peso — falou Bianca, aquela
vendedora mau-caráter que saiu do quinto dos infernos para atazanar minha
vida.

    E ela estava ali como convidada, usando um vestido tubinho
vermelho, um sapato peep toe preto salto quinze e uma maquiagem forte.
Quem estivesse por fora do meu casamento, certamente diria que estava indo
trabalhar em um dos clubes da Famiglia. Eu ri dos meus pensamentos
maldosos.

 

    Todos já estavam devidamente arrumados e elegantes. A única
atrasada era eu. A noiva! Meu coração acelerava cada vez mais, meu
estômago estava doendo de nervoso.

— O que eu podia fazer se não tive fome? — disse para Bianca, que
logo assentiu e se calou. — Sempre fui de comer bem. Mas naqueles dias não
tive fome alguma.

— É assim mesmo, Laura. Não se preocupe, são uns ajustes mínimos.
— Alessandra me tranquilizou.

Depois de alguns minutos, olhei meu reflexo no grande espelho, absorta.
Perfeita, vestida como uma princesa dos contos de fadas, do jeito que sempre



sonhei. A tiara cravejada com diamantes sustentava o véu que cobria o cabelo
e rosto. A cauda do vestido chegava a dois  metros, digno de realeza, os
sapatos, apesar de altos, eram confortáveis e lindos. A maquiagem leve
deixou-me com o aspecto de menina. Sim, eu estava deslumbrante e aquilo
me emocionava.

Eu não estava acreditando que iria me casar com Dom Riccardo
Guerrieri, o chefe da Cosa Nostra.

— Já está na hora....

Virei meu corpo e meus olhos emocionados encontraram os de mamãe,
do mesmo jeito. Caminhei até ela e lhe dei um abraço apertado, derramando
mais lágrimas e o som do nosso choro ecoou pelo Spa.

— Deus te abençoe... meu anjo. Minha joia preciosa. — Mamãe deu-me
um beijo na testa, fazendo sumir os fantasmas que assombravam meus
pensamentos.

     Logo Anna se juntou a nós e virou uma verdadeira choradeira. Tive
que me desvencilhar para recuperar o fôlego, senão a maquiagem iria
escorrer. Seria trágico. Sempre vi nos filmes as noivas e seus familiares
emocionados, e imaginei ser besteira, mas naquele momento via o quão triste
é deixar a vida antiga para começar uma nova e, completamente
desconhecida. Era assustador. 

— Eu amo vocês. — Enxuguei as lágrimas. — E lembrem-se do dia de
hoje. Me tornarei uma lenda dentro desta Famiglia, eu vou modificar o que
está errado.

Somos mulheres, fortes e guerreiras, mesmo que eu saia quebrada, não
vou desistir, quero mudar a lei da máfia, as mulheres precisam ser
respeitadas. Iria tentar tirar algum proveito da posição importante que eu
estava prestes a conquistar.

— Temos que parar de apanhar sem motivos.

      Mamãe e Anna arregalaram seus olhos e choraram ainda mais pela
minha decisão, suicida. Eu já sabia o protocolo, deveria ser mais uma
submissa e aceitar a realidade dos fatos, mas não era do meu feitio. Essa não
era a Laura que todos conheciam.



— Laura, temos que ir. — Giacomo apareceu na porta e estendeu-me
seu braço; o olhei de forma interrogativa. Eu deveria entrar sozinha e mostrar
que ninguém além de Giovanni, me representava. Era com meu irmão que eu
deveria entrar, mas duvido que aceitasse. Não por mim, mas pelos
comentários maldosos que surgiriam. — Por favor, Laura, não é hora para
isso — ele murmurou ao notar meu descontentamento.

         Afastei os pensamentos negativos e entrelacei minha mão em seu
braço. Anna e mamãe saíram na frente, e eu segui mais atrás descendo as
escadas lentamente guiada por papai. Estava quase anoitecendo e o clima
estava agradável, nem frio e nem calor.

 

     Assim que chegamos na entrada, a música iniciou preenchendo o
ambiente, todos os olhares foram direcionados a mim, uns de admiração e
felicidade, outros de inveja, pena e falsidade.

Havia muitos convidados e certamente membros importantes da máfia,
mas não me importei, forcei um belo sorriso e caminhei emocionada sobre o
tapete vermelho ao som de Lascia ch’io pianga, de Handel. Uma das canções
mais lindas já compostas estava sendo interpretada com maestria por uma
soprano e, pelo que parecia, foi escolhida a dedo por Riccardo. Através
daquela música pude conhecer um pouco de sua personalidade.  Eu também
era fascinada pelo classicismo musical, principalmente por Beethoven, que
mesmo quando começou a apresentar sintomas de deficiência auditiva,
continuou compondo.  Continuei caminhando emocionada ao som da bela
música, imaginando tudo que passei quando era criança e boa parte do que
passei no internato.

E aos 20 anos de idade, estava indo de encontro ao meu futuro marido,
um homem cuja fama era perturbadora. Um homem bonito, que certamente
atraía muitos olhares femininos, seus olhos pareciam blocos de gelo e seu
rosto era tão duro como pedra, completamente desprovido de sentimento.
Tentei focar na decoração linda e luxuosa que transbordava vida. Era tanta
emoção que meus olhos ardiam e um pequeno soluço escapou dos meus
lábios. Respirei fundo tentando me recompor e continuei caminhando. 
Aquela música mexia comigo, me fazia lembrar das amizades que deixei para
trás.



— Pare de chorar — papai sussurrou no meu ouvido. — O Dom está
olhando, feito águia.

Meu corpo estremeceu. Congelei no meio do caminho. Ótimo! Papai
saiu praticamente me arrastando. Éramos o centro das atenções e
fotografados como celebridades.

     Já no meio do caminho vi Riccardo Guerrieri, meu noivo, esbanjando
elegância em um terno grafite, nos observando atentamente com as mãos
entrelaçadas à frente do corpo, mostrando poder, prepotência e perigo. Papai
continuou me arrastando. Meu coração errava as batidas cada vez que me
aproximava dele. Minhas mãos suavam, as pernas tremiam e a boca ficou
seca.

    Riccardo Guerrieri ficava cada vez mais próximo, e eu podia sentir
seus olhos queimando sobre mim e enviando arrepios por todo meu corpo.

 

     Com um aceno de cabeça direcionado ao meu pai, Riccardo deu um
passo à frente e pegou em minha mão, puxando-me bruscamente. Sem
desgrudar os olhos dos meus, cuidadosamente, levantou o véu que cobria
meu rosto. Vi o movimento de seus olhos avaliando cada detalhe do meu
rosto. Aproveitei para fazer o mesmo, sua barba estava bem aparada,
deixando seu aspecto rústico ainda mais sexy. Seus cabelos molhados
estavam penteados para trás. Seu perfume, com notas amadeiradas, me
deixou inebriada. Ele era tão alto e forte, que me senti muito pequena perto
dele. Eu era apenas uma formiga na frente daquele homem, que controlava a
Itália.

Dom Riccardo Guerrieri era a autoridade máxima.

— Boa noite a todos! — Me assustei quando o celebrante iniciou a
cerimônia.

 

     Meus olhos estavam fixos em Riccardo, observando cada detalhe do
seu rosto e corpo. Desejei ser a única mulher de sua vida, aquela que
roubasse seu coração e chegasse onde nenhuma outra foi capaz de chegar.
Queria ser insubstituível. Acordar todos os dias com um beijo de bom-dia, e



ter filhos maravilhosos correndo pela casa... Filhos com a cor de seus olhos.
Ter uma bebezinha linda, que Riccardo chamará de princesinha.

— Vou repetir! — Saí do estupor quando senti minha mão ser apertada
bruscamente por Riccardo. — Laura Bassi, é de livre e espontânea vontade
que você aceita Dom Riccardo Guerrieri como seu companheiro, em
matrimônio?

    Engoli em seco ao notar que o celebrante, Riccardo e os convidados,
esperavam minha resposta enquanto eu flutuava em pensamentos.

— Si... sim... eu aceito. — O celebrante respirou fundo ao ouvir minha
resposta.

— Riccardo Guerrieri, é de livre e espontânea vontade que você aceita
Laura Bassi como sua companheira, em matrimônio?

— Sim.

— Deem-se mãos. Riccardo e Laura, preparem-se para receber estas
alianças...

       Estendi a mão esquerda para que Riccardo colocasse a aliança
grossa de ouro.

— Laura, eu te dou esta aliança como sinal de que escolhi você para ser
minha esposa.

  Ele apenas repetia as palavras do celebrante, feito um robô, até pulou
algumas partes, nada daquilo era de coração.

— Riccardo... eu te dou esta aliança. Saiba que estou feliz por ser sua
esposa. Irei ser fiel e te amar pelo resto da minha vida. — Deslizei a aliança
pelo seu dedo grosso.

   Nossos olhares se encontraram e ficaram conectados por um tempo.

— “O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria,
não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira
facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se
alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” (1
Coríntios 13:4-7). 



   Estremeci quando Riccardo, delicadamente, levantou meu queixo e
repousou seus lábios nos meus. Os aplausos me trouxeram de volta à
realidade. E agora, estava oficialmente casada, casada com ele. A partir
daquele momento eu me tornava Laura Guerrieri.

 

 

Depois da sessão de fotos, nos dirigimos para recepcionar os
convidados, ou melhor, eu o fiz. Porque assim que colocamos os pés no
salão, meu marido simplesmente evaporou como fumaça. Olhei em todos os
cantos e não havia sinal dele. Aquilo me magoou profundamente, porque
mesmo sabendo que não deveria esperar nada de bom, não consegui disfarçar
a decepção pela grosseria de  ter sido  largada  nos  primeiros instantes de
casada. Completamente humilhante.

Respirei fundo e levantei a cabeça impedindo que as lágrimas caíssem, o
nervosismo ia tomando cada veia do meu corpo, estava ficando cada vez mais
apavorada em saber que, em pouco tempo, iria dividir a mesma cama com
ele. Aterrorizava-me o fato de não saber o que esperar.  Eram muitas
perguntas  sem respostas e eu estava me controlando para não surtar. Embora
soubesse da sua fama cruel, no fundo, ansiava para que ele  não fosse  tão
rude na minha primeira noite em sua cama.

Eu sei que Dom Riccardo jamais iria virar  o   príncipe, muito menos
vomitar arco-íris por mim,  mas  isso não me impedia de querer que  as coisas
sejam  calmas  naquela  noite.

 

— Dança comigo? — Assim que levantei a cabeça para olhar o dono da
voz,  sorri ao ver Matteo Guerrieri, elegante e trajando um terno cinza.
Observei sua mão estendida e não pensei duas vezes antes de tocá-la, para em
seguida ir com ele até a pista de dança. Ficar escondida num canto tentando
processar meus pensamentos em desordem não era uma opção viável.  —
Não faz nem uma hora que se casaram e meu irmão já te deixou sozinha.



— Pois é — murmurei desanimada, enquanto acompanhava seus passos. —
Não esperava menos dele.

— Fico feliz que você tenha entendido o que Riccardo representa. —
Quando pensei em dizer algo, Matteo colocou o dedo indicador sobre minha
boca. — Os homens não vivem infâncias como crianças normais. São
treinados muito cedo para servir  à  criminalidade, e   muitos     morrem   
sem aproveitar o que conquistaram ao longo dos anos. Arriscamos  nossas 
vidas  em  busca      de   riquezas e,  no final,   acabamos morrendo  em  
troca  de nada.

Olhei-o, completamente indignada. Não era possível que as pessoas
achassem isso normal.

— Iniciados pelos  pais  ou  um  irmão mais velho,  doentios,  que
idolatram a vida criminosa, transformando  criancinhas inocentes  em 
homens  frios e cruéis.

— Sinto muito.

— Aprendemos a colocar a Família em primeiro lugar, sempre, ainda 
que  as esposas estejam a ponto de dar à luz. — Ele tocou meus cabelos,
cuidadosamente. — Lembre-se disso, Laura.

Em poucos segundos, a pista de dança foi tomada por alguns casais 
animados.  Matteo  e eu não conversamos  mais,  dançamos em silêncio
enquanto eu tentava não deixar transparecer minha tristeza forçando um largo
sorriso.   E     quando   meu    cunhado girou-me sob o ritmo da música,  meu
sorriso se desfez completamente dando lugar ao pavor,  Riccardo estava de
longe nos observando,   seu olhar era uma incógnita e estava firme em mim. 
Uma de suas mãos estava enfiada no bolso e a outra segurava um copo de
bebida cor âmbar, e ele não desviou os olhos e tampouco fez questão de
disfarçar quando parei de dançar e fiquei estarrecida no meio do salão
olhando-o.

Diferente de mais cedo, Riccardo estava despojado usando apenas a
blusa social branca dobra na altura do cotovelo, o que o deixava ainda mais
bonito e charmoso. Continuei parada olhando para ele, esperando que viesse
me tirar para dançar, mas caí por terra quando ele virou de  costas como se



nada lhe importasse  e   sumiu entre as pessoas.

O  filho  da   puta  era  gostoso,   mas também   era um  poço de 
brutalidade. 

—  Vou pegar bebidas. — Matteo saiu, deixando-me sozinha.

Eu só queria a oportunidade de ficar sozinha com meu marido e
conversar sobre meus medos. Poxa, ele iria tirar minha virgindade e eu estava
completamente apavorada depois de ouvir coisas terríveis ao seu respeito.
Que ele odiava a todos eu já sabia, mas não   tinha por que me incluir nesta
lista.

— Posso ter a honra de uma dança com a noiva mais linda da Família?

Saí dos pensamentos quando Colombo, pai de Pietra,  estendeu a mão e
me convidou para uma dança. No início fiquei confusa o  encarando,  depois  
senti-me  ridícula  por estar    fazendo  um  questionamento   desnecessário 
e   acabei   pegando   em  sua mão,  estendia. Colombo sorriu alegremente e
começou a comandar o ritmo da dança, enquanto   dizia coisas   para as quais
não  dei  importância, somente meu corpo estava presente na festa, porque os
pensamentos estavam longe.

— Está tudo bem? —  Ele segurou meu rosto, fazendo-me encará-lo. —
Você parece estar em um enterro e não em seu casamento.

   Fechei os olhos e continuei obrigando meu corpo a movimentar-se ao
som da música chata, sendo acompanhada pelo velho barrigudo que cheirava
a álcool e cigarro, e  me arrependendo amargamente de ter aceitado o convite.

— Por que não estaria? — questionei, sem paciência.

— Por causa daquilo... — Colombo, ao girar meu rosto disfarçadamente,
deu-me  a     visão  ampla   do    meu   marido  conversando  com Bianca e
Antônio.

A mulher   se   contorceu   em uma    gargalhada   alta  ao  mesmo 
tempo que  tocava o braço de Riccardo que  nem  se  movimentou  para 



impedi-la.  Permaneci olhando a   cena    até     o momento    que   ele se
esquivou dela    para   atender o celular e,  em seguida,   saindo  novamente
do local.

Estive por triz de largar tudo para ir atrás dele, mas rapidamente me
contive e tratei de organizar meus pensamentos. Jesus, eu realmente estava
ficando louca, e era apenas o começo. 

— Ciúmes? — O velho barrigudo me tirou dos pensamentos, sorrindo.

E eu já cansada daquele inferno, não me contive em fazer cara feia e
rezei aos céus    para    que    chegasse   a     hora  de  ir  embora.

 

— Não precisa mentir. É praticamente impossível aceitar tudo isso de
uma hora para outra, sei que foi criada longe da máfia.

— Onde o senhor quer chegar? Eu não fui criada longe da máfia, Senhor
Colombo.  Fui apenas estudar em um colégio interno.

— Mas até onde sei o colégio não era da Máfia, ora ou outra isso será
cobrado de você.   Acha mesmo   que   está preparada para ser esposa de um
chefe? — Quando pensei   em    abrir a boca para responder, o velho
interrompeu. — Você não está. É o tipo de menina tola que sonha com contos
de fadas, não duvido que não vá correr no primeiro obstáculo para o seio
materno. Os Bassi sempre decepcionando.

—  Sou uma Guerrieri, e não se esqueça de mostrar o devido respeito.

No   mundo   da   máfia   é   um     tentando   derrubar o outro,
principalmente depois de termos criado um vínculo com os Guerrieri. 
Colombo tinha  interesse   que   meu   casamento    desse  errado   e   os 
Bassi caíssem em degradação. 

Meu  olhar caiu sobre a mão dele apertando meu  braço.

— A senhor está me machucando, é melhor  me  soltar,  antes que eu
grite  — elevei o tom de voz,  mostrando que  eu também não estava para
brincadeiras.



— Não faça isso... — Respirou com dificuldades, balançando a cabeça
negativamente. — Tenho uma identidade com nome falso, uma boa quantia
em dinheiro e uma passagem para o Brasil. Você não pertence a esse mundo,
vá para longe e inicie uma vida em outro lugar. Seja feliz.

Eu poderia mesmo fazer aquilo? Não, claro que não!  Certamente ele
estava achando que, por viver alguns anos longe da máfia, fiquei tola.
Ninguém fugia da máfia, principalmente eu sendo a esposa do chefe.

— Por que não mandou sua filha? — No momento que questionei, o vi
arregalar os olhos assustados,  mexendo a boca para tentar falar algo,  no
entanto,  foi minha vez de interrompê-lo    fazendo    sinal   para  que se
calasse.   — Posso não estar preparada para ser esposa do chefe, mas ainda
assim fui escolhida e não se engane,  Colombo. A prática leva à perfeição e o
que estiver errado em mim, meu marido fará questão de corrigir.

Afastei   bruscamente   suas   mãos de mim e, dando alguns passos para
trás, consegui sair das garras do velho.

— Se está insatisfeito com algo, fale com o seu chefe. Você sabe,
ninguém reclama. O que ele disser está dito. E o que ele fizer, está feito. Não
sou qualquer mulher, sou mulher dele e exijo respeito.

— Você... — O velho engoliu seco quando Fabrizio  aproximou-se 
olhando-o com cara de poucos amigos. Colombo soltou um suspiro
preocupado e quando pensou em falar, foi interrompido por Fabrizio. —
Deveria estar com sua família, Colombo.

— Sim, apenas tirei a noiva para dançar.  —  O velho, ainda
desconcertado, ajeitou o terno, certamente estava afetado pelas minhas
palavras firmes. — Peço licença, vou ver onde está minha família. —  Ele
olhou de mim para Fabrizio e forçou um sorriso, saindo apressado logo em
seguida.

E assim, pude respirar aliviada   soltando  o ar  preso dos pulmões.
Minha cabeça estava doendo  com a quantidade de grampo  mantendo  meu 
cabelo  preso  no penteado . Os pés e a coluna começavam a dar sinal de
desconforto devido ao sapato alto.

— Você não tem permissão para dançar com homens que não são da sua



família — Fabrizio murmurou baixo, mas ainda assim pude entender que se
tratava de um alerta.

Riccardo surgiu atrás de Fabrizio e discretamente veio se aproximando, 
encarando  todos  nós com a mesma pose superior  e  sorumbática   de 
sempre,     tomando  o  controle da  situação     mostrando quem  era o   dono
do “inferno”,   e  a  ele    devíamos   respeito  e  obediência. Deduzi que antes
de  Colombo sair apressado  e com semblante apático,  ele  já tinha visto
Riccardo por ali sondando nossa conversa, o que justificava sua atitude.
Riccardo aterrorizava apenas com o olhar, e sua voz  parecia um trovão.    

— Não fiz nada.  Passei a festa toda com um  noivo fantasma. — Quis
ser sarcástica, provocando  a  presença  sombria  de Riccardo,  parado  de
frente              para mim   olhando no fundo dos  meus olhos.  Ele   parecia     
escutar   todos os meus pensamentos.

 

Desviei a atenção de Riccardo para observar meu pai surgir entre as
pessoas. Completamente bêbado, começou com os  sermões e quando
segurou-me pelo braço, Riccardo tomou a frente da situação, completamente.
Colocando-se  entre mim e meu pai,  intimidando-o  com apenas um olhar.

— A mulher é minha. — Riccardo   me  tomou em seus braços  e   eu     
fiquei     assustada  de como  os pelos do meu corpo eriçaram,          reagindo 
à    mão     quente   dele   tocando   minhas costas.

Respirei fundo, fechando os olhos.  O cheiro  do     seu perfume com
notas amadeiradas tomou meus   pensamentos   e sentidos.     Meu coração
batendo acelerado e as mãos suando frio denotava a ansiedade por estar perto
dele.

Ainda mantendo seu olhar no meu, Riccardo chamou por Fabrizio:

— Estou de saco cheio dessa festa e ansioso para a noite de núpcias.
Vamos acabar logo com isso.

Minha respiração acelerou em demasia e o calor foi tomando conta do
meu corpo. Minha mente parou de funcionar e  só conseguia ouvir zumbidos.
Tentei me afastar, mas    Riccardo entrelaçou a mão na minha           



cintura      me     levando  para   mais  perto do seu copo  me   permitindo  
sentir  a   rigidez     dos seus braços. Fabrizio olhou para mim como se
estivesse enxergando meu desespero,  e  tocado, tentou negociar:

—  Ela é só uma menina, Riccardo.

— Eu dei uma ordem, Fabrizio! — Riccardo rosnou, me fazendo
estremecer em seus braços.    Lágrimas       de  medo    começaram      a  
escorrer em meu rosto.

— Por favor...  — engoli seco, suplicando    clemência   pelo   que    
estivesse  passando por sua mente  insana.

Ignorando-me completamente, Riccardo ordenou que     Fabrizio     
fosse            cumprir a ordem,  dada segundos atrás. 

Um dilema para não sair mais destroçada daquele mundo cruel, insano.
Eu tinha que ser forte mesmo estando frente a frente com o perigo  de cuja
fama horrenda, de uma autoridade máxima que  impõe ordens,  e,  ninguém
em sã consciência,  abre a boca para contestar suas  vontades.  Laura Bassi
não era nada na frente de Dom Riccardo Guerrieri.

— Vou ao banheiro — murmurei e ele ergueu uma sobrancelha de modo
reprovador, alertando-me sobre algo que não consegui captar.

— Você não tem permissão.  — Abri a boca completamente
desacreditada de saber que, dali em diante,       sequer                teria o direto
de  ir ao banheiro   sem       pedir  permissão. Era muito para assimilar em tão
pouco tempo   e eu precisava tentar reagir.

        — O senhor vai mandar até nisso?

— Vou mandar em qualquer coisa que  achar que devo, incluindo você. 
De hoje em diante tem permissão de abrir a boca somente para gemer,
quando eu estiver enfiando meu pau, bem fundo, em você.

Dei dois passos para trás em choque ao ouvir aquilo. Eu não esperava
menos, mas ainda assim não deixou de ser uma facada no meu coração.
Riccardo Guerrieri era um homem agressivo, ignorante e tudo de ruim que se



possa imaginar e nenhuma palavra seria suficiente para descrevê-lo.

— Se acha que vou ser a esposa conformada da máfia... Errou o tiro,
Dom Riccardo.  — No mesmo instante que falei, eu quis engolir as palavras 
porque Riccardo travou o maxilar e  com brutalidade, segurou meu rosto.

— Não quero ouvir sua voz quando não for solicitada, a menos que
queira adiantar sua estadia no inferno.

— Não vou permitir ser tratada como uma das... — murmurei, ainda
atônita pelo efeito de suas palavras duras e impassíveis. Sim, ele era cruel e
não era lenda. As palavras eram desprovidas de qualquer sentimento, nem
mesmo ódio havia.

— Não vai permitir? — Desceu a mão em meu pescoço e desconfiei que
iria quebra-lo, tamanha força que o apertava. — Não vai permitir?

— Não... — tentei argumentar,  no entanto perdi completamente  a fala 
quando Riccardo puxou o meu cabelo para trás, arrancando o véu e a tiara. 
Minha respiração estava desregulada e meu coração batia descompassado.
Aquela atitude era um aviso sobre sua agressividade     me fazendo
entender    que  suas ordens deveriam ser acatadas.

Fechei os olhos e respirei fundo, esforçando-me para ficar calada.  De
repente uma música lenta reverberou no local e Riccardo começou a me guiar
como se nada tivesse acontecido, isso fazia qualquer um enlouquecer.

Estremeci quando desceu o rosto até o meu pescoço,  distribuindo  beijo e
chupão. Ele mordia a carne sensível  e também  alternava beijos em meu
ouvido. Senti um friozinho na barriga e  algo que eu nunca tinha sentido na
vida aconteceu:  meu ventre se contraiu e minha intimidade latejou. Isso era
tesão!  E não     precisava     ser  experiente para decifrar.

  — Você é cheirosa... Laura!  Estou louco para sentir o seu gosto. —
Ele me desestabilizou  novamente   sussurrando no meu ouvido,    levando
ondas de calor pelo meu corpo trêmulo e me proporcionando sensações que
nunca senti.

Lá se foram as palavras  grosseiras   e   ameaças, dando lugar a palavras
gentis  e  dignas de um conquistador.     Afinal  o Demônio tem suas faces  e



não é difícil entender as oscilações de humor,  eu só tinha que  aprender  a 
lidar com elas   para  não  surtar!

Riccardo puxou-me para mais perto de si e  subiu as mãos até minha
nuca, fiquei petrificada sem saber o que fazer quando sua língua quente
invadiu minha boca e foi explorando cada canto,  deixando-me nas nuvens.
Meio sem jeito, tentei  acompanhar os   movimentos experientes da língua
dele explorando  minha boca,   como  quem  procura  água no deserto.    E ele
bebia minha saliva,  tomando tudo de mim  e  parecia gostar.

Levei a mão até os seus  braços fortes e apertei sentindo a rigidez dos
músculos enquanto nossas línguas entrelaçavam-se em uma dança
sincronizada. Os gemidos eram algo que eu desconhecia  até ouvi-lo grunhir
baixinho no meu ouvido.

Riccardo afastou-se de mim, apenas para olhar meu rosto e sussurrar: 
— O gosto da boca é delicioso...

Quis perguntar o que significava, mas preferi manter minha língua
dentro da minha boca... ou na boca dele.

Pelo menos recebi um elogio!

Mesmo com a diferença absurda de altura, pude sentir o coração de
Riccardo batendo suavemente dentro do peito, quase imperceptível, já o meu
dançava freneticamente como se quisesse saltar pela boca. O cheiro
amadeirado ainda estava me embriagando.  Beijar sua boca e tocar seus
músculos rígidos fez minha mente entrar em curto-circuito e o cérebro
paralisar.

Eu sabia o que enfrentaria pela frente, mas ainda não estava preparada
para a enxurrada de sentimentos contraditórios. Por um lado, eu queria poder
aceitar tudo que foi imposto, mas o lado racional dizia que eu não devia me
submeter à humilhação de ser mais uma na cama do meu marido.

 

Riccardo e eu continuávamos dançando, podia sentir seus olhos
queimando sobre mim, mas não arrisquei olhá-lo, depositei minha cabeça no
seu peito e permaneci de olhos fechados sendo guiada por ele. Sentir nossos
corpos colados era como se já nos conhecêssemos há anos.



Será que ele era o homem dos meus sonhos? Por que não consigo mais
lembrar?

Abri os olhos quando a música acabou e as luzes do salão acenderam.
Enquanto todos aplaudiam de pé, eu ainda permanecia na minha bolha. Era
impossível negar que havia uma grande atração entre Riccardo e eu, éramos
fogo e gasolina e não tinha como negar,  nem se ele quisesse.— Vá falar com
seus familiares, iremos decolar em três minutos — sussurrou no meu ouvido
com a voz rouca, rouca de excitação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Despedi-me aflita dos meus familiares, estava sendo difícil aceitar que, a
partir daquele momento, teria uma casa e um marido para cuidar. Sendo
esposa de um chefe, sabia do peso que teria que carregar sobre os ombros.

Depois de muitas choradeiras e com um grande aperto no coração, segui
até o banheiro para lavar o rosto e me recompor. O semblante aflito de
mamma não me saía da mente, e a terrível sensação de saber que não poderei
correr para os seus braços caso algo desse errado, me deixava apavorada. Na
máfia quando uma mulher se casa,   ela deve    esquecer sua antiga família e
prestar  obediência apenas ao marido.  

Eu tinha medo do que estava por vir. Sempre fui impulsiva e nunca
administrei bem as palavras, que muitas vezes saíam da minha boca sem o
meu consentimento, era justamente isso que me apavorava.

Diferente de muitas mulheres da máfia, nunca idealizei esse tipo de
casamento, pelo simples  fato        de      odiar esses  tipos de   homens
quebrados e   com mentes insanas. Lamentavelmente, eles  não dão o direito
de escolha, é aceitar ou morrer.  
 

Riccardo Guerrieri    me intrigava, e essa contradição de sentimentos já
estava me deixando louca nas primeiras horas de casada.

Quando a música All of The Stars de Ed Sheeran começou a tocar, sofri
um aperto forte na garganta, como se os dedos dele ainda estivessem em
mim.  O aperto desceu para o peito, fazendo um soluço escapar da minha
garganta enquanto olhava-me no enorme espelho do banheiro, vendo o  pavor
refletido em meus olhos mandando embora       toda            coragem que 
havia em mim.

É engraçado como nunca me achei fraca e nem indecisa, sempre me
esforcei para ser forte na medida do possível, mesmo vivendo nas



divergências de uma organização machista, mas  agora estava em conflito
comigo mesma, sem saber como agir diante daquela situação. Certamente, eu
não seria a mulher ideal para ser a esposa de um chefe, porque eu não tinha
certeza se iria  conseguir abaixar a cabeça para coisas erradas.

Olhei em direção à porta vendo papai entrar, naquele momento tive
vontade de conversar sobre meus medos e dúvidas, mas eu sabia que não
poderia esperar esse tipo de coisas vinda de  Giacomo.

— Aconteceu algo? — murmurei.

Giacomo olhou-me,  como se eu fosse um bicho de sete cabeças. Seu
maxilar estava rígido e os olhos escuros de ódio.  Me dei conta de que
deveria estar furioso por eu ter dançado com Colombo. . Tentei ao máximo
não demostrar medo, mas falhei drasticamente quando ele soltou uma
gargalhada, e feito um leão, aproximou-se de mim.

— Como ousa falar com o chefe daquele jeito? — Puxou meu cabelo.
—  Eu vi como foi desrespeitosa.

— Ele é meu marido agora.  E não, você não é meu pai, nunca foi. E
hoje mais do que nunca, deixará de ser.  — Dei dois passos para trás,
tentando manter uma distância considerável, que desse, ao menos, uma
chance de correr. — Não sou mais responsabilidade sua.

 

Papai avançou sobre mim e desferiu um tapa forte em meu rosto,
fazendo-me cair sentada sobre uma lixeira, derrubando-a . A dor foi tão
grande que tive de fechar os olhos para conter as lágrimas. Não queria que ele
visse o quanto me feria. Papai  sempre preferiu Giovanni e Anna, muitas
vezes o ouvi dizer à mamma que eu fui um erro, e que deveria ter me
abortado. Meu pai nunca se importou comigo, e quando mamma ficava
doente depois de apanhar dele, eu era colocada sentada de castigo no sol e as 
queimaduras me impossibilitavam de  dormir à noite. Meus cabelos que antes
eram castanhos claros, foram ganhando tonalidade mais claras devido à
queimadura do sol.

— Verdade, não sou mais seu pai. Pelo menos não na parte burocrática,
esse posto entreguei ao seu marido. E acredite, ele será mil vezes pior do que



eu. —  Enruguei a testa, confusa. Ele caminhou até a porta e segurou a
maçaneta. — Vou assistir de camarote seu sofrimento. Quer ser rebelar?
Então terá de aguentar as consequências.

Ainda engolindo o choro e sentada no chão, com a mão onde ele havia
batido, o observei parado na porta, olhando-me como se eu fosse um saco de
lixo.

— Somos parte de uma instituição que trata as mulheres como propriedade.
Não lute e não resista, Laura. A última esposa do seu marido também não era
adepta aos costumes e preferiu a morte. — Ele abriu a porta e, antes de sair,
voltou a me olhar. — Se for possível, tenha uma boa noite de núpcias.

Desabei em lágrimas depois que ele saiu e  me afundei em pensamentos.

“Você não reclama do chefe. O que ele disser está dito.”

“O mundo do crime é rodeado de mentiras. Mas quando o chefe pergunta,
obrigatoriamente, a verdade tem que ser dita.”

“A última esposa do seu marido também não era adepta aos costumes e
preferiu a morte.”

“Um demônio de carne e osso reinando no meio de nós.”

“Ele é um louco genocida.”

Minha cabeça fervilhava milhões de palavras ao mesmo tempo, meus
olhos ardiam e as lágrimas desciam mais quentes que o normal, trazendo
incômodo. Levei as mãos sobre os ouvidos na tentativa de não ouvir mais
nada. Fechei os olhos e gritei de ódio e tristeza, agredindo completamente
minhas cordas vocais. Coloquei as mãos sobre o rosto e abafei o choro.
Choro de angústia e medo. Ninguém ia me defender, era eu sozinha lutando
contra a gangue de criminosos horrendos.

 

Sem saber quanto tempo fiquei aérea, levantei-me cambaleando e com
dificuldades, dei um jeito na minha aparência, ou parte dela. Tomei o único
resquício de coragem que sobrou e caminhei trôpega até a porta, abrindo-a e



dando de cara com o mundo obscuro e cruel.

Olhei para uma janela aberta e caminhei até ela, na intenção de fugir,
mas fui abruptamente impedida.

— Senhora Guerrieri, o chefe mandou vir buscá-la. — Um soldado me
abordou, levantando a sobrancelha, certamente percebendo minha estratégia.

 

O clima agradável de cedo havia ido embora, deixando apenas um
cenário sombrio e chuvoso. Ventava bastante e algumas gotas de chuva
molhavam meu rosto. Caminhei no modo automático sendo escoltada pelo
segurança equipado com arma e rádio de escuta. Quando cheguei na pista de
pouso fiquei completamente aterrorizada com a quantidade de homens
vestidos de preto e fortemente armados, pareciam estar se preparando para
uma guerra.

Minhas pernas vacilaram e se não fosse pelos braços do soldado eu teria
caído no chão. Meus olhos pararam em Riccardo, ainda mais assustador,
parecendo o diabo reinando em meio aos demônios. Sua presença parecia
mais poderosa e intimidadora.
 

 — Suba! — rosnou assim que me aproximei dele.

     Caminhei até o avião. Levantei o vestido e com cuidado subi as
escadas. Apesar de estar viajando de avião pela segunda vez, estava com
mais medo ainda. Minhas mãos suavam de frio e de calor.

Alguns minutos se passaram, vi a chuva caindo com intensidade através
da janela do avião, e alguns relâmpagos iluminavam o céu.

— O chefe está subindo, vamos decolar — um soldado entrou
anunciando.

Meu corpo estremeceu e meu coração bateu descompassado. Encostei a
cabeça na poltrona macia e fechei os olhos. Minutos depois senti quando
alguém se sentou ao meu lado, o cheiro do perfume apenas confirmou o que
eu já sabia.



Tomei coragem e espiei pelo canto do olho Riccardo abrir um Notebook
e pôr os fones. Queria muito poder me juntar a ele e pedir que colocasse
algum filme para assistirmos juntos. Mas rapidamente afastei o pensamento
surreal e voltei minha atenção para a janela observando o chão ficar cada vez
mais distante, e as gotas da chuva ficarem mais grossas. Estava iniciando
uma nova etapa da minha vida.

 

— Ei..

Num sobressalto, dei de cara com o Riccardo me olhando com a testa
enrugada e com a mão estendida em minha direção.

Fiquei tão perdida em pensamentos que acabei adormecendo.

  
— Onde estamos? — perguntei-lhe enquanto segurava sua mão grande e
forte.

— Sicília... Há coisas que preciso resolver ainda hoje.  
 

Assenti.

Estava de noite e chovia muito. Não reconheci o local.

— Boa noite, chefe. — Um soldado abriu a porta do carro para
entrarmos.

— Só preciso de dois soldados comigo. Um dirigindo e outro no carona,
os outros estão dispensados.

Abri a boca em choque. Como assim somente dois soldados? 
Riccardo estava louco? Ele era o chefe e não deveria andar desprevenido,
certamente havia inúmeros inimigos querendo sua cabeça.

O soldado que aparentava ser o responsável pelos demais, fez a mesma
cara de espanto, mas logo se recompôs.



— Certo, chefe! — o homem respondeu de imediato, como se fosse um
robô programado.

Riccardo assentiu e acomodou-se ao meu lado. Ele parecia um Deus ou
o Diabo, perante os homens e ninguém o questionava, ninguém em sã
consciência o faria.

— Podemos ir, Mumú. — O motorista assentiu e pôs o carro em
movimento.

Pela primeira vez peguei meu celular e chequei as barras de notificações.
Havia várias ligações e mensagens de Anna. Todas pedindo-me notícias.

Digitei uma mensagem discretamente dizendo que estava tudo bem e
que a saudade já apertava o coração, e esperava vê-los em breve.
Rapidamente minha irmã respondeu, desconfiada:

“Cuidado, nós te amamos e estamos morrendo de saudades.”

Sorri e guardei o aparelho entre os seios. Quando olhei para o lado, vi
que Riccardo prestava atenção em cada detalhe, seu olhar de gavião devorava
meus seios..

— Chefe, há um Hyundai preto nos seguindo.

Quase tive um colapso.

— Certo. Me passa a ponto 50.

Meu coração acelerou. Coloquei as mãos sobre o peito, apavorada olhei
para trás e constatei o tal carro. Dio, iríamos morrer somente com dois
soldados!

Olhei com desespero para Riccardo, suplicando mentalmente e, ao
mesmo tempo,   incrédula com a tranquilidade e “lerdeza” com que montava
a arma. Será que ainda era pra hoje? Faltou pouco ele tirar um lencinho do
bolso para limpar o objeto.

Que chefe é esse?

— Caralho!!!! Fui atingido no braço — o soldado que ficava ao lado do
motorista resmungou, e eu gritei.



Mais tiros atingiram   a   janela blindada, ameaçando quebrá-la. Meu
Deus, agora seria minha vez de ser atingida?

Olhei para frente e só consegui me concentrar na quantidade de sangue
que saía do braço do soldado.

— Abaixe-se, Laura, e proteja os ouvidos — Riccardo ordenou com a
voz grossa, abrindo a janela e apontando a arma pesada para o lado de fora.
Naquele momento consegui entender, frieza era o seu segundo nome. Ele
tinha tudo planejado.

A cada tiro que meu marido dava, seu corpo dava pequenos trancos para
trás. Eu já estava ficando surda mesmo com as mãos sobre o ouvido. Me
encolhi no chão próxima ao pé de Riccardo, tentando me proteger. Os tiros
estavam me apavorando, e minha única saída foi rezar baixinho.

O confronto durou cerca de alguns minutos e eles    pareceram uma
eternidade.  O desespero ainda tomava conta de mim  e   todo meu corpo
tremia.  Lágrimas de pavor escorriam por minha face.

Logo ouvi risadas dentro do carro e comemorações dos soldados que
estavam na frente, eu continuavam em pânico.

— Chefe, estourou a cabeça do motorista, eles perderam a direção e
viraram churrasquinho de rato.

Riccardo recolheu a arma:

— Mande alguém vir limpar essa bagunça. Não quero russos no meu
território, nem mesmo mortos.

Meus Deus... o que era aquilo?

Senti um frio na espinha e um enjoo forte tomando conta de mim, abri a
janela do carro e tentei vomitar, mas nada saiu.

Riccardo havia atraído os Russos só para poder matá-los cruelmente.
Pelo que entendi, nossos inimigos acharam que Riccardo não daria conta,
estando com poucos soldados. Mas, o perigo era ele mesmo.

Como alguém podia ser tão frio e calculista?



— Já passou, Laura.  — Só então percebi que estava tremendo, dos pés à
cabeça.

— Você colocou nossas vidas em risco para atraí-los e depois matá-los? 
— balbuciei. — Isso foi extremante perigoso.

Jamais tive a intenção de ofendê-lo, tinha consciência de que ele era o
chefe e agia conforme achava melhor, mas quando  seu olhar reprovador caiu
sobre mim, percebi que não deveria ter falado sobre o assunto. Riccardo
segurou meu rosto com brutalidade, seus olhos verdes pareciam mais frios e
estavam cravados em mim.  Algo nos olhos dele me atraía inexplicavelmente.

Riccardo, subitamente, desfez o contato  e  voltou para o seu lugar, 
ajeitando o belo terno no corpo que destacava seus belos músculos.

—  Mal casamos e já quero te matar.

— Eu... só fiquei com medo.

Ele virou a cabeça em minha direção, novamente, e dessa vez seus olhos
estavam escuros e mais sombrios.

— Antes de você nascer, eu já era um assassino. Guarde seus medos
para momentos oportunos, pois acredite, você terá muitos, principalmente se
continuar falando o que não deve.  — Engoli em seco, sentindo a verdade em
cada palavra.  Medo, pavor, eu não conseguia decifrar. — Não me
provoque... Laura.  Sou capaz de encher sua cara de tapas e esfregá-la nesse
asfalto. 

Engoli em seco, ainda sentindo o aperto firme dos seus dedos nos meus
braços. Fechei os olhos tentando não chorar novamente.

 

Percorremos o caminho no mais puro silêncio, meu corpo tremia de
medo. Rezava mentalmente para que a noite de núpcias fosse adiada.
Esperava fielmente que ele respeitasse meu estado de ânimo.



Assim que o carro adentrou a propriedade, fiquei admirada com a
fachada suntuosa, rica em detalhes e com materiais refinados. Observei uma
piscina logo na entrada, e não era uma piscina qualquer, era gigantesca. Já me
sentia como uma criança nadando ali, sem restrições.

 

Quando Riccardo abriu a porta e acedeu as luzes, fiquei ainda mais
deslumbrada, a sala era revestida em pedras. Era linda e ao mesmo tempo
sombria. A decoração era elegante e discreta. Senti as mãos firmes de
Riccardo agarrando minha cintura com posse e sua respiração morna batendo
no meu pescoço.

Minha respiração acelerou quando ele me puxou pelo braço e me fez
subir as escadas. Não pude dizer nada.

Riccardo abriu uma porta de madeira e empurrou-me para dentro,
entrando junto comigo. E sem cerimônias rasgou meu vestido e começou a
dar chupões no meu pescoço enquanto apertava meus seios.

— Por favor — pedi num fio de voz. — Estou com medo.

Eu já podia sentir novamente as lágrimas salgadas em minha boca e
minha visão turva. O dia foi muito pesado para mim, e não sabia se daria
conta de transar com ele, não naquelas condições.

— Por que diabos está chorando agora menina? — Levou o polegar até
minha bochecha e arrastou bruscamente, depois desceu contornando minha
boca, descendo em meu queixo, apertando-o. — Eu não me importo com
nada, garotinha. Não sinto nada além de tesão, tenha isso em mente. —
Quando pensei em dizer algo, ele pôs o dedo sobre meus lábios, me calando
subitamente. — Você fala demais. Vou deixá-la tomar banho, se 
recomponha e  volte para mim. Não demore, ou irei buscá-la do meu jeito.
Estou sendo paciente com você, coisa que não costumo ser.

Riccardo afastou-se de mim, caminhou até um bar que havia no quarto e
despejou uma quantidade generosa de bebida no copo, depois caminhou até o
sofá e sentou-se.

Mil facas atravessaram meu coração. Quanto mais o conhecia com mais
medo eu ficava, triste, e uma enxurrada de sentimentos indecifráveis.



Quando olhei na direção dele, percebi que me olhava de volta com a
testa levemente franzida, e me dei conta de que ainda permanecia no quarto
parada observando o nada. Juntei meus cacos e corri para o banheiro.

Eu seria dele, de um jeito ou de outro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tomei um banho demorado. Na verdade, estava com medo de sair do
banheiro para enfrentar o homem, cuja presença era intimidadora. Riccardo
era experiente, beirando seus trinta e  poucos anos, e o fato de ser bonito e
charmoso aumentava seu poder de atração sexual. Enquanto eu era apenas
uma jovem de vinte anos sem experiência, que almejava amor e sonhos.

Finalmente tomei coragem e decidi enfrentar meu destino, enfrentar
minha primeira noite de sexo com um homem experiente... meu marido, o
chefe da Cosa Nostra, através dele eu iria conhecer os prazeres carnais, e
aquilo me deixava nervosa.

Tomei uma lufada de ar e girei a maçaneta. Em passos vacilantes
caminhei de cabeça baixa e parei no centro do quarto, abraçando meu próprio
corpo. Jesus, eu era mesmo uma piada, onde havia parado minha coragem de
horas atrás?

Logo pude ouvir passos pesados e um cheiro gostoso de sabonete
tomando conta do ambiente. Fechei os olhos quando senti o contato da sua
mão fria segurar meu queixo e o levantar. Aquele contato fez meu corpo
incendiar.

— Olhe para mim, pequena.

Abri os olhos e o fitei. Riccardo também estava com os cabelos
molhados e usava apenas a calça social do terno. Por Deus, como cabia tanta
beleza e masculinidade em uma só pessoa?

Vacilei quando seus lábios tocaram os meus e com urgência sua língua
serpenteou em minha boca, me lambendo e me levando à irracionalidade. Eu
tentava acompanhar o ritmo de sua língua, beijando-o com a mesma avidez e
volúpia, completamente entregue à sua teia de sedução. Arfando entre os
beijos e completamente louca de desejo, me agarrei em Riccardo,
percorrendo meus dedos por seus músculos rígidos.

Eu já estava mais do que curiosa para sentir o pênis dele entrar em mim,
e não precisou se esforçar muito, bastou seus dedos percorrerem minha pele
para minha intimidade umedecer.

Riccardo me puxou mais de encontro a si e eu pude sentir seu pênis



latejar contra minha barriga. Ele espalhou beijos pelo meu pescoço enquanto
desfazia-se do nó do meu roupão. A peça felpuda deslizou pelos meus
ombros e caiu sobre meus pés, os bicos dos meus seios ficaram rígidos e os
pelos do meu corpo arrepiaram por eu estar completamente nua, sob o olhar
intenso de um homem. Ele foi andando aos beijos comigo até a cama e me
empurrou.

— Abra as pernas — ordenou

Seus olhos curiosos queimavam minha pele exposta, abri, muito
envergonhada, as pernas sentindo minhas bochechas queimando de vergonha.
Olhei para Riccardo completamente envergonhada e leiga sobre o que viria a
seguir.

Ele contemplou meus seios, abriu minhas pernas e fitou minha vagina,
provavelmente verificando minha virgindade, fiquei ainda mais
envergonhada e tentei fechá-las, mas ele não permitiu. Fiquei exposta sob
seus olhos de águia.

— Boceta linda e virgem. — Passou os dedos entre meus lábios vaginais
e massageou delicadamente meu clitóris. Riccardo me masturbava sem tirar
os olhos de mim e isso estava acabando com minha sanidade. Gemi,
envergonhada. Tirou o dedo e levou à boca chupando-os. — E deliciosa,
como imaginei. Mal posso esperar para enfiar meu pau e romper sua barreira.

Olhei para o volume em sua calça social e engoli em seco, sabendo que
ele iria acabar comigo quando cumprisse a promessa. Riccardo ajoelhou e
passou a língua no meu clitóris, lambeu, sugou o nervo inchado... Perdi a
razão e comecei a gemer baixinho, me entregando á sensação nova,
agarrando com força o lençol. Ele segurou meus seios enchendo as mãos,
apertando-os enquanto sua língua me lambia em movimento circulares,
tocando todos os pontos sensíveis do meu sexo. Quanto mais eu gemia, mais
ele chupava e sugava. Certamente era mestre naquilo e sabia tocar os pontos
certos. Meu corpo tremeu e eu não contive os gritos. Se houvesse mais
alguém na casa, certamente iria ouvir meu escândalo.

— E-eu... ai! — Fechei os olhos sentindo minhas pernas tremerem.

—Já vai gozar? — Ele incentivou ainda passando a língua por um ponto
sensível, fazendo círculos enquanto estimulava os bicos dos meus seios com



os dedos.  —  Então goza na minha boca, eu quero tudo que você tem pra dar.

Foi com essas palavras que cheguei ao meu limite, explodindo de
desejo. Arquejei o quadril e rebolei em sua boca, sendo tomada pela
enxurrada de excitação.

— Ai... —  choraminguei em lamúrias, arqueando o tronco para cima,
sofrendo espasmos. Estremeci, gritei, chorei e, por fim, desabei suada e
exausta sobre a cama, chegando à conclusão de que nunca mais poderia viver
sem aquilo.

Meu clitóris estava completamente sensível e meu marido sabia
perfeitamente, pois afastou-se para descer o zíper de sua calça, abaixou a
calça e a cueca boxer preta. Assim que desfez de tudo, engoli em seco
observando o tamanho da sua ereção.

O tamanho do seu membro me fazia questionar se estava pronta para
recebê-lo.

Afastei o pensamento negativo e passei a admirar seu corpo musculoso.
Havia algumas tatuagens espalhadas, mas não entendia o significado de
nenhuma delas, tudo aquilo apenas complementava sua beleza sombria.

Riccardo avançou sobre mim e acomodou-se entre minhas pernas, meu
coração acelerou e meu corpo começou a tremer.   Ele abocanhou meus seios
sugando com força, gemi de desejo. Eu o queria dentro de mim, mas também
tinha medo.

— Por favor, seja carinhoso comigo... Pelo menos hoje.

Ele voltou a me olhar intensamente. Passeou com os dedos pelo meu
rosto, contornando meus lábios. Era como se estivesse travando uma batalha
interna, era como se estivesse lutando com seus demônios num lado obscuro
de seu corpo.

— Estou tentando, senão você já estaria arrombada sobre essa cama. —
Engoli em seco ao ouvir aquilo, também percebi que ser cuidadoso com as
palavras não é seu forte.

Ele se encaixou completamente entre minhas pernas e segurou seu
membro, pressionando a minha entrada, eu estremecia a cada tentativa



frustrada sua de me penetrar, era o resultado da minha abertura apertada
contra o membro grosso dele.

Fechei os olhos de medo, receio e outras coisas não identificadas.

— Repita comigo... — Pincelou o pênis na minha entrada novamente,
lubrificando-se da minha excitação, fazendo-o deslizar com facilidade.

— Sob a luz das estrelas e o esplendor da lua...

— Sob a luz das estrelas e o esplendor da lua... — repeti sentindo as
lágrimas descerem, eu estava sendo iniciada...? Era a iniciação dele para
mim?

Certamente era para selar de vez nossa união, e depois daquilo, eu seria
dele eternamente...

— Serei fiel ao meu marido enquanto eu viver...

— Serei fiel ao meu marido enquanto eu viver.

— Minha carne queimará como as chamas em caso de traição. 

— Minha carne queimará como as chamas em caso de
traição... AHHHH!!!! — Num golpe certeiro, Riccardo me invadiu.
Arrancando gritos e lágrimas, levando embora minha inocência. — Está
doendo. —  Solucei alto.

— Shhh! — Continuou estocando fundo e movendo-se mais rápido. —
Porra! Que boceta apertadinha. Vou querer te comer todo dia e toda hora,
menina.

Ele cravou os dedos na minha bunda e suspendeu um pouco do colchão.
Em uma penetração profunda, começou a sair e entrar com força. O som de
suas bolas batendo em minha bunda e algo molhado ecoavam pelo quarto.
Gritei e agarrei em seus braços cravando minhas unhas, sentindo as lágrimas
quentes molhando minhas bochechas.

— Que gostosa! Sim, sua bocetinha é muito gostosa.  — Fechou os
olhos estocando com mais força, a cabeceira da cama batia bruscamente na
parede. O suor escorria pelo meu rosto e corpo. Sentia o pau dele entrando e
saindo com dificuldades de dentro de mim. — Diz que essa bocetinha é



minha, ou vou te foder mais forte! — Agarrou meus cabelos entre os dedos e
enfiou a língua na minha boca, saboreando minha saliva e engolindo minhas
súplicas.

— Sim... Aii, é toda sua... — Fechei os olhos sentindo as investidas
brutas destruindo qualquer barreira e tocando meu útero.

—Isso...  Relaxa.

O pênis estava com um pouco de sangue, entrava e saía com facilidade,
e o barulho de algo molhado ficava cada vez mais alto.

Ofegante, ele voltou a enfiar a língua na minha boca engolindo meus
gemidos. Diminuiu o ritmo e pôs as mãos acima da minha cabeça, apoiou-se
sobre os cotovelos, e na medida que estocava, acariciava meus cabelos e me
beijava. Eu me senti protegida, ele parecia um príncipe... Um príncipe das
trevas.

Meu coração batia de modo descompassado. Eu tremia de nervoso,
medo e insegurança. Os olhos verdes intensos não abandonavam os meus.
Ali, percebi que Riccardo Guerrieri, seria minha ruína. Ele seria o lobo em
pele de cordeiro, eu o amaria mesmo assim, esperava não ser rejeitada no
final.

Não seria difícil me apaixonar por sua aparência, mesmo sabendo como
ele era por dentro. Riccardo era mesmo o próprio mal encarnado, o homem
que exala luxúria, ira, orgulho, vaidade.

— Que vontade de socar com força nessa bocetinha e me saciar do teu
sangue, à noite toda — sussurrou no meu ouvido distribuindo beijos. —
Caralho!

Voltei a cravar minhas unhas em sua carne e arrastei, fazendo-o se
contorcer em cima de mim. Forcei mais contra sua pele, marcando-a com
vários vergões vermelhos, Riccardo se contorceu em cima de mim, indo à
loucura e metendo mais fundo.

Pressentindo que eu estava quase lá, Riccardo aumentou as estocadas e
me comeu com força. Eu gritava e me contorcia embaixo dele, chamava seu
nome sofrendo espasmos delirantes. Estava ardida, dolorida e acabada. Foi
sublime. Algo que eu jamais iria esquecer.



Mas eu estava exausta e já não aguentava mais.

— Eu não aguento mais...  — tomei coragem e sussurrei em seu ouvido.

Ele fechou os olhos, apertou com mais força meu pescoço, estocando
fundo, rápido e forte. A falta de ar estava me deixando tonta e as lágrimas
ardiam minha vista, seu membro latejava forte enquanto dava os últimos
golpes, e eu ia aos poucos perdendo os sentidos.

Depois de alguns minutos, Riccardo gozou gemendo rouco em minha
orelha, e eu estava quase me entregando à escuridão quando senti o alívio em
meu pescoço.

Ainda recuperando o fôlego, o vi se levantar, caminhar gloriosamente nu
e servir uma dose de uísque, e ficou por alguns minutos me observando,
olhando meu corpo e provavelmente, orgulhoso pelas manchas de sangue no
lençol Meu corpo estava exausto, parecia que um trator havia passado por
cima.

— Tome um banho quente e descanse, tenho que sair. Não me espere
acordada. — Ele vestiu um roupão preto e sumiu pela porta.

Meu corpo doía, minha vagina latejava e ardia. Não sabia se conseguiria
fazer xixi pelos próximos dias.

Com dificuldades, levantei-me da cama e tirei o lençol sujo de sangue,
notei que minhas pernas também estavam sujas, precisava mesmo de um
banho.

 

      

 

Acordei no dia seguinte, e lembrei que não consegui esperar Riccardo
retornar e acabei me entregando ao sono. Levantei-me da cama sentindo um
mal-estar terrível. Caminhei até o banheiro. Uma contração forçada no
estômago me fez correr até o vaso sanitário e expulsar uma água amarga, era
como se minhas forças tivessem sido sugadas naquela noite de núpcias.



O vômito não contribuiu para que eu me sentisse melhor, tanto que
repeti o processo várias vezes              até               meu              
estômago              ficar vazio.

Enquanto escovava os dentes observei minha imagem refletida no
espelho e percebi que havia algo diferente em mim, e não eram apenas as
marcas vermelhas espalhadas em meu corpo, mas algo em mim havia
mudado... era como se fosse outra pessoa ali e não eu.

Fui tomada por uma sensação sombria e esquisita.

Entrei no box e liguei o chuveiro numa temperatura agradável, que desse
ao menos para relaxar meus músculos e aliviar a tensão, mas era só fechar os
olhos que a imagem de Riccardo  vinha perturbar minha              mente.

Estava com a cabeça apoiada na parede sentindo a água cair quando
senti uma presença no banheiro. Meu corpo estremeceu e os pelos do meu
corpo ficaram arrepiados quando a porta do blindex foi aberta e uma
respiração morna tocou meu pescoço. Era ele.

— Olhe para mim  — ordenou.

Levantei a cabeça e abri os olhos para ele. Riccardo estava
completamente nu à minha frente, seu membro estava duro feito pedra e as
veias completamente salientes. Seu corpo forte era revestido por tatuagens,
seu rosto mesmo impassível era bonito, parecia esculpido por deuses mesmo
que dissessem que sua personalidade era semelhante à do diabo.

Eu me sentia pequena e indefesa perto da sua presença ameaçadora, pois
ali dentro daquele banheiro pude sentir o poder de sua energia negativa.
Riccardo não era mesmo um homem comum, havia muita coisa por trás de
um apelido.

Ele contornou meu rosto suavemente, e deu um passo em minha direção,
encostando a boca no vão do meu pescoço, dando leves beijos e chupões.
Gemi reagindo aos seus toques, meu corpo entrou em combustão como se eu
não tivesse mais o controle de nada.

— Vou te foder novamente.

Riccardo virou-me de frente para a parede e posicionou-se atrás de mim,



abaixando levemente, direcionou o membro na minha vagina e me penetrou
numa estocada firme, meu corpo reagiu imediatamente. O grito após ser
completamente empalada, saiu rasgando minha garganta.

Fechando os punhos nos meus cabelos, Riccardo os puxou bruscamente
para trás...

— Que tipo de Demônio é você? Um Íncubos? — Gemi, me perdendo
na imensidão do prazer que aquele homem me proporcionava, me perdendo
na luxúria do famigerado Chefe.

Ele continuou me fodendo forte, sem dizer nada. O contato da parede
gelada roçando os bicos dos meus seios deixou-me mais excitada. Quase
perdi a noção quando ele desceu a mão até meu clitóris e em movimentos
circulares foi me masturbando enquanto estocava forte em minha boceta
ardida, mas que ainda pulsava de tesão. Ele tirava o pau de dentro de mim e
voltava a  estocar forte.

Meus gritos misturavam-se ao barulho da água caindo do chuveiro e do
corpo dele batendo contra minha bunda...

— Vem para mim, doce Laura.

Ele ordenou e eu empinei minha bunda para ele.  Riccardo segurou-me
no pescoço enquanto aumentava o ritmo das estocadas, quando pensei em
gritar novamente, ele atacou minha boca, sua língua me invadiu serpenteando
cada canto, abafando meus gemidos e seus dentes rasgavam a carne sensível
da minha boca. Senti minhas pernas ficarem bambas cada vez mais e minha
vagina latejar forte... me desmanchei gozando dolorosamente, meu corpo
atingiu o ápice em espasmos alucinantes. Riccardo me manteve suspensa
enquanto me fodia sem piedade.

A respiração dele se tornou mais ofegante e o pênis latejou dentro de
mim, me enchendo com seu gozo, que escorreu pelas minhas pernas, mas ele
continuou me fodendo, o pênis voltou a crescer dentro de mim. Passei horas
no banheiro com Riccardo, sendo fodida em todas as posições que achei não
ser possível.

Assim que sua respiração retornou ao normal, Riccardo saiu de dentro
de mim, tomou um banho e enrolou a tolha na cintura, saindo em seguida do



banheiro como se nada tivesse acontecido.

Assim que me recuperei, ajeitei a toalha no corpo e fui atrás dele, mas
não o encontrei em lugar nenhum do quarto. Aquilo foi muito estranho.

Desviei a atenção para o meu celular que tocava insistentemente sobre a
cômoda, havia ligações perdidas de Anna e mamma.

— Graças a Deus, filha.

Sorri feliz sabendo que mamãe nunca iria me abandonar e não importava
as consequências, mesmo apanhando de papai por nos proteger
excessivamente, ela nunca deixou de fazê-lo.

— Oi, mamma.

— Oh, querida, está tudo bem? Penso que deve estar sentindo os efeitos
colaterais da injeção?

— Sim, os vômitos.

— Estou ligando porque seu pai me obrigou. Riccardo procurou seu pai
para saber se você está protegida... seu marido é um homem muito ocupado e
não quer filhos no momento, você deve obedecê-lo.

Era incrível como eles têm o controle de tudo.

— Então quer dizer que vou virar depósito de esperma?

Sei que ainda era cedo para pensar sobre isso, mas era desanimador
saber que ele também iria decidir quando eu  iria engravidar.

— Laura... olhe os modos, menina. Vá rapidamente até a farmácia
comprar a pílula do dia seguinte. Você ainda não está totalmente protegida.

Lembrei-me de quando Anna disse que eu deveria me cuidar ainda no
primeiro mês até que a injeção começasse a fazer efeito.

— É possível que eu tenha engravidado... — Ri. Eu não queria que me
dissessem o que fazer com o meu corpo.

— Jesus, menina! Não acho graça dessas suas piadas fora de hora.
Olha... tenho que fazer comida para o seu pai, eu te amo, querida.



— Eu te amo, mãe.

 

Andei perdida dentro do imenso quarto e vesti a primeira roupa que
encontrei. Um vestido florido. Calcei uma sandália, penteei os cabelos e
peguei minha bolsa e o celular. E saí apressada andando pelos corredores da
mansão, a cada passo minha intimidade ardia e latejava.

 

Assim que desci as escadas de vidro de fundo metal, parei diante da sala
observando deslumbrada os detalhes durante o dia, por conhecer a fama de
Riccardo imaginei que iríamos viver numa casa totalmente sombria com
mobílias antigas e medonhas, mas estranhamente aquela casa era abraçada
pela natureza, tendo uma vista incrível da ilha.

— Boa noite, Senhora Guerrieri. Seja bem-vinda. Sou a governanta da
casa e devo ajudá-la no que for preciso.

Sorri e cumprimentei de volta a doce senhora de cabelos grisalhos à
minha frente, com um lindo sorriso gentil e acolhedor.   Sempre gostei de
manter a educação e uma boa convivência com os funcionários. Também
nunca me envergonhei de colocar as mãos na massa quando necessário. Eu
ajudava a cozinhar e arrumar a casa, porque mamma contava apenas com
uma empregada que ajudava nos serviços, ao longo dos anos ficou idosa e já
não podia fazer tanto esforço. Então mamãe e eu fazíamos a parte pesada.

—  Onde está meu marido?

— Não sei. — Ela arregalou os olhos, e quando abaixei pra pegar o
celular dentro da bolsa, a mulher fez o sinal da cruz.

— Por que fez o sinal da cruz? — perguntei desconfiada e a vi arregalar
os olhos.

— Por nada, senhora, sou muito religiosa.

— Eu preciso ir à farmácia.

Fabrizio adentrou a sala, interrompendo nossa conversa.



— Eu levo você, Laura. Bem-vinda à família Guerrieri. Que bom que
está bem.

Parecia um ritual e não um casamento. Todos parecem querer saber se
eu estava viva.

— Com licença. — A empregada saiu quase correndo da sala. Sorri para
Fabrizio e andamos até a porta. Se dentro da casa era tudo tranquilo e
silencioso, do lado de fora era completamente o oposto. Soldados andavam
de um lado para o outro. Uns falavam no rádio, outros revezavam entre a
guarda e a ronda.

Um verdadeiro campo de concentração. Era estranho para mim estar no
meio de tantos homens armados, e agora eu morava na residência do chefe e
ali era o covil dele, por isso a segurança era mais reforçada. Presumo que ali
era o  lugar onde Riccardo ficava um pouco mais tranquilo,  onde  dormia e
fazia suas atividades, quando não estava servindo á máfia.

 

Percorremos metade do caminho em silêncio, eu me concentrava no
barulho da chuva e nas gotas que caíam embaçando o vidro do carro. Respirei
fundo, abri a boca e pensei no que dizer, eram tantas dúvidas e angústias que
minha cabeça entrava em curto-circuito, não sabia por onde começar.

— Por que me escolheram para ser esposa dele?

— Sinto muito por tê-la envolvido nisso — Fabrizio sussurrou. — Mas
Giulia morreu de uma hora para outra e eu fiquei sem reação. Riccardo tinha
acabado de levar um tiro dos nossos inimigos. Não é bom que o chefe fique
sozinho sem esposa.

Meu coração acelerou ao ouvir o nome da segunda esposa do meu
marido, mas sua morte ainda era uma incógnita.

— É tudo muito estranho. — Suspirei fundo. — O tiro não pareceu ser
grave.



Fabrizio ficou um tempo quieto, como se pensasse no que dizer, talvez
escolhendo as palavras certas para me acalentar.

— Não foi.  

— Ainda não entendo o porquê de ter me escolhido.

— Nós já a conhecíamos através de fotos. Já parou para se perguntar
que todas as mulheres se fazem essa mesma pergunta?

Olhei para frente sentindo meu coração bater mais acelerado.

— O que aconteceu  com Giulia?

Fabrizio respirou fundo, até temi que não respondesse.

— Meu irmão é um homem forte e que não teme a morte, para nós
homens viver sob as regras dele é completamente difícil, agora imagine uma
mulher?

— Isso não responde o que perguntei, Fabrizio, porque até agora seu
irmão tem se comportado de forma amigável comigo.

— Riccardo é um homem libertino e não esconde o que faz, e Giulia não
conseguiu lidar com esse fato e passou a tomar antidepressivos. Numa noite
ela surtou e eles brigaram, Riccardo perdeu a paciência e a matou sufocada.
Para todos os efeitos ela se suicidou. É assim que ele age quando algo não
está do seu agrado. — Abri a boca, aterrorizada. Fabrizio estacionou o carro e
me encarou com o cenho franzido. — Seja uma boa esposa, Laura,
casamentos na máfia são para um único propósito. Meu irmão é um homem
quebrado, com um passado conturbado e obscuro, isso não tem mais
redenção. O mundo da máfia é sujo e cruel, nos tornamos homens
programados para matar em qualquer circunstância.

—  Seu irmão amava a Catarina? — Abaixei a cabeça, pensativa. —
Como foi a morte dela?

—Eu não sei. — Ficou um tempo em silêncio. — Ela foi sequestrada e
brutalmente assassinada pelos Russos. Ele nunca conversou abertamente
sobre o assunto.

Olhei para frente, perdida nos meus pensamentos.



— Riccardo sempre foi misterioso, até mesmo antes da morte dos
nossos pais. Catarina o conhecia bem e não questionava sobre nada. Era
cautelosa em relação ao temperamento do meu irmão, e por isso tornou-se um
exemplo de esposa da máfia. Sabia onde era seu lugar. Riccardo não tolera
desobediências e todos nós temos que agir de acordo com suas regras. Ele
não é irmão e nem marido, é nosso chefe...

   — Entendo.

— Vejo em você uma mulher forte e determinada, mas notei que é
impulsiva e até um pouco infantil. Peço que vá devagar e tome muito cuidado
com as palavras. Mas vi algo diferente em você.

Assenti para Fabrizio. Eu conseguia ver a aflição em seu olhar, todos
tinham pena de mim.

— Onde ele está agora?

— Em uma missão, iniciando outros membros da máfia. É tudo que
posso dizer.

— Espero que não estejam sendo iniciados como eu fui — pensei alto e
Fabrizio soltou uma gargalhada alta.

— Oh! Não, querida. A iniciação dos homens é algo terrível, acredite,
meu irmão facilitou a sua — rimos muito.

Depois ficamos um tempo em silêncio observando a chuva cair.

— Será que um dia formaremos um casal normal, daqueles que vemos
nos filmes e livros românticos? — Suspirei. — Ir ao cinema nos fins de
cinema, dormir de conchinha. Assistir amenidades na tevê, comendo pipocas.
— Sem meu consentimento, uma lágrima solitária rolou pelo meu rosto.

Fabrizio soltou um suspiro longo e pesado. Talvez pensando em como
eu era ridícula e boba. Mesmo depois de tudo que ele disse, eu ainda caía na
besteira de fantasiar.

Ai do ser humano se não fosse as fantasias. Um lugar onde você escolhe
o que quer ser.

— Queria muito poder dizer que sim, Laura. Mas isso me parece estar



fora da realidade, mas são as esperanças de você mulheres que as tornam
fortes, hum?.

— Ele sorriu para mim, confortando-me, logo abriu a porta do carro e
seguimos para a farmácia.

 

Assim que cheguei, corri até a cozinha e tomei a bendita pílula do dia
seguinte, apesar de sonhar com filhos lindos e com a cor dos olhos
semelhantes aos do pai, eu precisava entender que ainda era cedo.

— Senhora, perdoe-me. Já posso servir o jantar?

Havia alguns empregados de pé na cozinha, em posição de respeito
saudando minha chegada.

— Sim — respondi animada enquanto era guiada para a sala de jantar,
mas logo desfiz o sorriso ao ver a enorme mesa ostentando um banquete,
porém todas as cadeiras estavam vazias. Então lembrei de quando papai dizia
que muitos maridos mafiosos não tinham costume de jantar em casa e que
muitos deles passavam a maior parte do tempo nos clubes de prostituição, ou
com amantes fixas, enquanto as esposas e filhos serviam apenas de enfeite
para a máfia.

—Obrigada; — Forcei um sorriso e a moça me encarou triste.

A mesa era grande e comigo ali sozinha tornava-se ainda maior. Mas
assim que a comida chegou, não pensei em mais nada e tentei me concentrar
nela e comer mesmo sem vontade, depois aguardei a sobremesa, um delicioso
mouse de chocolate belga, pois apesar de estar sozinha eu sabia que todo
aquele banquete de comidas deliciosas era devido ao trabalho do meu marido.

Meu marido.

A casa era enorme e os empregados pareciam se esconder de mim, toda
vez que puxava assunto eles se assustavam e falavam somente o necessário.
Eu entendia, tinham suas famílias para sustentar e morriam de medo de falar



algo indevido. Conheciam o chefe perfeitamente e sabiam dos riscos.

Sem saída e completamente solitária, pedi aos empregados que me
levassem para conhecer a casa. Precisava de algo para me distrair. Não ficaria
surtando em pensamentos e enfiando ideias descabidas na cabeça, minha vó
costumava dizer que cabeça vazia é oficina do diabo.

   Acabei me encantando pela sala de cinema e decidir me acomodar
nela. Era um verdadeiro sonho. Bati palmas alegremente e me joguei no sofá,
confortável para assistir o filme “Como eu era antes de você.”

E foi assim que passei toda a madrugada, assistindo a filmes e
observando o dia amanhecer através das grandes janelas, e não foi tão ruim.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Me dei conta que havia dormido na metade de algum filme que eu já
nem lembrava mais o nome. A tevê estava desligada e eu tinha um edredom
grosso aquecendo meu corpo, atrás da minha cabeça havia um travesseiro
macio.

Levantei-me preguiçosamente e andei em passos lentos até o quarto. A
casa era enorme e contava com cinco andares, eu me sentia minúscula ali
dentro.

Liguei o chuveiro e deixei a água quente levar embora a preguiça,
encostei a cabeça no blindex e fechei os olhos na tentativa de relaxar, mas
acabei me lembrando do dia que Riccardo se juntou a mim e os pelinhos do
meu corpo ficaram arrepiados e os bicos dos meus seios ficaram sensíveis.

Tentando afastar os pensamentos, secando-me. Coloquei hidratante na
palma da mão e espalhei pelo corpo massageando, mas novamente imaginei



as mãos grandes e ásperas do meu marido fazendo esse trabalho. Um frio
percorreu minha espinha e já sentia a umidade na calcinha.

Chacoalhei a cabeça e voltei à realidade. Terminei de vestir minha roupa
e quando ia colocar o vidro de hidratante no lugar, um objeto dourado me
chamou atenção. Era um relógio masculino, certamente meu marido esteve
no local e acabou esquecendo-o, então, deduzi que foi ele quem me cobriu
enquanto eu dormia na sala de cinema. Ele se preocupara comigo. Sorri.
Riccardo não era tão ruim quanto imaginavam, penso que ser rude é o dever
dele, caso contrário ninguém iria respeitá-lo.

Peguei o objeto pesado e saí do banheiro, parando no meio do quarto
olhando tudo com atenção. Fechei os olhos e me concentrei no cheiro
amadeirado de perfume, indicando que realmente ele estivera ali e não era
fantasia da minha cabeça.

Caminhei até o closet e abri as últimas portas que eu nunca havia
mexido, e lá encontrei as coisas de Riccardo, bem longe das minhas. Os
ternos organizados e separados por cor mostravam o quão organizado era,
pois não havia nada fora do lugar.

Continuei olhando tudo com atenção, até me deparar com uma caixa
misteriosa de madeira, ela era velha e tenebrosa... e quando estendi a mão
para alcançá-la, o som do meu celular me fez dar um grito de susto.
Rapidamente abri a última gaveta onde encontrei mais relógios e guardei o
que estava comigo e fechei-a, ainda sentindo o coração bater descompassado.

— Oi, Anna — atendi saindo do closet.

— Laura, mamãe está no hospital...  — murmurou com a voz embargada
pelo choro. Era comum as mulheres da Famiglia viverem indo para hospitais,
pois lá eram suas segundas casas. Quando não iam dar à luz, era porque
apanharam dos maridos.

 

Depois que Anna me passou o endereço do hospital, me apoiei na
cômoda tentando buscar algum resquício de autocontrole para não sair
correndo feito uma louca. Passei as mãos pelos cabelos ainda absorta sem
saber o que fazer. Com muito custo peguei minha bolsa e os outros pertences



e saí correndo. Minha vontade naquele momento era de ir diretamente até
meu pai para matá-lo.

Os soldados me olhavam intrigados, me aproximei de um deles e passei
o endereço do hospital. Ele, hesitante, disse que precisava de ordens do chefe
para sair do local junto comigo. Minha vontade era de avançar sobre ele e
desferir vários socos, mas me contive porque no fundo eu sabia que era o seu
trabalho. Eu sempre fui uma pessoa tranquila até certo ponto, mas quando se
tratava da minha família, eu perdia as estribeiras.

Depois de alguns minutos outro soldado retornou com a autorização
concedida pelo chefe, abrindo a porta do carro e pedindo “educadamente”
que eu entrasse. Por pouco não mostrei o dedo do meio por sua arrogância.

Ao olhar para trás, notei que estávamos sendo escoltados por mais
outros soldados.

— Por que tantos soldados?

— A senhora sabe das regras, é a esposa do chefe.

— Então era ele que deveria estar aqui fazendo minha segurança?

— Mas o chefe nunca está ausente, há escutas em todos os carros.

Droga!

 

 

Assim que estacionou em frente ao hospital, eu não esperei que abrissem
a porta. Saltei do carro e corri até a recepção para saber sobre mamma. Assim
que a mulher me passou as informações, eu corri até o quarto, onde encontrei
Anna.

Me aproximei devagar e adentrei o local, receosa.

— O- o que aconteceu? — Obriguei minha voz a sair.



Ela correu até mim e me envolveu num abraço caloroso e começou a
chorar. Era por causa daquilo que passei a ser feliz longe da máfia, porque eu
não tinha que lidar com covardias absurdas.

— Ela apanhou até desmaiar. — Anna soluçou.

Me afastei de Anna e me aproximei da cama, retirei os fios escuros dos
cabelos de mamma que estavam sobre o rosto e fiquei indignada com os
hematomas. Meus olhos arderam e não demorou para as lágrimas descerem.
Eu estava farta daquilo! O monstro do meu pai sempre batia nela quando algo
dava errado para ele.

— Já chega, Anna! Isso tem que acabar. — Enxuguei as lágrimas e me
afastei da cama.

Não aguentava mais ver as mulheres da Família sendo covardemente
espancadas e tratadas como lixo. Que vida era aquela? Não havia lei que nos
protegesse. A máfia era muito mais do que uma simples organização, eles
controlavam a política e imperavam nos sistemas.

Sem mais estômago para ver e lidar com tudo aquilo, virei as costas e saí
destinada a fazer algo. Mesmo que me prejudicasse, eu protegeria minha
família acima de tudo. 
As lágrimas já embaralhavam minha visão, mas naquele momento me vi cega
pelo ódio.

— Espera, Laura! — Anna me alcançou no corredor e segurou meu
braço. — Isso não é tudo. — Ela abaixou a cabeça e soluçou. — Giovanni
ainda está sendo investigado pelo seu mari... Pelo chefe! Eu ouvi uma
conversa de Antônio. O dinheiro das armas que Giovanni deveria repassar
para Antônio não apareceu. O chefe confrontou meu marido, sem saída ele
disse que Giovanni era o responsável. E se Giovanni não der conta do
dinheiro, sabe o que pode acontecer, não é?

— Sem saída? — gritei. — Óbvio que o seu marido armou para o nosso
irmão. Mas com que propósito se Giovanni é apenas um soldado? A única
coisa que herdará será um mísero cargo de capo, acho que esse título não
agrada o nosso irmão.

Eu estava tremendo de ódio.



— Você vai falar com o seu marido sobre isso?

— Claro que não. — Anna pôs a mão sobre o peito, assustada. — Isso é
assunto entre os homens. Nossa mãe foi confrontar papai e veja onde ela está
agora!

Eu não iria assistir de camarote minha família padecer, não fazia parte
de mim ser assim. E eu não tinha outro caminho a não ser ir diretamente até
Riccardo, era perigoso, mas pela minha família enfrentaria o diabo.

Virei as costas e saí pelo corredor. Anna, percebendo minhas intenções,
correu até mim, segurando meu braço.

— Laura, pelo amor de Jesus Cristo. NÃO. FAÇA. ISSO!  — gritou,
chorando.

Não dei ouvidos e saí dali o mais rápido que pude. Eu estava cega de
ódio e enfrentaria tudo por eles. Eu morreria no lugar de Giovanni, se
necessário. Mas não ficaria de braços cruzando observando o caos.

 

Assim que entrei no carro, desabei em lágrimas enquanto lembrava de
Giovanni correndo atrás de mim na chuva. Da ponte que construiu para
atravessar o rio somente para pegar uma rosa que eu admirava por dias. E
quando ele pôs as mãos, as pétalas de tão frágeis caíram, mas a cara de
decepção de Giovanni me fez cair na gargalhada. Então com a promessa de
que iria me afogar no rio, tentou atravessar de volta e a ponte improvisada
quebrou no meio do caminho, fazendo-o cair de braços abertos na água suja;
naquele dia eu fiz xixi de tanto rir. Eu morreria pelo meu irmão.

 

Já nos grandes portões de casa, saí destinada a enfrentar o diabo e sua
legião. Porque àquela altura tinha certeza de que Riccardo era o próprio
Belzebu.

Assim que atravessei o jardim, vi Fabrizio, Matteo e Antônio. Ignorei-os
e tentei passar pela porta, mas Fabrizio segurou-me pelo braço.

— Sei que você está nervosa, mas se entrar lá e falar com ele desse jeito,



sairá de lá dentro de um saco preto e direto pro necrotério — Fabrizio
sussurrou no meu ouvido.

Minha respiração estava acelerada, meu corpo tremia e eu mal conseguia
pensar em algo. E quando vi o sorriso estampado no rosto de Antônio, perdi a
razão completamente, fui até ele, enchi a mão e acertei um tapa bem dado em
seu rosto, fazendo-o arregalar os olhos e me olhar surpreso. Fabrizio entrou
na minha frente e obstruiu minha passagem.

— Eu vou provar que foi você que armou tudo —  gritei, histericamente.

— Acha mesmo que deve se meter nisso? — Antônio rosnou de volta,
pondo a mão no local onde eu havia batido. — O chefe está vendo pelas
câmeras de segurança esse seu comportamento deplorável.

— Escute ele, Laura — Matteo interferiu. — O dinheiro sumiu, houve
desvios de armamentos. Riccardo está transtornado. — Acariciou meus
cabelos. — Não quero que nada de ruim aconteça com você.

Aquilo estava me deixando com mais raiva, e então no momento de
distração deles, passei por eles e corri porta adentro. Eles tentaram correr
atrás de mim, mas rapidamente sumi pelo corredor, dobrei à esquerda e, sem
hesitar, abri a porta do escritório de Riccardo.

Vê-lo ali, todo poderoso, sentado atrás da enorme mesa de carvalho, fez
meu coração bater ainda mais rápido, era como se fosse cair sobre meus pés.

Riccardo teve tudo de mim, me entreguei de corpo e alma para ele no
sexo, sem restrição, e esperava que aquilo amenizasse seu mau humor pelo
meu atrevimento de invadir seu santuário.

Sob seus olhos frios e enigmáticos, dei alguns passos à frente e parei
diante da sua mesa. A tensão estava no ar e meu corpo tremia mais do que
vara verde. Mas, sob hipótese alguma eu mostraria meu medo. Sempre ouvi
dizer que demônios se alimentam dos nossos medos.

O lugar era sombrio e havia vários tipos de armas e câmeras espalhadas.
Havia também um enorme painel de câmera, onde ele tinha o controle de
Sicília. Havia também escutas, computadores e um enorme mapa com
esquemas da máfia.



O local cheirava a medo.

Riccardo não estava surpreso de me ver ali, pois as câmeras de
segurança já haviam feito o trabalho de me denunciar.

— Eu preciso falar com você — murmurei com a voz embargada.

Ele continuava com os olhos fixos em mim, era como se lesse cada sinal
que meu corpo emitia..

— Vou fingir que nada disso aconteceu. Feche a porta quando sair. E
nunca mais me procure quando não for chamada, quando eu quiser algo, irei
até você — falou arrogante, voltando a atenção para as câmeras de segurança.

O quê? Como assim?

— Eu não vou sair. — Naquele momento já podia sentir minha
respiração ainda mais acelerada, mãos trêmulas e um frio na barriga.  Num
súbito, Riccardo veio se aproximando perigosamente de mim, fechei os olhos
e fui dando passos para trás, até sentir minhas costas batendo contra a parede
gélida.

Congelei quando ele apoiou as mãos em cada lado de mim e me
encurralou, me prendendo em seus braços. Inclinou e desceu o rosto até o
meu pescoço e inalou meu cheiro, um arrepio atravessou meu corpo.

— Eu sinto o cheiro do medo em você, e isso me excita. Mas não estou
com humor e te aconselho a sair daqui antes que eu perca a paciência e te
estrangule.

— A minha família está... — engasguei-me com o soluço. — Minha
mãe apanhou do meu pai e meu irmão está sendo acusado de traição, tenho
certeza que Giov...

Ele colocou a mão sobre minha boca.

— Isso não é problema seu. Saia daqui, Laura. — Quando ele virou as
costas, eu o segurei pelo braço o impedindo de seguir seu caminho. Mas o
gesto soou ofensivo para ele, tanto que senti o clima ficar pesado e o ar
carregado. Riccardo girou o corpo em minha direção e fixou seu olhar no
meu. Ali eu percebi que tinha ido longe demais ao tocá-lo daquela maneira.



Engoli em seco, e ainda que estivesse com medo mantive a postura. Pela
mandíbula bem definida, pude ver que ele trincava os dentes.

Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele veio para cima
novamente, dessa vez me pegando com força pelo cabelo e me jogando
contra a parede, bati forte perdendo o equilíbrio e caindo de bunda no chão.

— Estou perdendo a paciência com você — disse,  caminhando ao meu
encontro com um olhar fulminante e fúria na voz.

— Como o senhor pode sentir prazer em ver todos com medo de você?
— Me levantei do chão ajeitando minha roupa e meus cabelos. Ele me
ignorou, sentando-se na cadeira, de volta.

— Vai embora, Laura.

— Não.

Fechei os olhos e dei um pulo com o soco que ele deu na mesa, fazendo
canetas e mais algumas coisas caírem no chão.

Riccardo levantou atropelando tudo que havia pela frente e em poucos
segundos estava diante de mim, segurando-me pelo pescoço. Seus olhos
estavam arregalados, os olhos verdes perderam completamente a cor.

Meu coração errou nas batidas, meus olhos começaram a arder
automaticamente. Não havia nenhuma emoção nele, nem mesmo o remorso.

— Você é desobediente demais, porra! —  rosnou. Senti o peso da mão
dele batendo contra meu rosto, a força me fez morder a língua e as lágrimas
molharem meu rosto. E então eu pude ver dentro dos seus olhos, agora
escuros, a maldade refletida.

Ainda sem tirar os olhos de mim, ele colocou a mão sobre minha boca,
para que eu não emitisse som enquanto batia com minha cabeça contra a
parede, mas nunca deixando de me sufocar. Eu podia sentir o cheiro da
morte. Senti o ar sumindo dos meus pulmões, era como se uma força maligna
tivesse tomado o corpo de Riccardo.

E como se confirmasse minhas suspeitas, ele sorriu com escárnio e tirou
uma seringa do bolso, abriu a tampa com a boca e aplicou no meu braço



esquerdo.

— Pronta para dormir?

E aos poucos vi o rosto do homem sombrio desaparecer entre a neblina
escura.

 



 

 

 

 

 

 



        Os cachorros continuavam latindo insistentemente. O relógio na parede
marcava nove e quarenta e cinco da noite. Eu já estava angustiada sentindo
um aperto forte no coração. Há horas não tinha notícias de Laura, e para
piorar, ela não atendia o celular.

Não aguentava mais, toda vez que ligava, ouvia aquela mensagem
gravada dizendo: 
 

“Oi  você ligou para Laura, deixe seu recado, mas não sei se retorno.” –
E um riso típico no final – fazia    meu   coração  sangrar  dentro  do peito. 
 

Na minha cabeça tamborilava sempre o pior: ela tinha ido confrontar o
marido e não voltou. A partir daí, algo de muito ruim aconteceu. Andei de um
lado para o outro, suava frio, apertando o celular entre os dedos na tentativa
de me livrar da tensão e angústia.

Assim que escutei o barulho do carro sendo estacionado na garagem,
corri até a janela, afastei as cortinas e observei Antônio descer. Tive vontade
de ignorar suas regras e correr até lá para confrontá-lo, se algo aconteceu a
Laura, sendo braço direito do chefe, meu marido certamente sabia de algo.
Infelizmente eu não era corajosa para chegar a tal ponto, apenas me mudei
para frente da porta principal e o aguardei entrar e fazer todo seu ritual: tirar o
sobretudo, pendurar na porta e depois se servir de uma dose de conhaque ou
uísque. Sentar-se no sofá e pensar na vida.

Depois de alguns minutos, percebi que já era seguro e acomodei-me ao
seu lado dividindo o mesmo sofá.

— Você tem notícias de Laura? — perguntei, receosa.

Meu marido não gostava quando lhe faziam perguntas, principalmente
quando esse alguém era eu. E àquela hora da noite, eu já deveria estar
deitada, porque mais tarde era hora de trazer suas prostitutas para “dormir”.

— No hospital. — Deu de ombros e se levantou do sofá. Alheio, como
quem acabara de falar a coisa mais natural do mundo.

Mas minha mente estava num turbilhão de questionamentos: como
assim no hospital? 



O que ela fazia lá? Estaria em uma visita à mamma? Se assim, fosse teria me
avisado para irmos juntas. Laura não faz segredo.

Obriguei meu corpo a levantar, o seguindo lentamente para não irritá-lo.
Antônio não fazia o tipo de pessoa pacífica. E nessas horas eu sentia inveja
da coragem de Laura.

Sempre fui frágil, e estando grávida de apenas um mês piorou meu
estado. Meu marido ainda não havia digerido bem a notícia. Também foi um
susto para mim. Nós mulheres só devemos engravidar com o consentimento
do marido.

— O que ela faz no hospital?

— O que uma pessoa faz no hospital a essa hora da noite? — Jogou o
copo de bebida sobre o balcão do bar. Dei um pulo para trás e me encolhi. —
Deixa de ser burra. Sua irmã ultrapassou todos os limites e por um milagre
não dançou com o capeta. Agora não enche mais a porra do meu saco. Vá
descansar.

Vi o mundo girar e se não fosse pela poltrona eu tinha caído no chão,
tamanha incredulidade. Pus as mãos sobre a boca e soltei um soluço, as
lágrimas caíam com força molhando minhas bochechas.

Será que ele se atreveu a bater nela ao ponto de quase matá-la?

— Por Deus, Antônio. — Me encolhi sentindo dores no pé da barriga.
Eu me recusava a acreditar. — Não brinca, eu estou grávida!  — Solucei.

— Sua querida irmã está em coma. A ordem do chefe é para ninguém
visitá-la. Esse assunto não é da sua conta. Engole a porra do choro e supere.
Ou faço você colocar esse feto pela boca.

Me joguei sobre o sofá e chorei. Chorei até minha garganta secar e a
barriga doer. Lembranças de Laura correndo e sorrindo me invadiram a
mente. O que eu poderia fazer? Nada! Infelizmente.

Eu sabia o que ela pretendia fazer, era no mínimo um ato suicida, mas
ainda assim tive esperanças de que aquele homem não a machucasse. Desde o
início eu fui alertada sobre a crueldade que corria em suas veias misturada ao
sangue. Não deveria esperar menos de um cara considerado um demônio.



Me encolhi mais no sofá e apertei os olhos, imaginei Laura concentrada
no piano tocando Ludovico Einaudi – Nuvole Bianch. Música favorita da
nossa vó Pierina, foi ela quem presentou Laura com o piano e ainda a ensinou
como tocar.

Foi uma das poucas músicas que Laura aprendeu a tocar antes de ter seu
sonho interrompido por nosso pai.

E foi pensando na música que peguei no sono em meio às lágrimas.

Minha irmã!

 

— Anna! Anna! Olha o que aprendi. — Laura subiu no banquinho do
piano e começou a passar os dedos pelos teclados, reverberando música pelo
ambiente. — Você também que tocar, Anna? Vem, eu te ensino. — Abriu um
sorriso encantador e me chamou para juntar-me a ela.

Abri os olhos lentamente e me dei conta de que ainda estava jogada no
sofá. Meu corpo todo doía e minha cabeça latejava devido ao choro. Fui até o
banheiro e dei um jeito na minha aparência, precisava fazer alguma coisa. Eu
era a única que podia, ao menos, ajudá-la.

 

Sentei-me na cadeira e observei enjoada a mesa do café da manhã, meu
marido comia de tudo sem cerimônias. Antônio fazia questão que eu
permanecesse ao seu lado na hora das refeições. Controlei a vontade de
perguntar se ele tinha medo de se engasgar, e se eu estava ali para ajudá-lo,
caso acontecesse.  E assim que terminou de comer, jogou o guardanapo
rudemente sobre a mesa, era sempre assim, a comida sempre estava ruim,
mas nunca deixava de comer.

— Você pode, por favor, me deixar na casa da minha mãe? — Abaixei o
olhar.

— Posso saber para quê? — Pegou a arma e colocou na cintura. — Até



onde sei ela está no hospital, terá alta amanhã.

— Preciso pegar roupas para ela.

— Vou pedir aos soldados que a levem. — Ele abaixou o corpo e mirou
os olhos azuis frios nos meus. — Se eu souber que está mentindo para mim,
Anna...

— Não estou mentindo. Eu nem sei em que hospital Laura está. — Ele
avaliou a situação por um tempo e concordou. Ele gostava quando o
desobedecia, para ter o prazer de me bater.

 

Assim que o carro de Antônio sumiu, dei ordens a um soldado que
acabara de ser iniciado na semana anterior. O jovem aparentava ter seus vinte
anos, vivia alheio às ordens do meu marido. Por isso achei que seria fácil
pedir que me levasse à casa da minha irmã. Todos sabiam com quem minha
irmã se casou. Assim como sabiam onde o chefe morava, mas ninguém em sã
consciência ia sem ser convidado.

 

Fiquei olhando amedrontada a fachada luxuosa daquela casa escura. 
Hesitei e diversas vezes pensei em desistir, mas vi que era tarde demais
quando um grupo, de no mínimo dez soldados, se aproximou do carro. Tive
que sair e me identificar como cunhada do Chefe, irmã da Laura.

Eles fizeram cara de poucos amigos. Apenas um saiu e depois retornou
dizendo que estava vendo se eu poderia entrar.

Fiquei horas esperando, meus pés estavam inchados, o pior é que não
dava para titubear agora. Já estava ali e desistir era dar tiro no próprio pé; ou
seja, enfrentaria a fúria do meu marido por nada.

       — A senhora pode entrar. — Um soldado muito arrogante abriu o
grande portão e me deu passagem.



Meu soldado foi obrigado a ficar dentro do carro e do lado de fora. Tive
que percorrer um longo caminho a pé. Mas logo me alegrei quando vi a
enorme piscina que Laura tanto falava.

Tadinha da minha irmã! Casou-se com o próprio diabo, assim como eu
me casei com Antônio.

— Bom dia, senhora. Irei levá-la até o Sr. Guerrieri. — Uma senhorinha
de cabelos grisalhos me recebeu educadamente.

Enquanto caminhávamos, eu aproveitava para observar as decorações
modernas e luxuosas, mesmo que Laura tenha ficado pouco tempo na casa,
tudo ali me fazia lembrar dela.

A senhora parou de repente, frente a uma porta vermelha, aberta. E
como naqueles filmes de terror, ela apontou para dentro do local e disse:

— Ele está ali.

Porra! Como alguém faz isso? Essa notícia repentina mata qualquer um.

Com as pernas trêmulas adentrei o local sombrio, e aquele homem de
costas, fazendo sei lá o quê, piorava o cenário de terror.

Laura era mesmo maluca de tentar enfrentá-lo.

Segundo a Bíblia, Lúcifer era um anjo lindo. E Riccardo Guerrieri não
ficava atrás.

Ele foi virando e me encarou intensamente. Nunca o havia visto tão de
perto daquele jeito, nem no dia do casamento da minha irmã. Apertei minha
bolsa tentando de algum modo me proteger.

— Espero que seja algo importante. — Ele apoiou as duas mãos sobre a
mesa e inclinou o corpo para frente.

   — Eu gostaria de saber em que hospital minha irmã está. E gostaria de
pedir permissão para vê-la. — Tentei ao máximo não gaguejar.

— Antônio sabe que está aqui? — Ele estreitou os olhos, como se lesse
minha mente.

— N-não — gaguejei.



— Você sabe, é errado estar na presença de outro homem que não seja
da sua família ou da família do seu marido. Me procure apenas quando
estiver com o seu marido ao lado.

É, eu sabia e nem havia me dado conta disso. O mundo da máfia é bem
machista. Uma coisa que não me incomodava tanto. São os homens que
falam pelas mulheres.

— Me desculpe. Mas quando fiquei sabendo sobre minha irmã nem
pensei nisso... Eu gostaria de estar com ela. Ela vai acordar e se desesperar
caso não veja ninguém da família.

— Você não tem permissão. E sua irmã não vai acordar tão cedo. — Ele
deu as costas — Eu droguei e a coloquei em coma por alguns dias.

Nossa!

Queria muito poder perguntar o motivo, mas tinha a sã consciência de
que não deveria.

— Tudo bem, me desculpe....

— Riccardi... — Uma loira apareceu na porta. Ele levantou a cabeça,
acho que surpreso, para olhá-la. — Perdon, não sabia que estava com visita.

— Eu já estou de saída. — Caminhei rapidamente até a porta, ficando
frente a frente com a loira.

A amante! Meu subconsciente alertou.

Enquanto minha irmã estava deitada inconsciente numa cama, ele estava
desfrutando da companhia da amante.

— Bom dia. — saí rapidamente do local.

Eu era uma pamonha mesmo. Fui tentar ajudar minha irmã e não
consegui resolver nada. Acho que se fosse Laura no meu lugar, já estaria
comigo no hospital.

Certamente o chefe contaria ao meu marido sobre minha visita. E eu
nem sequer havia pensado no meu bebê.

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Às 7:45 da noite, recebi um chamado urgente que vinha da casa do meu
irmão Riccardo.

O corpo da minha esposa estava repousado sobre o meu, tínhamos feito
amor alguns minutos atrás. Afastei-a e pulei da cama catando as roupas no
chão e vestindo.

Entrei no carro e rapidamente ultrapassei a velocidade permitida. Eu
sabia que algo de ruim havia acontecido, mantive o foco na estrada e logo
adentrei os portões da propriedade. Não morávamos longe um do outro, isso
facilitava os chamados de emergência, uma das regras da máfia.

De longe vi movimentações na entrada principal. Assim que me
aproximei, dei de cara com um soldado saindo de dentro da casa com Laura
nos braços, desacordada. Porra, eu não acreditava no que estava vendo.

— O que aconteceu? — Tomei a frente da situação e confrontei o chefe
dos soldados. 

— Eu não sei, o chefe só pediu que a levasse para o hospital. — Ele
passou por mim apressado e entrou no carro

Minha cabeça estava confusa, não conseguia entender nada.

Ao longe vi meu irmão saindo apressado, com o celular no ouvido, para
entrar no seu carro, mas antes que ele o fizesse me daria explicações da
merda que tinha acontecido ali.

— Que caralho aconteceu com Laura? — gritei, o segurando pelo braço.

Ali ele não era meu chefe e sim meu irmão, aquele que me ensinou
muitas coisas da vida.



Ele tirou o celular do ouvido e me olhou com cara de poucos amigos.

—  Cuide de tudo até eu voltar.

— Você vai pro hospital? Posso avisar a família dela?

— Eu não vou pro maldito hospital e não quero ninguém da família dela
presente — rosnou.

    Eu sabia o que ele iria fazer, e mais uma vez numa tentativa falha,
tentaria convencê-lo a desistir daquela porra. Será que ele não via o quanto
estava se destruindo com aquelas merdas?

Era só fazer uso de drogas que Riccardo ficava ainda mais agressivo.
Aquele comportamento vinha desde que nossos pais morreram.

— Essa maldita porra não é a solução, irmão. Laura é sua esposa, agora
você é responsável por ela. Não a deixe sozinha.  — Empurrei afastando-o do
carro, tentando impedir aquela merda.

Eu tinha quase certeza de que alguma maldita força maligna apossou-se
do corpo do meu irmão na noite que nossos pais morreram.  Só isso explicava
tanta frieza, maldade e crueldade.

— Se me empurrar de novo, enfio uma bala na sua cabeça e explodo a
porra dos seus miolos. — Tremeu a cabeça e trincou o maxilar, tamanho era
o ódio.

Ele me desconhecia como irmão. Às vezes eu acreditava que ficou
maluco e perturbado depois de tudo que passou.

Eu sabia que havia falhado mais uma vez. Relutante, me afastei e dei
caminho para ele entrar no carro e fazer toda aquela merda de sempre. Uma
hora dessas ele pode não voltar mais. E eu não me orgulho disso, ele é meu
irmão, sangue do meu sangue.

Num piscar de olhos, ele ligou o carro e saiu em alta velocidade,
fazendo os pneus cantarem.

— Chefe, a senhora Laura já está a caminho do hospital. — Assenti para
o soldado e andei até meu carro. Naquela altura do campeonato minha cabeça
doía e latejava.



 

 

Me aproximei da cama para observar Laura. Não havia hematomas no
rosto, somente marcas roxas espalhadas pelos braços, indicando que Riccardo
apertou com força o local. 
          
— Ela está em coma induzido — a enfermeira sussurrou.

O coma induzido é uma sedação profunda que é feita para ajudar na
recuperação de um paciente que está grave. Riccardo não teve noção da sua
força e acabou fazendo estrago? Até onde sei este tipo de sedação é feito por
medicamentos. A pessoa pode acordar após horas ou dias, quando o paciente
estiver se recuperando ou o médico achar aconselhável. Mas que porra houve
entre eles? Por que a deixei sozinha quando ela foi confrontá-lo?

Porra, por alguns instantes achei que ele não faria mal a ela, tanto que
convenci Matteo para irmos embora.

— Obrigado. Eu vou ficar com ela. — A enfermeira concordou e saiu do
quarto.

Sentei-me na cadeira e fiz uma ligação avisando a Alessandra sobre o
estado da amiga, minha esposa tinha uma afinidade tremenda com Laura, por
isso começou a chorar no telefone e implorou para vir, mas não pude
permitir. Não era seguro.

O som da porta sendo aberta violentamente me fez acordar do meu
breve cochilo. Matteo se aproximou da cama e, com cuidado, acariciou o
rosto de Laura. Vendo aquela cena, percebi a burrada que cometi ao desfazer
o compromisso deles. No início, Matteo não aceitou o casamento e se rebelou
contra mim e Riccardo, mas depois acabou se conformando, principalmente
depois de ver as fotos da bela jovem, quando ainda estava no internato.

Depois que Riccardo matou a Giulia, eu achei melhor ele se casar pela
terceira vez. Um chefe nunca deve ficar sozinho. Quando mostrei a foto de



Laura e de outras moças virgens da máfia, ele a escolheu. Laura foi sua
escolhida e eu não tive como voltar atrás porque o casamento de um chefe é 
prioridade. Lógico que Matteo nunca engoliu esse fato, mas teve que aceitar.

— Você está vendo isso, Fabrizio? — Matteo girou o corpo lentamente,
ficando de frente para mim. — Olha a merda que seu irmão fez — apontou
para Laura —, juro que vou matá-lo.

— Não diga bobagens, Matteo. Reforce a segurança do hospital para não
termos intrusos — ordenei.

— Há soldados o suficiente lá fora e dentro do hospital. Cuidei de tudo
já que o maldito do seu irmão fez a merda toda e jogou sobre nossas costas.
— Voltou a se aproximar de Laura e tocou seus cabelos. — Tão linda e
jovem, condenada a viver o resto da vida com um maldito demônio.

— Esse demônio é seu irmão — alertei.

— Ele não é meu irmão. — Virou-se bruscamente. — Esqueceu do que
ele faz aos nossos pais? Ele os matou.

Fechei os olhos sentindo o peso de suas palavras. Havia muitas
explicações para aquela fatídica noite, porém, somente Riccardo tinha como
dizer o que aconteceu, eu não lembrava com clareza. Todos os dias papai
chegava em casa bêbado, gritando com mamma chamando-a de prostituta. A
arrastava pelos cabelos até o quarto deles e a agredia, de longe ouvíamos seus
gritos de socorro.

Numa dessas noites, Matteo e eu tentávamos nos distrair jogando
videogame no nosso quarto, e os gritos ficavam cada vez mais estridentes.
Nos assustamos quando a porta foi aberta bruscamente por Riccardo, que
tinha o rosto ensanguentado e transtornado. Sem falar nada, foi até o armário,
abriu a gaveta e tirou de lá uma arma pesada, tão rápido como entrou, saiu
carregando aquilo.

   Pouco tempo depois ouvimos som de tiros, Matteo começou a gritar e
chorar.

Tremendo, caminhei até o quarto dos nossos pais, o silêncio era
perturbador. Assim que entrei fiquei estático ao ver mamma caída no chão
com a cabeça estourada, um lençol branco cobria parte de seu corpo. Papai



estava caído de bruços com vários tiros espalhados pelo corpo, e seus olhos
estavam abertos. Meu irmão estava sobre seu corpo esquartejando-o e
jogando os pedaços dentro de uma mala preta. Eu chorei baixinho assim que
sua cabeça foi arrancada e jogada na mala. Riccardo estava com o olhar
perturbador e o rosto impassível.

Eu não lembrava muito bem do que acontecera naquela noite, assim que
ouvi o grito de Matteo reverberar atrás de mim, saí do choque e apaguei.

Riccardo nunca falou nada sobre aquilo, e tocar nesse assunto é o
mesmo que lhe jogar água benta.

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Passei os olhos pelo local e me apavorei ao me dar conta que estava num
hospital, não havia ninguém no quarto, o que piorou meu desespero. O
barulho dos aparelhos aumentava minha dor de cabeça, quis gritar e minha
voz não saía, a garganta seca não ajudava.

Chorei desesperada, e ao arrancar aquele maldito fio do meu braço, o
sangue começou a escorrer das minhas veias. Um barulho alto e irritante
ecoou na minha cabeça, me encolhi e protegi os ouvidos.

A porta foi aberta bruscamente, a mulher vestida de branco adentrou o
local e me olhou assustada.

— Senhora Guerrieri, por favor fique calma. O médico já está vindo.

— EU QUERO SAIR DAQUI. — Obriguei minha voz a sair, e ela saiu,



com força.

Levantei-me da cama, transtornada e caminhei pelo quarto procurando
minha roupa. O que eu mais queria era tirar aquela maldita roupa e sair do
lugar que trazia péssimas lembranças.

O cheiro hospitalar me dava náuseas, a imagem da vovó Pierina
morrendo e pedindo socorro dominava minha mente.

Entrei em pânico.

Minha visão foi ficando embaçada, mas pude ver com dificuldades
alguns homens de preto invadindo o quarto. Tudo escureceu e minhas pernas
foram adormecendo, meu corpo foi caindo e minha cabeça bateu forte contra
o chão.

Com dificuldade, abri os olhos e dei de cara com o mesmo ambiente, fiz
menção de levantar novamente, mas uma mão me prendeu na cama.

— Fique quietinha, minha criança, por Deus.

Aquela voz doce que acalenta minha alma.

— Mamma — murmurei aos prantos. Ela veio até mim, me abraçando
forte.

— Eu estou aqui, minha vida. Mamma está aqui e vai cuidar de você. —
Beijou minha testa e afagou meus cabelos.

— Sabe o que aconteceu? — sussurrei, com medo de que alguém
ouvisse.

— Eu sei e sinto muito, meu amor. — Apertou-me. — Meu Jesus,
interceda pelos meus filhos. — Mamma desabou em lágrimas enquanto me
acolhia em seu peito e balançava lentamente. — Descanse, estou aqui.

Assenti e fechei os olhos sentindo as lágrimas deslizarem pelo meu
rosto.

Abri os olhos novamente ao ouvir sussurros baixinho, era a voz de Anna
conversando com nossa mãe. Daquela vez me sentia melhor, estaria perfeito
se Giovanni também estivesse presente. Mas não iria desistir de tentar ajudá-



lo, Riccardo precisaria de mais para tentar me calar. Jamais ficaria de bico
calado vendo pessoas da minha família sofrendo.

Elas olharam em minha direção e Anna se aproximou, chorando e
sorrindo ao mesmo tempo. Elas estavam ali por mim.

— Laura, como está se sentindo? — Passou a mão pelos meus cabelos.
— Estava morrendo de saudades. — Sua recuperação foi tão lenta.

— Estou bem. — Forcei um sorriso. — E você?

Ela suspirou fundo e olhou para o alto como se quisesse conter as
lágrimas.

—Você vai ser titia. — Fungou sorrindo. — Não era dessa maneira que
eu esperava dar a notícia, mas não pude adiar mais.

Vi os brilhos nos olhos da minha irmã, eu estava feliz por ela.

— Isso é maravilhoso. — Sorri de volta e segurei em suas mãos. Mas
ela não voltou a sorrir.

— Laura, os médicos colocaram você no coma induzido, a pedido do
seu marido. Enquanto isso ele...

Logo me lembrei daquela maldita injeção e das pancadas na cabeça.

— Anna, por Deus. Não é hora para isso — mamãe tomou a frente e eu
balancei a cabeça para que minha irmã continuasse.

Ela olhou para os lados apreensiva, mas se tinha algo de errado eu
deveria saber.

— Havia uma mulher loira na sua casa, no dia em que fui pedir ao seu
marido que me deixasse ficar com você aqui no hospital.

Senti meu coração despedaçar em milhões de pedaços. Traição é traição
de qualquer forma, mas pedi a Deus que não fosse Irina ocupando meu lugar.

Minha irmã contou com detalhe tudo que aconteceu quando foi á minha
casa tentar falar com o meu marido. Ouvi Anna contar sobre a forma fria que
Riccardo relatou o fatos.



 

Depois de muitas choradeiras de mamma e Anna, nos despedimos. E
assim que elas saíram, comecei a arrumar a mala que estava com minhas
coisas sobre um sofá. Fui até o banheiro, tirei aquela camisola horrível de
hospital e coloquei uma saia cintura alta e uma blusinha curta que deixava
minha barriga à mostra, e percebi o quanto tinha emagrecido. Passei um
pouco de maquiagem para disfarçar a aparência abatida e sentei-me sobre a
cama.

Algumas horas depois, a porta abriu, levantei e me ajeitei, não
aguentaria ficar nem mais um dia naquele lugar. Fabrizio parou estático na
porta e me olhou da cabeça aos pés, surpreso.

— Caramba! Acho que entrei no quarto errado. — Fez uma careta,
confuso.

— Ainda estou tonta e com dores de cabeça. Mas não vou ficar em cima
da cama chorando.

— Está certo. — Fabrizio se sentou numa poltrona que ficava de frente
para mim, e eu na cama.

— Então esse é o jeito que seu irmão tem de se expressar, através de
violências? Ele me drogou e poderia ter me matado.

Fabrizio abaixou a cabeça...

— A máfia transforma as pessoas. Elas transformam homens em
covardes, não posso falar muito porque não sou tão diferente dele, embora eu
tente. — Fabrizio respirou fundo, ficando um tempo em silêncio. — Eu não
tiro sua razão.

— Ele quer que eu o odeie.  — Trinquei o maxilar. — Ele levou Irina
para à nossa casa.

Fabrizio abaixou a cabeça, seus olhos brilharam. Fiquei surpresa e
completamente sem ação com aquilo. Ele amava o irmão.



— Acho que Irina não estava lá para servir de consolo.

— Não tenho tanta certeza.

Fabrizio e Matteo eram homens sensíveis. Maltratados por um passado
obscuro e por um irmão genocida.

— Nossa mãe era americana, veio para Itália porque estava prometida a
Vito Guerrieri, o Chefe da Máfia Italiana. Ele era o nosso pai. Não há muitas
alternativas para vocês, mulheres. Não sei o que dizer, Laura.

Não havia nada para dizer, as coisas tinham que ser modificadas.

— Somos tratadas como lixo.

Ele assentiu, ainda absorto.

Eu sabia que os homens da máfia sofriam, e de fato, todos sofrem de
alguma forma. Mas nós temos a escolha de fazer algo bom.

 

 

Apertei a mala sobre o colo assim que o carro adentrou os enormes
portões de ferro. Tive vontade de fugir de tudo aquilo, mas iria viver o resto
da vida foragida. A máfia se expande pelo mundo e nunca acaba. Ela vai até
você. “Quem nasce na máfia, morre na máfia.” Cresci ouvindo isso.

— Você vai ficar bem, Laura?

A voz de Fabrizio me trouxe de volta à realidade, e percebi que estava
absorta de frente à porta principal. Eu precisava enfrentar meus medos.

Vida que segue. Eu sempre soube que não seria fácil.

Para sobreviver no mundo da máfia, temos que ser mais fortes do que
ela. E eu não iria me abater no primeiro obstáculo.

— Vou. Obrigada!



Suspirei fundo e entrei em casa olhando tudo atentamente, o local estava
do mesmo jeito. Deixei minha mala em um canto qualquer e caminhei até a
cozinha, não havia ninguém ali. Certamente o chefão não avisou aos
empregados sobre minha chegada. Então se eu quisesse comer algo, teria que
me virar, não seria tarefa difícil, pelo contrário.

Estava tudo bem e calmo, até abrir a porta do meu atual quarto e ver
minhas coisas espalhadas pelo chão. Parecia que um furacão havia passado
ali, meus perfumes estavam quebrados e todas as minhas fotos espalhadas,
algumas que tirei com minhas amigas do colégio estavam em pedacinhos.

Deus, por que fizeram aquilo?

Caminhei perplexa observando aquilo para ver se havia, no mínimo,
sobrado algo que eu pudesse vestir. Quase chorei de raiva quando vi meus
uniformes do colégio completamente destruídos junto com o pompom líder
de torcida. Alguém havia revirado de ponta cabeça meu passado. O que
queriam descobrir?

Fiz um tour com os olhos pela cama e vi meu celular com a tela
quebrada. — Merda!!

Com ódio peguei o celular, bati a porta do quarto e desci as escadas. Fui
até a mala e peguei o número de Fabrizio. No terceiro toque ele atendeu.

— O que houve?

— Tem como você voltar? Minhas coisas estão todas reviradas lá em
cima... — Senti o aparelho ser puxado bruscamente da minha mão.

Ao girar meu corpo, quase sofri um infarto fulminante ao ver aquele
homem gigante diante de mim. Lentamente fui subindo o olhar até encontrar
aqueles olhos verdes sem vida me encarando. Não entendia como me sentia
atraída por um homem tão cruel, tão horrível e sem sentimento. Um frio
percorreu minha espinha quando sua mão fria tocou meus cabelos. Riccardo
parecia se controlar para não me dar um tapa, mas a pergunta era: até quando
ele iria consegui se controlar?

 

Ele deu passos decididos e encurtou mais a distância que existia entre



nós. Seus olhos verdes continuavam observando todo meu corpo, congelando
minha espinha. Era difícil saber qual seria a reação dele.

Riccardo era o tipo de homem que podia estar sorrindo enquanto me
enchia de tapas. Ou poderia estar bravo enquanto me acariciava.

Respirei fundo, lembrando-me da sua agressividade. Eu não poderia
viver naquelas circunstâncias, é impossível viver rodeada de medo, com
receio de dar um passo em falso.

O soluço rompeu minha garganta quando ele puxou bruscamente o
celular da minha mão e o desligou, me entregando logo em seguida.
Continuei incerta se pegava o aparelho ou não, tinha medo de ser mais um de
seus truques.

  — Você está proibida de levar nossos problemas para fora desta casa.
O que acontecer entre nós dois, ficará entre nós.

Saí do transe e peguei o celular, e quando nossos dedos se tocaram, senti
um arrepio passar pelo meu corpo.

Riccardo se afastou, indo até o bar e servindo-se de uma dose generosa
de uísque.

Fiquei ali, petrificada, com os pés grudados no chão, ouvindo cada
palavra proferida me atingindo como um soco no rosto. Minha voz não saía e
meu coração dava golpes dentro do peito. Eu não sabia como agir ou o que
dizer.

— O senhor não tinha o direito de destruir minhas coisas... — balbuciei.

— Eu disse que deveria vir somente com a roupa do corpo. — Ele virou
o uísque, num só gole, ainda mantendo os olhos fixos em mim. — Tenho um
jantar de negócios hoje à noite, quero você comigo.

Naquele momento, lembrei do que Anna havia dito. O gosto amargo da
traição me deixou enojada. Ele tinha trazido sua amante para o mesmo teto
que o meu.

— Por que eu?  — Tentei não vacilar nas palavras.

— Porque é minha esposa e eu quero sua presença. E você não



questiona.

A tensão estava no ar.  Eu não estava emocionalmente preparada para
enfrentá-lo, muito menos para participar de jantares de negócio.

— O senhor é dono de prostíbulos, há inúmeras prostitutas que podem
servir como acompanhantes. Eu não tenho estômago para seus jantares de
negócios. Não vou sair por aí bancando a esposa feliz depois de você ter
quase me matado.

As palavras saíam da minha boca sem o meu controle. Mas era a mais
pura verdade, era tudo que eu sentia naquele momento. Era um misto de
ciúmes, raiva, frustração.

Ele jogou o copo no espelho do bar, espatifando o vidro em mil pedaços.
Depois avançou sobre mim, fechando o punho em meus cabelos.

Tentei não me apavorar.

— Tem razão, mas acho que devo lembrá-la do que sou capaz de fazer
com quem me desobedece — rezingou no meu rosto. — Se eu quisesse uma
acompanhante, eu teria providenciado. E se eu quisesse matá-la, estaria feito.
Eu nunca falho, Laura.

Meu corpo travou.

Aquilo foi uma ameaça, clara, alta e em bom som.  Pensei em Anna,
Giovanni e minha mãe, sofrendo por minha morte, meu coração apertou.
Minha vontade era de sair correndo dali e nunca mais voltar. Mas
infelizmente eu não tinha escolhas. A maldita máfia não nos dava escolha.

Olhei em volta pensando na chance que eu tinha de fugir daquele lugar,
mas obviamente a ideia era estúpida e suicida. Ele iria atrás e me encontraria
onde eu estivesse.

Queria chorar, gritar, bater nele; fazer qualquer coisa que me tirasse
daquele martírio...

— O senhor...

—  Não acha que houve intimidade suficiente entre nós,  para continuar
me chamando de senhor?



Riccardo, parecendo perceber meu estado de estupor, sentou-se no sofá.
Meu rosto deveria estar horrorizado, pois vi quando ele deu um sorriso
contido, mas logo sua face mudou completamente dando lugar ao semblante
sombrio de sempre.

— Vejo que está pensando em colocar suas asinhas de fora, mas saiba
que diferente do seu pai, eu não vou deixar. — Ajeitou o terno no corpo,
antes de levantar e tirar o celular do bolso e verificar algo. — Antes de
qualquer coisa, quero deixar claro que odeio mulheres bêbadas ao meu lado,
portanto, contenha-se na festa.

— Não, eu não bebo. Nunca provei bebida alcoólica. Mas não vejo nada
de mais em uma bebida. Nós, mulheres, também temos sentimentos e não
somos bonecas de corda controladas por vocês — falei e o vi enrijecendo a
mandíbula.

Eu também não iria facilitar a vida para ele.

— Você se tornou minha propriedade a partir do momento que passou a
carregar meu sobrenome.  Essa é a lei que perpetua por anos e não vou mudá-
la somente porque você quer. — Abaixei a cabeça, sem saber o que dizer, e
também porque não queria sustentar seu olhar rígido. — Não quero mais
ouvir esses pensamentos idiotas, quero você se preocupando com sua
aparência para mais tarde.

— Realmente você não tem coração. O que eu poderia esperar de um
homem que matou os próprios pais? — ri tentando controlar as lágrimas.
Riccardo jogou violentamente o copo de Uísque vazio na parede. E
novamente sua mão veio parar no meu pescoço, e seu olhar furioso cravado
em mim.

—  Você tem  cinco segundos               para                            
sumir                            da                 minha   frente,  garota!

Mordi os lábios apreensiva, e quando ele apontou para a escada,
praticamente corri tropeçando nos meus pés.

 



 

Ao abrir o closet vi alguns vestidos novos de festa, escolhi o vermelho
com abertura na perna e colado ao corpo marcando bem minhas curvas.
Gostei porque me lembrava muito o vestido da Jéssica Rabbit, o que me
animou um pouco. Deixei os cabelos soltos e fiz uma maquiagem levíssima,
e fui até o banheiro ver se achava algum perfume inteiro, mas acabei me
decepcionando e usei um dos masculinos de Riccardo que estava lá.

Cruzei o lobby e cheguei à saída. Riccardo estava de braços cruzados
encostado no carro e conversava com alguns soldados. Como sempre, estava
perfeito. A alma podia ser feia e suja como a de um demônio, mas a
aparência era de um anjo, criado com perfeição.

Já perto dele, pude observá-lo melhor. O cabelo preto e brilhoso estava
cortado num corte bonito e moderno, molhados e penteados para o lado.
Riccardo usava um terno cinza chumbo, que realçava ainda mais os seus
músculos. Sapatos de grife estavam impecavelmente pretos.

O pai desse homem tinha um pincel no lugar do pênis. Quando me
aproximei, ele olhou-me dos pés à cabeça.

— Porra...  Você está muito linda.

Eu tinha noção do quanto meu corpo era bonito, pois sempre me cuidei e
Riccardo parecia adorá-lo.

Apertei os lábios com força tentando não sorrir com o elogio. Pelo
menos, eu mexia com ele de alguma forma.

Sem quebrar o contato daqueles olhos intimidadores mandando calafrios
por minha pele, ele abriu a porta do carro. Entrei e me acomodei sem falar
uma única palavra. E foi assim a viagem toda, ele concentrado no notebook e
eu na chuva forte que caía pelas ruas de Sicília.

 

Meus pensamentos estavam em desordem. Há muito tempo eu não tinha



notícias do meu irmão e um aperto no peito me fez fraquejar novamente, um
soluço escapou da minha garganta. Os olhos doíam de tanta tristeza.

— O que foi agora, Laura. Está chorando por quê? — A voz impaciente
de Riccardo soou do meu lado.

— Estou com saudades do meu irmão Giovanni.

— De novo isso? Se acostume com a ausência dele. — Voltou à atenção
para o objeto. Era exatamente isso que me magoava em Riccardo, seu jeito
torpe de se livrar das coisas que já não lhe serviam.

— Riccardo...

— É a última vez que falarei sobre isso... Seu irmão está preso, sendo
torturado até abrir a boca.  Não se meta nisso, Laura!

As lágrimas continuavam escorrendo e molhando meu vestido,
provavelmente borrando a maquiagem. Porra, eu não estava com a mínima
vontade de comparecer a algum evento. 

— Por favor, mande parar esse carro, estou sem ar — falei sem fôlego,
colocando a mão sobre o peito. 

Assim que o carro parou, eu saltei, e senti a chuva bater forte contra meu
corpo. Apoiei-me sobre o capô e deixei o soluço alto sair, chorei como
criança. Chorei por tudo.

Minha vida era desgraçada e não havia nada que eu pudesse fazer.
Estava nas mãos de um homem cruel e que não se importava com nada. Não
duvido que não pensaria duas vezes antes de matar para alcançar seus
objetivos.

Só esperava que no final eu não acabasse mal, assim como Giulia,
porque não consigo ver as injustiças e ficar quieta.

— Já chega, entra no carro.

Aquela voz. O maldito demônio que entrou na minha vida para mudar
aquilo que eu era. Para acabar com minha essência e destruir meus sonhos.

Riccardo não era meu chefe e sim meu marido. Mas obviamente ele não



enxergava daquela maneira, a menos quando queria transar comigo.

Movida pela loucura, virei-me de frente para ele, levantei a mão e tentei
acertar um tapa no rosto dele.  É claro que minha mão não chegou  nem perto
da sua face, pois Riccardo parecia prever todos os meus movimentos, assim
como eu sabia que aquilo não ficaria na impunidade. Eu havia levantando a
mão para o meu marido.

A chuva caía forte sobre nossas cabeças enquanto eu chorava, minha
respiração estava acelerada e minhas mãos tremiam.

Riccardo continuou segurando minha mão enquanto apertava meus
dados forte, mantendo seus olhos perturbadores sobre mim.

— Entra no carro — ordenou. Entrei sem hesitar e voltei a me acomodar
no banco, me encolhendo. — Volte para casa, Mumú, iremos trocar de
roupas. — Riccardo ordenou sem tirar os olhos de mim, deixando claro que
em casa eu teria meu castigo.

 

Quando o carro estacionou na frente da mansão, fui tirada bruscamente
de dentro do carro e arrastada feito um animal. Eu tropeçava nos meus pés e
ameaçava cair, mas sua mão continuava firme no aperto e me mantinha de pé.

Tentei inutilmente me desvencilhar da mão grande, bruta e áspera —
infelizmente o gesto o irritou mais —, ele abriu a porta do quarto e me atirou
no chão segurando meus cabelos, evitando uma queda completa.

— De joelhos — rosnou, trincando os dentes.

Seus olhos se fixaram nos meus, a respiração forte fazia suas narinas
abrirem procurando ar. E quando levantou a mão, fechei os olhos, apertando-
os com força temendo um tapa, como se aquilo pudesse me proteger. O tapa
não veio. Ele avançou sobre mim, segurou meu rosto e enfiou a língua na
minha boca explorando cada canto dela, afastou apenas para começar a tirar o
terno do corpo, primeiro foi a gravata, depois o paletó, o colete e a blusa
social branca.



Fechei os olhos e chorei, pensei em Giovanni, mamma, Anna e meu
sobrinho, que talvez eu nem teria a oportunidade de conhecer. Sim, Riccardo
poderia me matar se ele quisesse. Ele poderia fazer qualquer coisa comigo,
pois ele era a Máfia e o demônio que habitava seu ser não me deixaria em
paz.

— Você é cruel e desumano — vociferei.

—  Você ainda não viu nada. Vou fazer uma chacina dentro da sua
família. Depois que você assistir a morte deles. Eu vou enterrá-la viva numa
cova com 225 espécies de cobras peçonhentas.

Meu coração bateu descompassado, meus olhos arderam e eu solucei
alto. Quem era Satanás na frente de Riccardo? Nada!

Eu não me importava com suas maldades direcionadas a mim. Mas
minha família não tinha nada a ver com meu comportamento.

— Eles não têm culpa de nada.

Surpreendentemente, Riccardo abaixou a calça, a cueca e ficou
completamente nu na minha frente. Me puxou pelo cabelo novamente e me
obrigou a olhá-lo.

 — Me chupa... sua vida depende disso — grunhiu. — Quero sentir essa
boquinha malcriada engolindo meu pau.

— Eu nunca fiz isso — murmurei.

—  Aprenda.  Use a boca grande e a língua afiada pro seu benefício.

Com a mão atrás da minha cabeça, empurrou minha boca em direção ao
seu pau.  O membro musculoso entrou na minha boca duro como pedra, o
senti bater na minha garganta me fazendo engasgar e ficar sem fôlego.  Com
desespero, comecei a chupar, depois fui lambendo, babando e sugando, sem a
menor prática.

Segurando-me pelos cabelos, Riccardo comandava o ritmo. Eu sabia que
ele já estava maluco de tesão pela maneira que o seu pau pulsava dentro da
minha boca. Espalmei uma mão na sua coxa e com a outra segurei seu
membro, apertando-o enquanto continuava com o vai e vem ritmado.



— Porra... È isso!

Meu maxilar doía pelo cansaço de manter a boca aberta e naquele ritmo.
E quando meu marido jogou a cabeça para trás e grunhiu alto, derramando
seu líquido na minha garganta, agradeci aos céus. Engasguei-me e não
consegui engolir o líquido grosso, deixando-o escorrer.

Riccardo recuperou a consciência e retomou a respiração. Assim que me
fitou, fiquei surpresa com o brilho em seus olhos. Ficamos sustentando
aquele contato visual até ele desviar para os meus seios que estavam à mostra
e sujos. Ele me pegou no colo e colocou-me sobre os joelhos, na cama,
deixando meu bumbum empinado e, em seguida, pincelou o pau na minha
boceta e empurrou para dentro. Eu gemi alto, surpresa pela invasão. As
estocas foram fortes     e              os  tapas na minha bunda vieram
copiosamente, a mão dele entranhada no meu cabelo me puxava para trás
enquanto ele cavalgava em mim, fodendo-me feito um animal.  Sentia o
pênis  bater bem lá no fundo.  A contração na vagina veio forte, latejando,
indicando que eu iria gozar sendo fodida daquele jeito.

— Goza no meu pau... — ordenou no meu ouvindo e dando mordidas no
meu pescoço. Meu corpo tremeu, o tesão louco tomou meu corpo e eu gritei,
gozando  deliciosamente no pau dele.

Riccardo acelerou mais as estocadas, podia sentir sua respiração
ofegante no meu ouvido e, segundos depois, ele gozou novamente em mim.

— Vá se limpar. Estamos atrasados.

Saindo do estupor, num pulo levantei ajeitando o vestido. Riccardo não
falou mais nada, limpou o pênis, vestiu a cueca e foi até o closet.

Aparentemente havia se acalmado, e tudo que precisei fazer foi um
boquete? Poderia me acostumar com aquilo. Seria uma longa caminhada para
tentar entender a cabeça retrógrada daquele homem.

 

 



 

 

 

 

 

Depois de muita insistência da minha parte, Riccardo decidiu falar que
iríamos num jantar de negócios na casa de Mario Palermo, mais um dos
membros importantes da máfia, o que não me surpreendeu; obviamente.

Senti um frio na barriga assim que ele disse que Colombo também
estaria presente.

Pensei na possibilidade de contar a Riccardo sobre a proposta que
Colombo fez no dia do nosso casamento, mas acabei desistindo quando vi a
carranca mal-humorada e sombria do meu marido assim que adentramos os
portões da mansão Palermo.

Os homens feitos já esperavam Riccardo na entrada da casa para saudá-
lo, beijando sua mão em sinal de respeito. Esperei pacientemente até que os
cumprimentos acabassem para adentrarmos a mansão. Riccardo colocou o
braço em minha cintura e me conduziu para dentro. Ele estava sendo gentil,
na medida do possível, o que foi bom, porque eu estava como um peixe fora



d’água, e mal sabia me comportar na frente de tantos olhos curiosos.

— Boa noite, Dom Riccardo Guerrieri. Seja muito bem-vindo a nossa
casa. — Um homem baixinho e careca aproximou-se e beijou a mão do meu
marido, também mostrando seu respeito. — Essa é minha esposa, Teresa
Palermo. — Uma mulher de aproximadamente trinta e seis anos, alta e loira,
aproximou-se, sorrindo.

Os cumprimentos das mulheres ao chefe eram diferentes, elas deveriam
abaixar a cabeça em sinal de respeito e nunca olhar diretamente para ele.

— Laura Guerrieri... minha esposa.  — Riccardo apertou minha cintura
e me olhou bem nos olhos, como se convidasse minha alma para viajar no seu
inferno. Eu não cansava de admirá-lo, ele era lindo!  Nunca me acostumaria
com tamanha perfeição. 

— Boa noite — cumprimentei.

— Senhora Guerrieri, seja muito bem-vinda a nossa casa.  — O homem
abaixou a cabeça mostrando respeito. — Teresa, leve-a para um chá com as
demais mulheres.

Olhei relutante para Riccardo, e pela primeira vez, não quis me afastar
dele. Mas sabia que estavam ali para tratar de negócios e eu não poderia
participar de nada daquilo. Então ele acenou com a cabeça dando permissão
para eu ir com a tal mulher.

Atravessamos um corredor e chegamos na sala de visitas, havia algumas
mulheres conversando. Era estranho, eu não estava acostumada a ser o centro
das atenções, principalmente porque era difícil ter que lidar com alguns
olhares de inveja e despeito.

Acomodei-me no sofá e permaneci quieta ouvindo as conversas. Umas
falavam de suas casas, filhos... E outras, de coisas banais. Um verdadeiro
saco! E como se não pudesse piorar, eis que o foco da conversa mudou para
mim e isso me pegou de desprevenida.

— Então, como é ser considerada a mulher mais importante da máfia,
você é tão... jovem? — a mulher que se apresentou como Adelaide,
perguntou. Ela era fina e aparentava ter aproximadamente cinquenta anos. —
O Dom Riccardo é dezessete  anos mais velho do que você. Mas, garanto que



aprenderá muitas coisas. — Sorriu amigavelmente.

— Ainda estou tentando lidar com isso. — Sorri sem jeito bebericando
um gole de vinho. Sabia que não deveria estar bebendo nada alcoólico, mas
não tinha outra forma de relaxar diante de vários pares de olhos curiosos
sobre mim.

Para falar a verdade, eu odiava chá, esse foi mais um dos motivos que
acabei aceitando algo mais forte.

— Oh, compreendo. — A mulher sorriu. — Você é muito linda, parece
uma boneca. E não querendo ser deselegante, mas você e o chefe parecem um
casal de comercial de margarina. São lindos juntos. Formam um belo casal.

Eu ri.

— Você acha que o chefe sendo bonitão daquele jeito, arrumaria uma
esposa feia? — Teresa sorriu enquanto bebia seu vinho. — É claro que foram
atrás da mulher mais bonita da Família. Aliás, Laura, soube que você estudou
fora. Como são os colégios internos?

Eu não sabia o porquê, mas aquela conversa estava me deixando
completamente desconfortável. 

— O foco da conversa não é a beleza do meu marido —falei firme, e o
ambiente ficou silencioso. — É bom estudar, aprendemos muitas coisas.

Adelaide também não parecia muito confortável com a conversa:

— Querida, pegue leve com o vinho. Seu marido não ficará feliz em vê-
la tropeçando pela casa. — disse Adelaide, e Teresa rapidamente se recompôs
e se desculpou comigo.

A noite seguiu tranquila na medida do possível. As taças de vinho já
embaralhavam minha visão e davam nó na mente. Mas permaneci de boca
fechada na maioria do tempo e dei graças a Deus quando chegou a hora de
irmos embora, já não aguentava mais beber e nem ouvir aquelas conversas
sobre sexo. Meu corpo estava em chamas e minha vagina latejando
de              desejo.

Ao atravessar o enorme corredor, acabei trombando com meu marido,



que me puxou pela cintura e desceu a boca sobre a minha, iniciando um beijo
ousado e cheio de intenções. Mas logo senti o corpo dele rijo, e se afastou
abruptamente.

— Me espere no carro — ordenou, acendendo um cigarro.

Logo percebi a movimentação estranha no jardim da casa.

— O que aconteceu? — perguntei assim que vi alguns soldados
carregando algo pesado num saco preto.

— Não é da sua conta. — Ele tragou o cigarro, sem olhar para mim. —
Entra na droga do carro.

Não sei se era o efeito do vinho, mas aquilo magoou-me profundamente.
Poxa, eu sempre o trato com educação e cordialidade, diferente dele. Custava 
pelo menos ser educado?

— Nossa! — murmurei, dando um passo para trás, tonta. — Não precisa
usar a ignorância, foi apenas uma pergunta simples. Qual é o seu problema
comigo?

Ele deu o último trago e jogou o cigarro fora, se aproximou de mim e
soltou a fumaça que estava presa na boca, no meu rosto. Tossi ao sentir o
cheiro forte de menta.  

— Você bebeu, né? — Quando eu ia responder, ele levantou a mão,
mandando me calar. — Essa sua teimosia é uma foda mal dada. Vamos
embora.

Fui titubeando e entrei no carro. Riccardo estava ainda mais puto
comigo. Aliás, em qual hora não estava? Capaz de eu irritá-lo só pelo fato de
respirar. Quando ele ia entrar no carro, um homem aparentemente
desesperado apareceu ali.

— Chefe... Por favor, eu tenho família, minha filhinha acabou de nascer.
— O homem ajoelhou-se, como se estivesse rezando para o Deus na sua
frente.

Coitado, mal sabia ele que aquilo não funcionaria.

Riccardo olhou em volta, como se pensasse sobre aquilo. Ficou por um



tempo observando o homem ajoelhado à sua frente. Naquele momento eu
rezei para que a filha daquele homem pudesse crescer ao seu lado. Ele sim
parecia um pai de verdade.

Estiver por um triz de ir lá e também implorar por aquele homem, mas
meu lado racional ainda estava funcionando e eu não poderia ficar desafiando
o perigo.— Darei dois dias para se despedir de sua família, depois será
morto. — Riccardo, onipotente, ajeitou o terno e entrou no carro. — Dirija —
ordenou ao motorista.

Abri a boca, perplexa.

Se aquilo doeu em mim, imagine naquele homem? Meu estômago se
retorceu.

 

A viagem de volta foi em silêncio, perdida nos meus próprios
pensamentos, lembrando das mulheres do jantar desejando meu marido.
Perguntava-me quantas amantes ele deveria ter, já que todo homem na máfia
possuía mais de uma mulher, pensar nisso deixava-me aflita. Olhei
descaradamente para o lado e o observei, compenetrado no celular. Ele usava
apenas a blusa social branca com as mangas dobradas no cotovelo. O mesmo
olhar sério e intimidador observava o objeto com atenção. A testa levemente
franzida indicava que o assunto parecia sério. Com quem conversava? Irina?

Irina. Só em lembrar do nome o ódio tomava conta de mim, ele havia
estado com ela na nossa cama? Ele transa com ela do mesmo jeito que transa
comigo?

— Chefe, há uma árvore caída no meio do caminho. — O soldado parou
o carro, ganhando atenção do meu marido e minha também.

A chuva caía forte em Sicília, e eu mal conseguia enxergar o lado de
fora.

— Maldição! — esbravejou, passando a mão no rosto. — Porra, tirem
ela daí!

Os dois soldados do banco da frente saíram para fazer o serviço.
Aproveitando que estávamos sozinhos, dominada pelo efeito da bebida e



ciúmes, levantei-me do meu lugar e

montei no colo de Riccardo, abri minhas pernas e entrelacei minhas mãos
atrás do seu pescoço.

— Os soldados... — alertou.

— Vamos para um hotel — sussurrei no seu ouvido e senti seu corpo
enrijecer. — Ainda estamos em lua de mel...

— Está doidona, né? — Estreitou os olhos enquanto acariciava minha
perna, completamente afetado pela minha atitude indecente. — E excitada
também. — Peguei suas mãos grandes e as levei até os meus seios. E sem
cerimônia ele os apertou.

— Porra — esbravejou. — Você vai me deixar maluco.

 

Quando Riccardo ordenou aos soldados que nos levassem para um hotel,
quis comemorar, mas me contive.

Sentia as mãos dele em meu corpo, percorrendo caminhos proibidos. A
língua dele entrelaçava com a minha, os beijos desciam para o meu pescoço e
ouvido, causando-me arrepios.

Eu estava completamente excitada.

Assim que chegamos no hotel, Riccardo pediu a suíte e seguimos para o
elevador. A tensão sexual entre nós era imensa ao ponto de sentir minha
intimidade doer de tanto que latejava.

O que havia no vinho?

Quando a porta do quarto foi aberta, nos beijamos ali mesmo, um beijo
macio, molhado e muito, muito gostoso. Ele foi me encostando na parede e
trancando a porta com uma das mãos. As mãos ágeis apertavam minha bunda
e me puxavam para mais perto do pau dele, já duro como pedra. Estava
completamente molhada, me embriagando com aqueles beijos quentes, sua
língua me devorava e passeava nos meus lábios me lambendo.

— O que você quer? — sussurrou no meu ouvido. — Diz pra mim... —



Chupou meu pescoço e eu gemi alto.

De repente foi me guiando até o centro do quarto, sem parar os beijos
barulhentos que ecoavam no ambiente silencioso. Ele suspirava e me
apertava contra seu corpo robusto, me deitou no chão sem nenhum esforço.
Me sentia uma boneca em seus braços fortes, pois ele guiava do jeito que
queira sem muito esforço.

Continuou me beijando e pouco a pouco minhas pernas foram abertas, a
calcinha foi afastada para o lado e os seus dedos hábeis deslizaram pela
minha vagina.

— Vai me deixar meter com força nessa bocetinha melada? — suspirou
no meu ouvido. Assenti e gemi, sentindo seus dedos roçando o ponto sensível
do meu sexo.

Abaixou a alça do meu vestido e meus seios saltaram em seu rosto,
segurou um e pôs a boca no bico e começou a sugar e lamber, chupando.

Continuou a brincar com os meus seios, ora chupando e mordendo
levemente e lambendo com vontade. Eu me contorcia e gemia alto tentando
buscar um alívio para minha vagina dolorida e quente.

— Riccardo — gemi cravando minhas unhas em seus braços. — Por
favor!

—  O que você quer? — sussurrou. — Diz pra mim.

— Eu quero você! — Senti que meu rosto ganhava um tom rubro.

Satisfeito, ele atacou minha boca ferozmente, enfiado sua língua ávida
na minha boca.

— Eu quero sentir seu gozo na minha boca. — E foi espalhando beijos
pelo meu corpo.

Passeando a língua pela minha vagina, enfiou-a dentro de mim,
gemendo ao provar meu gosto. Eu arranhava o chão de madeira, procurando
um alívio, algo para me segurar e não gritar de tanto prazer. Começou a se
concentrar no meu clitóris, lambendo e sugando.

Arqueei o corpo enquanto apertava meus seios.



— Ai, Riccardo...  Que boca gostosa!— Solucei alto. Meus olhos
estavam marejados de desejo. Estava movida pelo desejo insano que
Riccardo me proporcionava.

Enfiou o dedo dentro de mim, alcançando em cheio meu ponto G, e dei
um gemido alto. Colocava e tirava o dedo, enquanto continuava a me lamber.
Fui rebolando na sua língua e no seu dedo, minhas pernas já começavam a
tremer, a sensação foi subindo e subindo e gozei feito louca. Solucei alto
enquanto sofria espasmos de um orgasmo maravilhoso e arrebatador, me
fazendo contorcer toda no chão.

— Já está chorando? — Ele voltou a beijar minha boca e pude sentir o
meu gosto salgado nela. — Vai chorar mais quando eu comer esse cuzinho.
— Riccardo abaixou a calça e a cueca, seu pau grosso e enorme saltou bem
na minha frente. —Mas primeiro vou socar muito nessa bocetinha deliciosa.

Ele voltou a chupar meus seios enquanto cravava os dedos na minha
bunda, apertando e dando tapas fortes. Certamente sairia toda marcada.

— Fica de quatro  —  sussurrou no meu ouvido enquanto arrancava o
restante da minha roupa.

Fiquei de joelhos, pus as mãos no chão e empinei a bunda como ele
havia ordenado. Riccardo se ajoelhou atrás de mim, pressionou o membro na
minha entrada e foi empurrando aos poucos até entrar por completo. Ficamos
um tempo nos beijando com volúpia enquanto permanecia parado para eu me
acostumar com o seu tamanho, depois foi entrando e saindo devagar.
Riccardo enlouqueceu  com os meus gemidos e começou a me estocar com
força e brutalidade. Enrolou a mão nos meus cabelos e puxou, fazendo minha
cabeça ir para trás e bater contra seu peito. Meus peitos balançavam a cada
socada, eu gemia alto, arrebitava minha bunda e o provocava. Ele metia com
força, apertava meus seios e me xingava de vagabunda. Eu mal conseguia me
segurar de tanta pressão que ele fazia em mim. A sensação era de que minha
cintura iria partir ao meio.

— Ai! Vou gozar. — Chorei sentindo mais um orgasmo doloroso se
aproximar. Apertei os lábios com força sentindo as estocadas brutas, os tapas
na minha bunda, os puxões de cabelos e palavras sujas sendo ditas no pé do
meu ouvido. Me perdi na onda do prazer e gritei perdendo a firmeza nas



pernas.

— Isso, goza no meu pau. Deixa melado, quero vê-lo deslizando com
facilidade na sua boceta.  — Mordeu os lábios.

Ele me colocou de pé e pôs uma perna minha em cima da cama, me
inclinou para frente e voltou a estocar com força e brutalidade.  O som do
sexo e dos meus gemidos reverberavam no quarto luxuoso, deixando o clima
mais tenso. Eu chorava, gemia, suplicava, mas ele continuava metendo muito.
Me perdi na nuvem de excitação e deixei me levar. Riccardo era minha ruína
e nosso sexo estava se tornando meu vício.

— Agora sim estou tentando a visão espetacular da sua bocetinha com
líquido de tesão e gozo.

Ali naquela posição ele me comeu do jeito que quis. Abria minha
nádega e enfiava o dedo no meu ânus dizendo que iria me enrabar. Naquela
altura o álcool havia saído do organismo junto ao suor.

Meu corpo e meus cabelos estavam completamente molhados. Eu estava
exausta e meu marido continuava metendo como um animal no cio. Alguns
minutos depois, jogou a cabeça para trás e grunhiu alto de tesão, estocando
com vigor e derramando seu líquido dentro de mim.

— Agora quero foder o seu cuzinho virgem — sussurrou colocando uma
camisinha no pênis e passou pela minha vagina, lubrificando-o, para logo em
seguida forçar a entrada do meu ânus.

— Riccardo — choraminguei.

— Shh! — Apertou levemente meu pescoço. — Rebola pra mim...

Ele foi colocando devagar. Apertei os olhos sentindo uma dor horrível,
as lágrimas começaram a descer.

— Aiii... Está...

— Shh! Relaxa — sussurrou deslizando os dedos no meu clitóris. — Se
concentra no meu dedo te dando prazer.

— Assim eu não gosto. — Chorei sentindo o membro dele me invadindo
lentamente. — Eu não quero.



— Eu quero você, Laura. Te quero de todas as maneiras possíveis...
Você me atrai.

Soltei um grito abafado quando ele perdeu a paciência e estocou tudo
num só golpe. Depois jogou o corpo sobre o meu e me imobilizou, rebolando
o quadril sobre minha bunda, me mantendo de costas para ele.

Tentei me soltar, mas era impossível.

— Você não vai sair daqui, entendeu? — Enfiou a língua no meu
ouvido. —  Você é minha — gemeu — vou arregaçar esse cuzinho delicioso.

Meu marido voltou a meter devagarzinho e com cuidado, depois um
pouco mais forte. Ele gemia baixinho em lamúrias, grunhia e sussurrava
indecências no meu ouvido, eu só chorava sentindo aquele membro me
alargando, acabando comigo.

Eu gritava de dor. Ele me pegou pelo cabelo e socou mais forte, me
arregaçando toda, já estava sem forças e sonolenta. Pedi pelo sexo e estava
ganhando, mas eu não era profissional como ele.

— Riccardo... Não aguento mais!

Ele parou, minha respiração estava acelerada, as lágrimas deslizavam
com vigor pelo meu rosto.

Riccardo parecia estar buscando algum controle.

O homem gigante e bruto se compadeceu e saiu de dentro de mim.
Descartou a camisinha e voltou a penetrar firme minha boceta ardida, ele era
insaciável e fogoso.

Riccardo se sentou sobre a cama e mandou que eu cavalgasse nele. Com
os dedos cravados no meu ânus me ajudava a subir e descer, eu quicava e
rebolava como uma louca no cio. Gemia alto enquanto me esfregava nele.

— Fode gostoso, ninfetinha. — Deu um tapa na minha bunda e grunhiu.
— Mostre-me do que é capaz.

Ignorei a dor e continuei quicando freneticamente, sem pausa. Eu sentia
o pau dele bater bem no fundo de mim, tocando meu limite. Nossos fluidos se
misturavam e o quarto cheirava a sexo puro... Éramos pura luxúria.



Riccardo cravou os dedos na minha bunda e começou a comandar os
movimentos. Ele me suspendia, me empalando com o seu pênis grosso. Eu
me agarrei mais a ele e continuei rebolando, sentindo o pau dele latejar e
gozar dentro de mim.

Agarrada em
seu pescoço, espalhei chupões deixando minha marca em seu corpo, para
mostrar quem era a dona dele.

Aos poucos nossas respirações foram se acalmando.

Ali, depois daquela transa intensa, decidi que Riccardo Guerrieri seria
somente meu. Sob hipótese alguma aceitaria dividi-lo.

Mais do que isso, foi um sentimento estranho que se apossou do meu
coração. Era como se fossemos apenas um. Era como se já nos
conhecêssemos... de vidas passadas, talvez. Não sabia explicar. Nossa
conexão era forte.

Nós transamos durante toda a madruga, e a exaustão começava a tomar
meu corpo quando sussurrei:

— Acho que estou me apaixonando por você — deixei escapulir antes
de cair exausta sobre a cama e apagar.

 

 



 

         

 

 

Não sabia o que era pior: acordar com uma tremenda ressaca e dores de
cabeça, ou arrepender por metade das coisas que fiz na noite anterior. Ou ser
abandonada sozinha num hotel e ser acordada por soldados batendo na porta.

Todas as alternativas são viáveis para decair minha autoestima.

Puta merda.

Deixei a água gelada escorrer pelo meu corpo marcado. Eu mal
conseguia andar e aquilo era completamente humilhante. Nunca fui de me
fazer de rogada e muito menos me arrepender, mas daquela vez elevei o nível
da burrice.

Engoli o choro, ignorei a dor e caminhei de volta para o quarto. Não era
somente dor física que esmagava meu coração, também havia dor emocional.
Como ele pôde fazer aquilo comigo?

Eu não era uma prostituta e sim a esposa dele, então não merecia ser
largada como uma qualquer.

Eu me recusava a sair daquele hotel sozinha sendo acompanhada
somente por soldados. Deus, como eu queria que os Russos invadissem o



quarto. Sei que não sobraria nada de mim, porém sair e dar de cara com um
monte de marmanjos que, provavelmente, sabiam do que tinha acontecido,
era muita humilhação.

Caminhei até o telefone e disquei o número de Anna, nutrindo a
esperança de que pudesse vir me ajudar.

— Alô.

— Irmã — sussurrei.

—  Laura. O que aconteceu? — gritou preocupada.

— Eu-eu... preciso que você venha me encontrar num hotel, é possível? 
          
— É claro que sim. Me passa o endereço.

Passei o endereço para Anna e me deitei na cama, aguardando sua
chegada. Ela traria roupas limpas e maquiagens para dar um levante no meu
visual. Ninguém precisava saber o quanto eu estava destroçada. A bebida em
si te deixa mal, e passamos o tempo todo nos culpando por atitudes
impensáveis pelo efeito devastador do álcool.

E naquele momento tudo que eu mais queria era voltar no tempo e
mudar tudo. Principalmente o fato de dizer que o amava.

 

 

— Espere aí... Você disse o quê?

— Por Dio, Anna. Fale baixo — sussurrei olhando para os lados.

    Anna, vendo meu estado crítico, me arrastou até o Parlatto, um
restaurante de alto nível situado no coração de Sicília. A comida era ótima e o
ambiente rústico dava um ar de sofisticação.  Mesmo com dor,  consegui
acompanhar minha irmã, era bom porque eu consegui desabafar.



— Você não deveria ter dito que estava apaixonada.

    Tudo bem, eu concordava. Ponto para Anna. Mas eu não conseguia
entender qual era o pecado de dizer que amava o marido, o homem com
quem passaria o resto da minha vida.

— Eu estava bêbada. — Passei o dedo pela borda do copo. — Saiu sem
que eu esperasse, Anna. Comecei a amar meu marido na nossa primeira noite.
Infelizmente não é uma coisa fácil de controlar. Tenho feito de  tudo para ser
uma boa esposa.

Ela suspirou e tomou o suco de laranja.

— Mas você pode começar a controlar sua língua e falar menos.
Desculpe se estou sendo rude, irmã. Mas é que... — Ela balançou a cabeça
negativamente e olhou para o lado. — Tem que parar com essa ideia absurda
de amor, você não é mais uma adolescente. As coisas na máfia não
funcionam assim.

— Eu sei. — Suspirei, abaixando a cabeça.

— Não, você não sabe — ela murmurou trincando os dentes. —
Acredita que papai foi destituído do cargo de Capo?

O mundo estava desmoronando sobre minha cabeça.

— Anna.— Laura, você ficou anos trancafiada num colégio interno e
desconhece a metade da fama do seu marido. Nosso chefe tem olhos e
ouvidos em todos os lugares. — Ela apoiou-se na mesa e inclinou o corpo
para frente. — A princípio, Colombo, tio do meu marido, já está morto e
você sabe o motivo.

Engoli em seco me lembrando da festa de casamento.

Minha intenção era apenas relaxar e esquecer toda a merda de vida que
vinha empurrando. Mas o efeito borboleta acabou com qualquer
possibilidade. Giovanni preso sendo torturado. Meu digníssimo pai
provavelmente deve estar querendo me matar.

Nossa! Estava completamente fodida.

— Se você acha que não pode piorar, Laura. Olhe para o lado.



Fiz o que Anna mandou e quase tive um ataque cardíaco ao ver Riccardo
e uma loira sentados, olhando o cardápio. Aquilo provocou uma erupção no
meu sangue ao ponto de borbulhar. O ódio dominou minha mente e minha
visão ficou turva.

— Laura — minha irmã chamou minha atenção. — Tudo bem, querida,
você não tem que ser forte o tempo todo.

— Aquela é a Irina — sussurrei sentindo minha garganta queimar. —
Foi ela que você viu na minha casa?

— Sim. Ela mesma.

Voltei a olhar para os dois. Ela sorria e fazia gestos com as mãos
enquanto ele permanecia de cabeça baixa olhando o menu. Como a vida era
sarcástica, no dia anterior estava comigo, e então estava com ela num
restaurante depois de ter me deixado sozinha no hotel, após uma noite
incrível de muito sexo. Tudo bem que eu fui idiota em ter dito que estava
apaixonada, mas ele não precisava retribuir daquela forma.

Voltei minha atenção para a comida sem graça na minha frente. Não, eu
não merecia aquilo. E por mais forte e destemida que eu fosse, aquilo não
dava para engolir.

— Anna, eu quero ir embora. — Solucei enquanto mexia no talher,
mantendo minha cabeça baixa para não ver mais nada. Se eles se beijassem
seria muito pior.

— Ele nos viu — Anna sussurrou. — Está olhando para cá. Disfarça.

Disfarçar? Era ele quem estava com outra na minha frente. Engraçado
como as regras da máfia apenas favorecem os homens.

Levantei rapidamente e me retirei do restaurante. Precisava respirar ar
puro. Alguns segundos depois Anna se juntou a mim e nós saímos daquele
maldito luar.

 

 



 

Depois de ter chegado em casa, corri para o banheiro e tomei um banho.
Depois me enrolei no roupão, peguei meu celular e deitei na cama. Sorri por
uns instantes ao ver várias ligações perdidas da minha amiga Bárbara. Pelo
menos com ela, eu poderia me distrair.

Bárbara e eu éramos inseparáveis no colégio interno. Senti-me
nostálgica, naquela época não havia problemas, casamento, regras...

No colégio, era chamada de Cruela De Vil, uma personagem de desenho
animado que tinha partes dos cabelos pretos e brancos; Bárbara não era
diferente dela.

Assim que retornei a ligação, ela deu um grito do outro lado da linha.

— Virgem. Quanto tempo!

— Cruela. Quanto tempo! — Sorri, animada. 

Virgem era meu apelido. Quando completamos dezessete anos, Bárbara
e as outras meninas decidiram que iriam perder a virgindade, fui a única que
não concordei. Eu fazia parte da máfia e sabia da obrigação de me manter
virgem.

As meninas não sabiam desse fato e achavam que eu não concordava em
transar com os rapazes do colégio por ser certinha demais. Com dezoito anos
fui apelidada oficialmente de “Laura, a virgem”. Ser chamada assim era
motivo de vergonha, mas haviam muitos meninos querendo ser o primeiro.

— Então, me conta a novidade?

Na chamada de vídeo vi que ela mantinha o cabelo do mesmo jeito. Um
lado loiro prateado e outro, preto

— Estou casada.

— COMO ASSIM NÃO FUI CONVIDADA?



Imagina Cruela chegando na minha festa de casamento? Ri, imaginando
a cara das pessoas da máfia. Uma pessoa completamente diferente no meio de
nós.

— Foi algo de última hora.

—  Última hora é só enterro, fofa. No mínimo você teve um mês para
organizar tudo, podia ter me chamado.

— Ok. Me desculpe.

— Bem, pelo menos você se livrou de um encosto chamado pai.

Bárbara odiava meu pai.

— Como está a faculdade? — perguntei desviando o foco do assunto.

— O encosto do meu pai casou novamente e a vadia me odeia. Ele parou
de pagar a mensalidade. Só posso ficar aqui até amanhã.

— E o seu irmão? — perguntei, chateada.

— Vou morar com ele até arrumar um trabalho. Mas ele só poderá vir
me buscar no sábado. Virgem, eu estou sem nenhum tostão no bolso. Estou
mais dura do que pau de tarado.

Gargalhei da forma dela de falar. Mas aquilo era estranho, Bárbara
sempre teve tudo do bom e do melhor no colégio. Porém, mesmo achando a
situação estranha, não iria deixá-la desamparada. Ela era como uma irmã para
mim.

— Bem, eu posso falar com meu marido e pedir que você fique aqui até
sábado.

— Caramba, fiquei emocionada. — Enxugou as lágrimas imaginárias. 

— Bem, vou esperá-lo chegar em casa. Depois eu retorno a ligação.

— Muito obrigada. Chegando aí, darei um beijo na sua boca. — Rimos
juntas.

Seria bom ter Bárbara comigo, só bastava saber se Riccardo iria
concordar. Infelizmente teria que pedir permissão para trazer alguém que não



seja da máfia para casa.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virei a madrugada sentada no sofá esperando Riccardo, quando dei por
mim, o dia havia amanhecido e os raios de sol entravam pelas janelas.

Minhas costas doíam e meus olhos ardiam de sono.

Voltei para o quarto e tomei um banho, eu iria buscar Bárbara mesmo



sem o consentimento do meu marido.

Azar o dele que não apareceu em casa, certamente estava enfiado entre
as pernas de alguma de suas amantes. Filho da puta!

Depois de procurar o que vestir, achei um shortinho cintura alta e uma
blusinha curta, para minha sorte estava calor. Fiz um rabo de cavalo, coloquei
meus óculos escuros e desci as escadas, pronta para desafiar o mundo. Eu
estava me sentindo linda e poderosa.

E com o fato de ter um marido lindo e experiente, eu não poderia ficar
por baixo e ser desleixada, pois mesmo sendo bem mais velho, Riccardo
tinha seu charme e chamava atenção.

— Você caiu do céu — falei ao ver Fabrizio,  terminei de descer os
últimos degraus.

Fabrizio estava de costas olhando para as minhas fotos na parede. Dei
uma de louca e pendurei meus retratos nas paredes da sala.

— Que susto. — Ele pôs a mão sobre o peito. — Gostei das fotos.

—  Preciso mostrar que essa casa tem uma nova dona.

Fabrizio me olhou surpreso.

— Única, nenhuma outra mulher morou aqui.

Confusa, encarei Fabrizio e acomodei-me no sofá. Nunca me questionei
sobre aquilo, as coisas aconteceram tão rápido que nem pensei na
possibilidade de morar numa casa onde Riccardo matou uma mulher.

— Catarina e Giulia não moravam aqui?

— Claro que não, Laura. Apesar de tudo, Riccardo não faria algo assim
com você.

Mas ainda assim nada apagaria o que ele me fez. Riccardo sabia
perfeitamente como degradar uma mulher. Primeiro ele proporcionou o
melhor dos prazeres, fez eu me sentir especial. Mas assim como o diabo faz,
ele me tirou tudo em dobro.

— Ele fez pior. Trouxe Irina para dentro dessa casa enquanto eu estava



numa cama de hospital. — Levantei do sofá, me ajeitando. Eu não iria
demonstrar fraqueza. —  E para completar o pacote de canalhice, me deixou
sozinha num hotel, no dia seguinte estava com ela no Parlatto.

—  Irina é uma peça importante.  — Ele ajeitou o terno. — Nunca crie
confusão por causa dela.

Mas que merda era aquela?  Quem era aquela mulher? A deusa da
Rússia? Então que continue sendo deusa lá, porque aqui era só um espantalho
loiro.

— Nunca tive intenção de falar com essa vaca. Mas se cruzar meu
caminho eu passo por cima dela.

— Não seja infantil — alertou. — Precisa amadurecer.

— Está certo. — Suspirei. — Uma amiga do colégio vai ficar hospedada
aqui por dois dias. O problema é que não consegui falar com o seu irmão. E
ela já está a caminho.

Era impressionante como os irmãos Guerrieri eram altos, pareciam
jogadores de basquete.

Fabrizio suspirou.

—  E ela não faz parte da máfia. — Mordeu os lábios, preocupado.
Balancei a cabeça negando. — Bem, e o que eu faço?

— Nada de mais. Só quero que o avise sobre isso. Ela vai estar aqui e
não quero deixá-lo desprevenido. Vai que... Ele entra por aquela porta
carregando uma cabeça.

Fabrizio soltou uma gargalhada de estremecer o corpo, depois tirou o
celular do bolso discando um número e colocando no ouvido, certamente
estava ligando para o irmão.

— Bom dia pra você também, irmão. Sua jovem esposa quer falar com
você. — Fabrizio estendeu o celular para mim. Mordi os lábios pensativa. Eu
tinha tantas coisas para falar e ao mesmo tempo não tinha nada. Respirei
fundo e peguei o aparelho, levando até no ouvido.

— Bom dia.



— Bom dia, Laura. O que aconteceu?

— Vou receber uma amiga minha do colégio. Ela vai ficar por dois dias,
no sábado o irmão vem buscá-la.

Riccardo ficou um tempo em silêncio, certamente pensativo a respeito
do assunto ou por eu não ter dado ataques de ciúmes.

— Certo. Mantenha sua amiga apenas nas áreas de lazer, e não fale
sobre a máfia.

Santo Dio. É impossível não me assustar com tanta frieza. Eu
transbordava vida, alegria, enquanto Riccardo era completamente o oposto.

— Posso fazer isso. — fiquei em silêncio por um tempo, tentando
formular alguma coisa. A raiva e o ciúme estavam me corroendo.  —
Obrigada.

— Mais alguma coisa?

— Não. — Entreguei o celular para Fabrizio.

 

 

Fui escoltada até a rodoviária por no mínimo trinta soldados fortemente
armados. Teria que dar meu jeito para explicar a Bárbara sobre a finalidade
daquela escolta, afinal eu não era famosa e nem filha do presidente da
república. Mas era esposa do líder da Cosa Nostra; coisa que Bárbara não
poderia, sequer, imaginar.

As autoridades também eram coniventes com o mundo do crime. A
ambição leva à disputa de poderes, riquezas, e no final das contas todos
deveriam levar os seus malotes de dinheiro como recompensa.

Ao longe vi Bárbara vestindo os estilos dos anos 80. Ainda adepta ao
Rock & Roll. Desfilava pelas ruas de Sicília usando roupas pretas e correntes,
chamando atenção. Ela sempre gostou de ser o centro das atenções.



— Que horror. — Ouvi um soldado murmurar. Quando olhei para trás,
ele tossiu e disfarçou.

Ao abraçar minha amiga pude sentir o cheiro do colégio e da vida feliz
que eu não sabia ter.

— Menina, que tanto homem gostoso. — Gargalhou. — Vou me divertir
muito na sua casa.

Felizmente ela não ligou para a quantidade de homens presentes no local
fazendo nossa segurança, estava mais preocupada com a beleza deles.  

Fizemos o caminho todo conversando sobre as coisas que perdi no
colégio.

O internato Montylle ficava localizado em Catânia, a segunda maior
cidade da Sicília. O colégio era enorme e possuía diversos quartos femininos
e masculinos. Era um ambiente acolhedor como se fosse uma mini cidade de
jovens. Nos primeiros meses foi difícil eu me acostumar, chorava todos os
dias com saudades de Mamma e Giovanni. Mas quando conheci Bárbara,
tudo mudou, ela me divertia com seu jeito alegre e espontâneo. Os
professores diziam que parecíamos irmãs devido ao temperamento difícil.
Sempre fomos impulsivas também.

Logo estávamos adentrando os portões da minha casa.

— Aqui é sua casa? — Bárbara pulou de dentro do carro e saiu correndo
de braços abertos. — Que piscina enorme, vou nadar pelada.

— Ei, eu tenho um marido, lembra? — Belisquei seu braço.

— Ah, qual é. — Se jogou na espreguiçadeira. — Podemos nadar nós
três, pelados — zombou. — Ele é bonito?

Sim, Bárbara era impossível. Depois de deixá-la desfrutando da natureza
do lugar, fui até a cozinha e pedi para Lurdes, nossa governanta, preparar um
lanche para mim e para Bárbara, aproveitei e dei instruções de como queria o
jantar.



 

O lanche não foi bem recebido pelo meu estômago, e eu estava
acabando de vomitar quando Bárbara adentrou o banheiro, para ver como eu
estava.

— Sua menstruação está normal? — Perguntou preocupada. — Laura,
ainda é cedo para trazer um bebê ao mundo. Mas ouvi falar de uma clínica
boa em Sicília que faz abortos.

Olhei-a horrorizada, confusa. Eu não entendia o porquê de todos me
alertarem que eu não deveria gerar um filho do meu marido. Eu até entendia
o medo das pessoas ao meu redor, pelo fato de vivermos na máfia. Mas por
que Bárbara não queria?

— Não é gravidez, eu me cuido. Você sabe, meu estômago é fraco com
qualquer coisa. Minha menstruação nunca foi normal — fugi do assunto e
seguimos para a mesa de jantar.

Não era mentira. Eu não podia sair por aí comendo qualquer coisa.

 

Comi em silêncio, ainda chateada, ouvindo Bárbara contar sobre suas
aventuras. Sobre os namorados, a carreira brilhante do irmão, que até aquele
momento, eu não sabia qual era, pois Bárbara era evasiva quando eu a
questionava. Seu irmão era uma incógnita e apesar de eu tê-lo visto algumas
vezes, não sabia nada a seu respeito.

— Você poderia me levar ao shopping.

Quando pensei em abrir a boca para responder, ela continuou:

— Por favor...

   Assenti. Nós ficamos por alguns minutos curtindo o silêncio, eu estava
pensando em Riccardo no restaurante com a amante.

— Você é infeliz no seu casamento...?

— Mais ou menos... Foi um casamento de negócios — tentei mudar de
assunto. Nunca escondi nada de Bárbara, e omitir a realidade de minha vida



não me agradava.

— Como ele se chama... — Ela deu um gole do suco. — Qual é o nome
do seu marido?

Sabendo que ela não iria desistir de me fazer certas perguntas, joguei o
guardanapo sobre a mesa e me levantei, antes que eu dissesse mais do que
deveria.

— Riccardo Guerrieri. Podemos ir dormir?

Ela concordou, levantando-se.

Subimos a enorme escada, atravessamos o longo corredor e seguimos
para o quarto de hóspedes, onde ela ficaria.

— Nossa... — ela caminhou deslumbrada. — A vista da ilha é incrível.
Seu marido deve amar muito você. Já ouvi casos de casamento arranjados em
que o cara vai até o pai da moça e propõe casamento, em troca ele paga as
dúvidas da família. — Ela virou-se para mim. — Talvez seu caso seja esse.

Eu ri. Se Riccardo Guerrieri me desse amor o tanto que me dava prazer,
eu estaria feita.

Mas eu sabia que aquela conversa estranha era somente para me fazer
falar o que eu não queria, e Bárbara, obviamente, já havia sacado tudo.

— Ele  fode gostoso? — riu erguendo uma sobrancelha. — Você deve
estar dando mais do que chuchu na cerca.

— Durma bem. — Sorri e ela fez careta, o que me fez gargalhar.

Fechei a porta e caminhei até meu quarto, onde eu me afundaria nos
pensamentos,  sozinha, até pegar no sono.

 

 

Passamos a tarde toda no shopping, como Bárbara pediu. Depois de



comprar tudo que ela queria, almoçamos num restaurante e fomos para casa.

No caminho Bárbara falava sem parar, tentando puxar assunto com um
dos soldados, que dirigia o carro. Mas como não obteve sucesso, bufou
irritada cruzando os braços.

— Eu não entendo por que tantos seguranças se não podemos interagir
com eles — reclamou. — São mal-educados.

Eu ri.

Logo atrás surgiram mais seis carros com soldados fortemente armados.
Afundei no banco, assim que Bárbara me olhou de modo interrogativo. Eu
não saberia dar explicações a ela caso perguntasse.

— Seu marido é membro importante do parlamento Italiano, além de ser
dono de vinhedo e fabricar o próprio vinho. Guerrieri é um dos mais
vendidos no mundo.

Olhei-a desconfiada, e de  boca aberta, porque nem eu mesma sabia
sobre aqueles negócios do Riccardo.

— Está investigando a vida do meu marido? — Aquilo, sim, era
perigoso, ainda mais sabendo que Riccardo tinha olhos e ouvidos em todos os
lugares. Ela estaria morta se ele descobrisse que andou investigando a vida
dele.

— Não, claro que não. — Riu descontraída. — Eu só achei estranho
termos tantos seguranças na nossa cola. Mas agora eu sei o motivo. Pesquisei
sobre ele na internet e vi que é um homem muito importante. Espero que não
se chateie. Só achei estranho  não ter fotos dele e nem do casamento.

Mudei o foco da minha atenção para uma aglomeração de gente na rua.
Estávamos quase chegando em casa quando vimos uma mulher caída no chão
sendo espancada por alguns homens.

Bárbara gritou ordenando que os soldados parassem o carro, mas
obviamente não foi atendida. Naquele momento eu também compartilhava
dos mesmos sentimentos, ódio, indignação.

— Pare a porra do carro. — Foi minha vez de gritar.



Pulamos para fora e nos aproximamos da moça. Sua pele era morena e
ela tinha cabelos negros e desgrenhados. Carregava uma mala, usava um
vestido florido que estava sujo.

— Por favor, me ajudem — ela gritou. Os homens não se importavam,
eles batiam nela e a intenção certamente era matá-la.

Foi então que Bárbara tirou uma arma da bolsa e apontou para os
homens que estavam ali:

— Se afastem dela ou eu atiro.

Nesse momento a atenção caiu sobre nós. Alguns homens nos olhavam
como se fossemos ETs. Caminhei entre eles e estendi a mão para a mulher,
que segurou com firmeza e com dificuldades levantou-se do chão.

Quando olhei fixamente no rosto da moça, me assustei com a quantidade
de sangue que havia em seu rosto. O olho esquerdo estava completamente
machucado. Coloquei a mão sobre a boca vendo o estado deplorável daquela
mulher.

— Por favor, me ajude.  —  Ela ia cair de joelhos, mas eu a segurei
antes. — Meu pai — soluçou enquanto sussurrava — me prometeu ao Capo
Leonardo Gratt, mas estou grávida de outro. Eles querem me matar.

Cristo! Pus a mão sobre a boca e dei dois passos para trás. Fiquei ali
tentando absorver aquela informação, certamente era uma bomba jogada
sobre mim, podendo explodir a qualquer momento. A máfia não perdoa
traição, seja ela qual for. E o destino daquela mulher seria sete palmos abaixo
da terra.

Ela se aproximou mais de mim e sussurrou novamente no meu ouvido:

— Eu tenho dinheiro na mala, só preciso que alguém me ajude a chegar
até a rodoviária.

Aquela mulher estava pedindo ajuda, e estava lutando por duas vidas, a
dela e a do bebê em seu ventre.

Eu era a esposa do chefe e aquilo deveria me dar algum benefício,
mesmo que me fodesse depois.



Olhei-a novamente. Seus olhos cansados e inconformados mostravam
que sua luta era grande e muito sofredora. Era o peso que as mulheres da
máfia carregavam.

Eu iria ajudá-la.

A ideia além de ser absurda, era suicida.

— Tudo bem — tranquilizei.

Ainda sob olhos curiosos, ajudei a mulher a entrar no carro e logo em
seguida Bárbara entrou. Todos estavam petrificados diante da minha ação.

— Nos leve até a rodoviária — ordenei firme.

O soldado ergueu a sobrancelha, me desafiando.

 — O chefe precisa saber disso — rebateu. — E ela é filha de um...
temos que ligar para ele. — ele se calou ao se dar conta que Bárbara não
sabia sobre a organização.

  — Quando o chefe não está, eu mando...  E assim que estiver com ele,
vou dizer que estão me faltando com respeito — desafiei com medo, mas
mantive o olhar superior.

Bárbara tomou a frente da situação, encostando o cano da arma na
cabeça do soldado:

— Ou talvez você já esteja morto quando o seu chefe te atender.

— Tudo bem  — falou. Nesse momento, vi quando o outro soldado que
estava no carona pegar o celular para ligar.

Certamente ligaria para Riccardo, e se isso acontecesse o inferno estaria
formado.  Avancei sobre ele e arranquei o celular de suas mãos. Eles ficaram
assustados com minha atitude. Mas não me importei, já havia armado o circo
e não havia como fugir.

— Só dirija — Bárbara ordenou.

Tinha consciência que estava cometendo uma das maiores burradas da
minha vida e da história da máfia. E não queria pensar na possibilidade de
Riccardo descobrir.  Ele me mataria de porrada. Mas eu não seria Laura se



não fizesse algo tão insano.

Eu sabia que os soldados eram preparados o suficiente para nos
imobilizar, mas certamente não pretendiam fazer nada.

Quando ele ligou o carro e saiu em alta velocidade, eu respirei fundo,
fechando os olhos.

— Bárbara — chamei e ela me olhou. — Onde você conseguiu essa
arma? 

— É de mentira — sussurrou.

Se estávamos fodidas? Obviamente!

— Dirija mais rápido — Bárbara ordenou e o soldado fez cara feia.

Respirei fundo e encostei a cabeça no banco. Bárbara nem imaginava a
consequência que aquilo traria, e obviamente eu assumiria toda culpa.

 

Estava anoitecendo, estávamos quase chegando na rodoviária quando
um carro preto atravessou a pista e parou na nossa frente, com a freada brusca
nós caímos pelo chão do carro. Rapidamente me ajeitei e ajudei a moça que
eu nem mesmo sabia o nome.

— Ele é... — Bárbara murmurou.

Ao olhar para frente, meu coração gelou quando vi Riccardo saindo do
carro preto atravessado no meio da pista.  Ele usava um terno preto e
caminhava elegantemente pela rua.

— É o meu marido — sussurrei.

— Puta merda. Deve ser feriado no céu.

Coitada. Mal sabe ela que de anjo ele não tem nada.

— Não saia desse carro — falei firme enquanto abria a porta. — Vou



conversar com ele. Tudo vai ficar bem.

Ela assentiu.

Corri ao encontro dele antes que chegasse no carro e fizesse algo contra
as pessoas que estavam ali. Temia pela vida de Bárbara que não tinha nada a
ver com aquilo. Eu a chamei pra vir passar os dias na minha casa e ficaria
doente se algo ruim acontecesse a ela. Portanto, daria minha vida para
protegê-la.

— Eu quis ajudar aquela moça. Faça o que quiser comigo. — Pus as
mãos sobre o seu peito, tentando impedi-lo de fazer algo.

Ele passeou com os olhou pelo meu corpo e trincou os dentes com um
ódio mortal, como se quisesse me matar. O olhar frio e assassino estava
estampado no rosto cansado. Sua crueldade estragava a beleza.

— Você tem noção da merda que ia fazer? — rosnou. — Não acha que
já tenho problemas demais?

— Eu não pedi pra você se meter nisso.  — Ri, incrédula. — Eu vou
ajudar a moça, e não me importo se você vai me matar depois.

— Tem que estar muito confiante para se colocar na frente de um
revólver e proteger uma pessoa que você nem conhece. — Trincou os dentes.

— Me identifiquei com ela — gritei.  — Estou cansada de ver mulheres
sofrendo a troco de nada. Àquela mulher está lutando pelo homem que ama,
eles vão ter um filho. E ninguém tem o direito de destruir essa linda história
de amor.

Ele arregalou os olhos, me olhando de cima a baixo, com desprezo.

— Como  você é patética. História de amor?  — segurou meu rosto. —
Está achando que essa porra aqui, é novela mexicana?

— Sou mesmo.  — Engoli o choro. — Patética de engolir e nunca
questionar suas atitudes. Patética por ficar desacordada na porra de um
hospital enquanto você fodia com outra na nossa casa. Patética por ficar
calada quando você invadiu meu quarto e destruiu minhas coisas. Patética por
dizer que estava me apaixonando e no dia seguinte vê-lo desfilando com



outra na minha frente. Sou patética, porque mesmo depois de toda essa
merda, eu ainda esperava algo bom de você. E sinto muito por ser essa idiota,
mas um dia eu ainda aprendo a ser fria como você.

— Você não sabe de nada  — esbravejou, segurando com brutalidade
meu rosto. — Acha que a merda da minha vida se resume a mulheres e
farras? Deve estar me confundindo com alguém.

Tirou os olhos de mim e voltou a olhar para o carro parado no meio da
rua, mais uma vez temi por Bárbara.

— Entra no carro — rosnou, baixo, quase inaudível. Fiquei olhando para
ele tentando entender à qual carro se referia.

— ESTÁ SURDA, PORRA?

Fechei os olhos e dei um pulo para trás. Ele trincou o maxilar, segurou
meu braço e me arrastou até o carro preto que obstruía a pista.

— O que você vai fazer comigo? — murmurei vendo-o abrir o porta-
malas e me jogar lá dentro. — Tire suas mãos sujas de mim.

Sem dizer nada bateu a porta fazendo tudo escurecer. Poucos segundos
depois ouvi som de tiros, pus as mãos na boca e chorei baixinho, e a imagem
de Bárbara sorrindo invadiu minha mente. Se Riccardo foi capaz de fazer
algo contra ela, eu o odiaria pelo resto da minha vida.

 

Senti um mal-estar durante a viagem. O carro balançando e a
impossibilidade de ver as paisagens causava aflições e náuseas. Assim que o
carro parou, o porta-malas abriu, Riccardo me pegou de qualquer jeito e me
pôs no chão.

Observei o lugar deserto e me questionei mentalmente onde estávamos;
parecia aqueles matadouros de filmes. Ao longe dava para ver uma casa de
dois andares, antiga, maltratada pelo tempo.

— Eu vou vomi... — Agachei-me e tentei expelir, mas Riccardo não



deixou que o fizesse, enquanto eu andava os jatos de vômito iam molhando
minha roupa. Parei de andar ao sentir a falta de ar me dominar, estava
engasgada e tentava               desesperadamente                             respirar.

Mas meu algoz não se importou.

— Vamos. — Ele me puxou bruscamente e adentramos a mata fechada.

De perto parecia aquelas casas assombradas de filmes de terror. Ainda
me puxando pelo braço, subimos a enorme escada e paramos na entrada.

Ele tirou uma chave do bolso e abriu a porta, empurrando-me para
dentro.

O local do lado de dentro ainda era muito pior — horrível —, e cheirava
a podre e algo metálico. Havia várias cadeiras, camas e inúmeros objetos de
tortura, lembrava muito um hospital clandestino, era o matadouro da máfia.
Imaginei as pessoas sofrendo naquele lugar assustador. O lugar cheirava a
mofo, morte e estupro.

Já no corredor, havia celas onde “acomodava” pessoas sem partes do
corpo, gritando e, talvez, suplicando, nos seus idiomas. Era um cenário
perturbador, algo que nunca sairia da minha mente.

— Quer conhecer mais do inferno? — sussurrou no meu ouvido.

— Me leve embora, eu quero ver minha mãe — murmurei — O que
você fez com Bárbara?

Ele me ignorou completamente, até meu estado deplorável.

— No andar de cima as coisas são piores. — Ele segurou nos meus
braços e me obrigou a olhá-lo. — Acha que brinco de casinha, Laura? Estou
o tempo todo resolvendo assuntos da máfia. Estou o tempo todo torturando
pessoas a fim de recolher informações. Eu vivo pela máfia, eu respiro máfia...
Qual parte disso você não entendeu?

     Me encolhi.

— Giovanni está aqui? — sussurrei.

— Talvez.



     Meu coração bateu forte no peito.

— Por favor, me deixe vê-lo... — chorei alto, imaginado estar vivendo
um pesadelo e que a qualquer momento eu iria acordar.

— Não.

— Por Deus, tenha piedade. — Ajoelhei-me, mandando pro caralho
qualquer orgulho. Aquele homem era completamente louco, e o que falavam
dele não era nem sombra do que era capaz.

O que eu faria com meu orgulho naquele momento? Enfiaria aonde?
Porque certamente não me ajudaria em nada. O homem tinha o rosto
transtornado. A fisionomia sombria e cruel, e naquele cativeiro se tornava
pior. 

— Não — falou firme.

   Porra, o que aquele homem tinha no lugar do coração? Ele estava me
testando. Dessa vez eu não iria gritar, faria algo improvisado.

— Mesmo que você não mereça, me apaixonei por você. Não tenho
outra opção de vida. Então, Riccardo Guerrieri, se também sente algo por
mim, por mínimo que seja; tenha piedade de Giovanni, de Bárbara e de toda
minha família.

Ele me puxou pelos cabelos e me jogou no chão, prendeu meus pés nas
correntes que vinham de uma enorme pilastra. Satisfeito com meu estado
catatônico, abaixou-se perto do meu ouvido e sussurrou:

— Espero que aproveite sua estadia, Laura. Vai ficar aí até aprender a se
comportar como minha esposa.

— Então por que não me mata como fez com Giulia? — mal falei e senti
um tapa estalado no meu rosto, o sangue escorreu e eu abaixei a cabeça,
chorando.

— Tem mais alguma coisa para me dizer?

— Vai para o inferno, demônio, você a  sua puta  Irina. — Novamente,
senti outro tapa forte, dessa vez do outro lado do rosto.



Prendi os lábios e solucei baixinho. Ele não perguntou novamente e eu
também não disse nada. Quando ele virou as costas, gritei alto, pedindo
misericórdia, mas Riccardo foi irredutível. Ele saiu me deixando naquele
lugar horrível.

 

 



 

 

Os gritos dela estavam me deixando perturbado, assim como os gritos da
minha mãe. Mas minha mente estava desligada para qualquer tipo de
sentimento.

Demônios não sentem nada.



O único sentimento que conseguia de alguma forma mexer comigo era o
tesão.

Fechando os olhos, podia me lembrar de como tudo começou...

 

Eu via como a cada dia minha mãe aparecia com uma marca diferente
no rosto e corpo. Às vezes nem conseguia levantar-se da cama. Marie estava
cada vez mais fraca, a comida dentro de casa estava cada vez mais escassa.

Eu dizia que não sentia fome somente para que ela comesse o mingau de
milho que dividia entre mim, Fabrizio e Matteo. Ela tirava da sua boca para
nos dar de comer.

Via meu pai esbanjando dinheiro com bebidas e ternos caros de grife,
enquanto nós não tínhamos o que comer.

Minha mãe estava cada vez mais magra e desnutrida. Ela mal conseguia
levantar-se da cama, pois seu corpo estava debilitado devido à fraqueza.
Lembro-me de quando a encontrei desmaiada no quarto, foi então que a partir
daquele momento decidi catar lixo nas ruas para comer, deixando a comida
de casa para eles três. Foi a única vez que me importei na vida.

Mesmo diante de todas as adversidades, nossa mãe mantinha sempre um
sorriso, mas se desfazia quando o marido, nosso pai, chegava bêbado em
casa. Eu não aguentava mais ouvi-lo chamando-a de vagabunda, prostituta e
outros nomes baixos. A pior parte era quando ele a agarrava pelos cabelos,
mostrando para mim como é que se tratava uma mulher dentro da máfia.
Depois ele a arrastava para o quarto e logo começava as sessões de
pancadas... e mesmo que eu tivesse apenas doze anos de idade, entendia
perfeitamente que ele a estuprava também, pois mamãe sempre aparecia
grávida, mas a gravidez nunca chegava ao fim.

Eu tinha sonho de me tornar médico, por isso sempre gostei de estudar...
Mas, tive que abrir mão de tudo quando a comida escassa havia acabado de
vez. Mesmo meu pai falando que eu não deveria me importar, não conseguia
ver meus irmãos chorando de fome, aquilo mexia comigo.

Foi então que decidi largar o colégio para sair em busca de emprego. 
Entretanto, ninguém queria desafiar a máfia ao dar emprego ao filho de um



líder da Cosa Nostra, embora não me considerasse parte dela.

Passei dias penando, mas sempre acabava voltando para casa de mãos
vazias, e meu pai vendo meu sofrimento, continuava me tentando com meios
fáceis, dizendo que seria menos trabalhoso seu eu saísse com ele apenas para
cumprir algumas missões na máfia, e que retornaria com muito dinheiro para
alimentar minha família. Mas, como nunca aceitei, tive de voltar várias vezes
de mãos vazias.

Vito Guerrieri queria minha alma. Ele queria comprar a alma do próprio
filho com promessas tentadoras. Eu sabia que ser um homem da máfia não
era fácil, e que parte de mim teria que morrer.

Eu já não aguentava ver o sofrimento e as choradeiras dos meus irmãos,
e Marie desesperada sem saber o que fazer para consolá-los. Eu era o filho
mais velho e deveria cuidar deles, então decidi que daria meu jeito e faria
qualquer coisa para ajudá-los.

Então comecei a trabalhar por conta própria, limpando vidros de carros
parados no sinal. À noite, eu pintava o rosto e me vestia de palhaço e jogava
limões sicilianos para o alto em manobras para os carros parados no sinal.
Ganhava pouco, apenas alguns trocados, mas que dava para comprar o pão e
assim poder ver o sorriso feliz no rosto da minha família.

Mas, sobretudo, viver dentro da máfia e não dançar conforme a música
que ela toca, pode trazer problemas graves... E meu pai era o homem que
comandava tudo com mãos de ferro, e não demorou muito para que chegasse
ao seu ouvido sobre o meu novo trabalho. O trabalho era honesto, mas para
ele, era motivo de vergonha.

Foi então naquela tarde, que eu estava me sentando na cozinha
estudando, que meu inferno começou. Depois de tanto apanhar, ficar dias
sendo torturado, ainda tive que ouvir suas palavras duras:

— Sua mãe transformou você em uma bicha. — Bateu minha cabeça
contra o chão. — O futuro chefe da Cosa Nostra se fantasiando de palhaço
para dar o cu no sinal.

Aquilo doeu mais do que as porradas e as sessões de tortura, porque o
meu trabalho deveria ser motivo de orgulho.



O gosto metálico veio novamente e eu cuspi sangue. Tinha dias que eu
não sabia se estava delirando ou vivendo a realidade.

— Você não vai mais limpar carros, não vai mais se vestir de idiota.
Você vai se tornar um homem feito. E foda-se Fabrizio, Matteo e a
vagabunda da sua mamãezinha. Somos a Máfia, porra!

Com aquelas palavras, ele deu o último soco no meu rosto e eu apaguei.
Meu corpo estava completamente fraco.

Não sei ao certo quantos dias passei naquele tormento, e sempre que eu
acordava estava amarrado num lugar diferente. Lembro-me de uma vez estar
sentado numa cadeira com os braços amarrados para trás, fiquei por dias
assistindo cenas de pessoas sendo torturadas, tanto que já não me deixava
mais enojado. Eu via suas pernas e braços serem esmagados por um grande
martelo de metal. Depois disso, eram penduradas para que leões famintos se
alimentassem das vítimas ainda vivas.

— Vamos continuar seu ritual de iniciação. — A voz dele sempre me
tirava dos devaneios. E sua gargalhada doentia era algo que eu nunca iria me
esquecer.

Sim, éramos demônios, pois o lugar de tortura era o próprio inferno e ali
o sofrimento não tinha fim. Fiquei cinco dias preso em cela próxima ao local
de tortura. Ouvia gritos de sofrimento, gemidos e som de suicídios. Fui
pendurado no teto com um garfo amarrado no pescoço para que não
conseguisse dormir. Se eu abaixasse a cabeça, o garfo perfuraria minha
garganta e o peito.

Experimentei todos os tipos de torturas, físicas e psicológicas. Depois
fui instruído a matar e a torturar, aquilo não era opção e sim obrigação.

Da última vez eu cuspi no rosto do meu pai, ele gargalhou enquanto me
pendurava —sem roupas —, de cabeça para baixo, e levei novamente várias
facadas nas costas, braços e pernas. Fui levado às pressas para o hospital, só
que algo forte e maligno não queria que eu morresse ainda, e os médicos
conseguiram me salvar.

Um dia antes da minha iniciação, fui levado ao clube da Família. Foi
onde me droguei pela primeira vez,  depois dormi com várias prostitutas,



velhas, novas, loiras, morenas, negras, ruivas. Minha vida virou o antro da
perdição. E dali em diante, virei um coletor de almas da máfia.

Eu tinha a missão de levar recados, bons ou ruins, e também tinha
missão de matar dependendo da resposta.

Sempre que eu fazia algo errado, era castigado, então chegou uma hora
em que parei de sentir dor e de me importar. No dia da iniciação fui levado a
um local secreto. Na presença de dois mafiosos, meu pai puxou meu dedo e
furou, o sangue foi pingado sobre a santa de madeira. A santa foi passada
para a minha mão. Em seguida, atearam fogo à imagem, tive que suportar a
dor até que o fogo se apagasse.

— Que minha carne queime como esta santa se eu falhar em manter meu
juramento.

— Que minha carne queime como esta santa se eu falhar em manter meu
juramento — repeti, enquanto sentia minhas mãos serem consumidas pelo
fogo.

Depois de todo o ritual, eu já era um homem feito. Já recebia missões
grandes, cobrava impostos, recebia propinas e matava — matava muito.

Anos depois, aprendi que na máfia sobrevive o mais forte e o mais
esperto, e eu sempre queria mais...

O erro de Vito foi ter criado cobra para ser picado. Ele criou uma arma
letal, que mais tarde se voltaria contra ele...

Riccardo Guerrieri havia morrido, dando lugar ao Demônio da Máfia, e
anos mais tarde, eu faria jus ao meu vulgo. Eu era o demônio na forma
humana espalhando maldade e caos na terra.

E, numa bela noite, eu havia acabado de realizar um massacre contra a
polícia de Sicília. Um massacre que entrou para a história. Tudo tinha saído
do jeito que planejei, e então resolvemos comemorar num dos bordéis da
Família.

Já estávamos loucos de tanto cheirar cocaína e foder prostitutas, foi
quando meu pai teve a infelicidade de chamar minha atenção naquela noite
com suas conversas desconexas:



— Agora vou pra casa comer a vagabunda da sua mãe. Depois eu vou
dar aquela surra nela.

Eu pude sentir o ódio borbulhando em minhas veias, fazendo o sangue
ferver. Eu não sentia mais nada por ninguém, eu já era independente e sabia
me virar sozinho. Mas a mulher à qual ele se referia era minha mãe, e eu
nunca iria me esquecer disso.

Obviamente tentei impedi-lo no calor do momento, mas eu ainda era um
moleque franzino e Vito, sendo mais forte, me fez levar a pior com um soco
no rosto, o que me desestabilizou.

Ver o sangue escorrer do meu rosto apenas ampliou meu ódio e eu já
podia sentir meu corpo aquecendo demasiadamente.

Se havia um Deus para os condenados, então que fosse feita a minha
justiça. Eu decidi que iria matar meu genitor naquela noite...

Com sangue frio de um assassino, sentei-me de volta na cadeira e
esperei paciente, até que o maldito se convencesse de que era ele quem
mandava.

 

Ao abrir a porta de casa, pude ouvir gritos fracos da minha mãe. De
repente tudo ficou no mais puro silencio.

Corri até o quarto que eu dividia com meus irmãos e peguei a
submetralhadora, foi minha primeira arma depois que virei um homem feito. 
Ela tinha uma rajada contínua de três tiros.

Para o meu azar, eu tinha chegado tarde demais. Minha mãe estava de
bruços, sua cabeça estava estourada e meu pai estava sobre o corpo dela,
sodomizando. Aquela cena me deu nojo, porém mais do que isso, um ódio
descomunal tomou meu corpo e os meus sentidos.

O velho curtia necrofilia, e eu o vi praticando com minha mãe.

— A vadia morta é mais gostosa... — gemeu, gozando nela.

Fechei os olhos ao ouvir tais palavras. Eu não pensei duas vezes...
Destravei a arma e disparei vários tiros contra ele, o verme. O vi se



contorcendo no chão, e aos poucos observei a vida esvaindo de seu corpo.

O posto de chefe agora seria meu.

Joguei um lençol branco sobre o corpo da minha mãe enquanto
lamentava sua morte,  mesmo sabendo que finalmente ela teria paz.  

Tirei minha faca do bolso, fui até o closet e peguei uma mala. Subi em
cima do velho e comecei a esquartejá-lo. Desmembrei todas as partes do seu
corpo, uma por uma, e joguei dentro na mala, para descartar em algum
terreno baldio.

Depois que terminei de colocar os pedaços dele na mala, ouvi o choro
dos meus irmãos.

Fabrizio tinha acabado de desmaiar e Matteo, havia saído correndo,
apavorado. Naquele dia decidi que iria inicia-los na organização para manter
suas bocas fechadas.

 

 

 

 

 

 



 

Acordei assustada com o barulho da porta de ferro sendo aberta. Percebi
que era dia quando pequenos raios de sol adentraram o local escuro. Desviei
minha atenção para a porta  e vi Riccardo adentrando o cômodo, o cheiro
delicioso do seu perfume tomou o ambiente sujo. Como sempre estava
cheiroso e vestindo mais um de seus ternos caros de grife,  e no pulso
esquerdo ostentando um relógio de ouro. 

O cheiro daquele lugar estava me deixando enojada.

— Vou te levar para tomar banho. Não vou transar com você estando
suja.

Acompanhei Riccardo sem dizer nada. Não sabia o que ele pretendia me
mantando presa ali.

Atravessamos o longo corredor, quanto mais me aprofundava naquela
casa com mais medo eu ficava. O frio naquele lugar era terrível e doía os
ossos, sofri durante a noite.

Ele abriu uma porta de madeira e ordenou que eu entrasse. E lá estava o
banheiro.

Entrei em passos vacilantes, ouvindo os passos dele ecoarem atrás de
mim. Olhei para o chuveiro grande sentindo um alívio ao saber que iria tirar a
sujeira do meu corpo. Porém, a presença de Riccardo me intimidava com o 
olhar cravado em mim.

— Você vai ficar aí? — perguntei.

— Vou. — Cruzou os braços e se encostou na pia. — Algum problema?

Derrotada, tirei a blusa, o sutiã, o short e a calcinha. Eu sentia um
arrepio no corpo, sabendo que os olhos de gaviões dele estavam queimando
minha pele exposta.

Gemi quando a água fria caiu sobre minha cabeça, levando embora toda
a sujeira. Peguei um sabonete líquido e fui passando por todo meu corpo. De
canto de olho, pude ver que Riccardo me olhava faminto, parecendo que iria
me devorar a qualquer momento, mas não dei importância, estava cansada



demais para tentar lidar com ele. Minhas forças estavam sendo sugadas e eu
não tinha mais ânimo para nada.  Quando saí do box, Riccardo me tomou em
seus braços e desceu a boca sobre a minha, me calando com sua língua
experiente e ávida. Sua mão já entrava nos meus cabelos e descia pelo meu
pescoço, enquanto a outra já pressionava meu corpo junto ao seu.

— Por que você é tão cruel?

— Porque não há como ser de outro jeito — murmurou entre os beijos,
abrindo os olhos para me observar.

Meu coração afundou no peito e aos poucos vi a esperança esvair. Será
que ele não via o quanto estava se destruindo com tantos sentimentos
negativos?

Mas decidi que não falaria nada.

— Cadê Bárbara?

Riccardo não disse nada, me enrolou na toalha felpuda e me arrastou até
um celeiro que ficava afastado da casa.

 

O lugar, apesar de simples, era limpo, no canto da parede de madeira
havia uma cama de solteiro, e armas de todos os tipos “decoravam” o local.

Agilmente livrou-se do terno. Os olhos verdes gélidos estavam fixos nos
meus, e o rosto rígido como pedra mostrava que daquela vez não pegaria leve
novamente. Ele avançou sobre mim e me encurralou na parede, sua boca
devorava a minha com beijos selvagens. A língua hábil serpenteou minha
boca e ouvido, depois lambeu meu pescoço. Os dentes mordiscavam meus
lábios causando sensação de dor e prazer.

Num piscar de olhos meu corpo foi retirado do chão e acomodado sobre
a cama. Sem desgrudar nossas bocas, arrancou a toalha do meu corpo, os
bicos dos meus seios ficaram enrijecidos. O contato de sua mão fria na minha
carne foi suficiente para me deixar ainda mais excitada. Ele abocanhou meus
peitos, lambeu e chupou com fome. Foi um momento mágico para mim, na
hora me esqueci de tudo, dos sofrimentos, dos problemas e principalmente da
minha punição — certamente eu teria uma.



— Você é muito linda, Laura — sussurrou e desceu a boca até minha
barriga, mordeu e espalhou beijos. Eu me contorcia pela sensibilidade, e me
arrepiava por inteira.

Quando sua língua tocou minha intimidade, e lambeu ela toda, gemi
desesperada de tanto tesão. O homem era o meu inferno, o maior dos meus
pecados. Ele começou a me chupar enquanto passava o dedo no bico do meu
peito. Me chupava com vigor e me dedava, não sabia quantos dedos havia
colocado, mas a impressão era de que meu corpo flutuava entre as nuvens,
inebriado de desejo. A sensação da língua dele no meu clitóris junto com os
dedos dentro de mim, me fez ficar alucinada, maluca e completamente fora
de mim.

Quando eu estava quase lá, ele apoiou-se na cama, se acomodou no
meio das minhas pernas e meteu aquele pau duro dentro de mim. Misturando
nossos prazeres. O molhado que estava minha intimidade com o pau dele
todo babado. Deslizou perfeitamente.

No rosto dele só expressava tesão e raiva. Mas era lindo de ver aquela
cara de tesão e raiva me olhando fixamente. Riccardo desceu a boca até o
meu ouvido e começou a gemer, a sussurrar indecências enquanto investia
bruscamente contra minha carne úmida. Com golpes prazerosos e intensos.

Eu já estava esgotada quando ele apoiou minhas pernas sobre seus
ombros e me abriu tanto quanto podia, investiu fundo e forte. Soltei um grito
e deixei as lágrimas caírem, sentia seu membro todo dentro de mim tocando
meu útero. Ainda naquela posição, com minhas pernas em seus ombros, ele
se deitou sobre mim e enfiou a língua na minha boca engolindo meus
gemidos. E quando voltou a socar mais forte, afastei nossas bocas e apertei os
lábios tentando aguentar as investidas sem fazer tanto escândalo. Eu tinha
pavor de me passar por uma puta histérica.  O barulho da cama rangendo
junto aos meus gemidos altos ecoava no pequeno ambiente rústico.

— Você é uma ninfa que me desperta luxúria. Cara de anjo, mas fode
como diaba.

Nossa!

Naquele momento eu cheguei à conclusão de que Riccardo poderia até
não me amar, mas uma coisa eu tinha certeza:  eu o atraía de uma forma



diferente. A intensidade do seu tesão por mim era inabalável, e era justamente
isso que me mantinha viva.  Ao sair de cima de mim, Riccardo me puxou
para fora da cama, e com facilidade me pegou no colo. Entrelacei minhas
pernas em volta da sua cintura e meus braços em volta do seu pescoço, para
ganhar apoio. Novamente forçou seu membro na minha entrada e empurrou
num só golpe, me fazendo sentir aquele friozinho e a dorzinha gostosa. Nos
beijávamos e seus dedos cravados na minha bunda me faziam subir e descer
freneticamente no seu pau.

— Rebola gostoso no meu pau, safada — sussurrou chupando meu
pescoço. Me agarrei firme em seu pescoço e rebolei. Eu era baixinha demais
para ele e tinha que me virar para proporcionar tal pedido. — Isso... —
gemeu, de olhos fechados curtindo o prazer. — Aperta meu pau dentro dessa
boceta gostosa.

Sentindo a vontade violenta de gozar, joguei a cabeça para trás e me
perdi na escuridão do prazer. Rebolei gostoso e gozei me contorcendo de
prazer. O abracei mais forte sentindo todo aquele orgasmo tomar conta do
meu ser, meu coração acelerado e minha respiração ofegante quase me fez
desfalecer, perdi a firmeza do corpo e Riccardo me abraçou forte, ainda me
comendo forte e bruto, rosnando no meu ouvido.

— Caralho, Laura!

Cerrando a mandíbula, ele apertou firme a minha cintura, tirou o pau da
minha vagina e começou a esfregar no meu clitóris sensível, e depois voltou a
me penetrar mais rápido e fundo enquanto chupava meus peitos. Riccardo
grunhiu, seu rosto se apertou numa careta e o som que escapava da sua
garganta me deixou maravilhada. Alguns minutos depois, explodiu dentro de
mim e me inundou com o seu gozo quente.

Ficamos abraçados, imóveis, naquela posição, sentindo nossos corações
acelerados. E quando a respiração foi normalizada, ele me pôs no chão. Sem
saber se podia fazer aquilo, caminhei até a cama dele e me joguei nela.

 



 

Quando abri os olhos, dei-me conta de que estava nua. Minhas pernas e
minha cabeça estavam repousadas sobre algo quente e macio. A luz da lua era
a única iluminação naquele breu. Notei que estava deitada com a cabeça
apoiada sobre o peito de Riccardo, com uma perna em cima da barriga dele.
Eu poderia aproveitar aquele momento se meu irmão não estivesse preso em
algum lugar da casa.

Levantei-me com cuidado para não acordá-lo, passeei com os olhos pelo
local e vi o celular dele em cima da escrivaninha, onde também tinha um
notebook. Toquei a tela e o aparelho ascendeu, iluminando melhor o lugar.

Vesti a blusa social dele e me preparei para sair do local.  Eu poderia
ficar ali deitada e desfrutar da única vez que dormimos juntos e me acalentar
com o calor de seu corpo. Mas eu precisava ver Giovanni.

Vibrei quando girei a maçaneta e a porta abriu sem nenhum empecilho.
Corri descalça para a casa grande, subi aquelas escadas e adentrei o primeiro
cômodo.

Ignorei o cheiro horrível, as pessoas quase mortas e continuei correndo
pelos corredores.

 — Giovanni? — gritei. Ninguém respondeu.

Estava no corredor, onde havia várias celas com pessoas presas sob o
domínio de algum objeto de tortura. Era um verdadeiro inferno, nessas alturas
eu não tinha mais duvidas do porquê Riccardo era conhecido com Demônio
da Máfia.   

— Giovanni? — gritei subindo os degraus para o andar de cima.

— Com licença. — Minha atenção foi atraída para um homem todo
ensanguentado e com o rosto cheio de bichos. Ele grudou na cela e sorriu,
mostrando os dentes podres. —  Está procurando quem, mocinha linda?

— Não é da sua conta. 

— Aqui no inferno não entra anjos. — Ele sorriu. — Mas se chegar
perto eu posso dizer onde está esse homem.



— Quando ia me aproximar do homem, ouvi uma voz longe. Era
Giovanni. Subi o restante dos degraus e cheguei na parte de cima, o inferno
era ainda pior. Havia inúmeras pessoas enforcadas, algumas caídas com o
cérebro exposto. Um verdadeiro terror.

A casa não era tão grande, mas foi feita especificamente para torturas, as
celas eram minúsculas e acomodavam mais de três pessoas. Alguns eram
obrigados a conviver com pessoas mortas, foi o caso de Giovanni. Engoli em
seco assim que parei diante do meu irmão.

—  Laura — ele falou baixo, o olho esquerdo estava inchado e a boca
cortada. — O que está fazendo aqui? Não se aproxime das celas, elas dão
choques.

Caí de joelhos no chão em lágrimas observando aquilo.

— Eu vim te ver, e quero que me diga o que posso fazer para tirá-lo
daqui. — Arrastei-me e segurei sua mão.— Ah, minha doce e amada irmã.
Seu irmão já está condenado. O dinheiro não apareceu e me acusam de
vender armas para os Russos. Não sei como você fez para chegar até aqui,
mas sugiro que vá embora.

— Foi Antônio, não foi?  — murmurei.

— Eu repassei o dinheiro. Mas Antônio armou para mim quando eu o
ouvi falando no telefone com uma mulher. Ele dizia que a amava e que não
iria fazer nenhum mal. O confrontei dizendo que se ele tivesse outra família,
eu denunciaria. E depois disso ele armou essa bola de neve contra mim.

Um homem pode ter quantas amantes quiser. Mas não pode formar mais
de uma família, não pode ter filhos bastardos. — Eu vou descobrir.

— Tome cuidado. — Acariciou meu rosto.

— Laura.

A voz fria de Riccardo soou atrás de mim, mandando calafrios através
do meu corpo. Rapidamente me levantei e girei meu corpo na direção dele.
Ele estava ainda mais aterrador.

— Ela não fez nada, chefe! — Giovanni balbuciou.



Riccardo me empurrou para o lado e se aproximou da cela, trincou os
dentes e rosnou:

— Acha que vou acreditar na palavra de um traidor? — Ergueu uma
sobrancelha, depois tombou a cabeça para o lado e fixou os olhos nos meus, e
desceu lentamente pelo meu corpo. Eu estava usando a camisa dele.

— Você não pode acusá-lo sem provas — falei.

— Hum. A irmãzinha está defendendo. — Riccardo riu. — Você é um
merda mesmo. Quem mais vai vir te defender? Sua mãe? — debochou.

— Respeita minha mãe, Riccardo — alertei, segurando-o pelo braço. —
Se eu falar da sua mãe você não vai gostar.

O olhar desafiador dele caiu sobre mim.

Virei as costas e desci transtornada os degraus, corri de volta para o
celeiro. Catei minhas roupas e as vesti rapidamente. Escutei a porta batendo
atrás de mim, mas nem me dei o trabalho de olhar. Só senti quando meu
corpo foi puxando bruscamente.

— Se voltar a falar comigo daquele jeito, na frente de quem quer que
seja, eu juro por mil demônios que mato você — gritou apontando o dedo
para o meu rosto.

— Então me mata logo, Riccardo! — Gritei, abrindo os braços.

Ele me empurrou para longe. Fechei os olhos e apertei os lábios com
força. Soluçando, sentei-me na cama e calcei umas sandálias que estavam ali.
Eu queria ir embora e sumir no mundo.

Escondi meu rosto entre as pernas e abracei meus joelhos. Qualquer
coisa nesse mundo era melhor do que estar ao lado de Riccardo. Ele se
fechava para mim e não dava chances para eu tentar fazer algo para mudar a
situação. Era poderoso demais, arisco demais e eu não tinha chances contra
ele.

— Olhe para mim, Porra! — ordenou. Eu o fiz. — Vou levá-la para
casa, sua amiga está te esperando. Assim que ela for embora, você vai voltar
para cumprir sua punição. Estamos entendidos? — rezingou.



Naquele momento eu entendi que não tinha escolhas.

   
— Sim, chefe. — Desviei o olhar.

 

 

Percorremos o caminho todo em silêncio. Enquanto Riccardo dirigia, eu
permanecia absorta encarando sem ânimo as paisagens. Não queria mais
viver naquele mundo cruel. Eu merecia algo melhor. Giovanni, Anna e
Mamma que me perdoassem, eu não estava preparada para ser mulher de um
homem como ele.  Encostei a cabeça no vidro e solucei alto fechando os
olhos, me entregando a exaustão.

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

Sempre ouvi dizer que num relacionamento conjugal, há sempre o mais
fraco e sensível da relação, e eu sou uma dessas. Depois que me casei com
Riccardo, percebi que eu não era tão forte assim.

 

O caminho foi percorrido no mais puro silêncio. E quando Riccardo
estacionou o carro, abri a porta e corri para dentro de casa.

Nem depois de ter saído destruída e aos prantos, fui capaz de sensibilizá-
lo. Riccardo nem mesmo levantou um dedo para tentar me impedir de sair tão
abalada do carro dele.

Era praticamente impossível uma pessoa alegre, espontânea, sensível,
carinhosa e sonhadora ter que conviver com uma pessoa adversa e terrível
como ele. Riccardo era apenas um retrato de uma imagem bonita, mas seu
corpo era vazio, vagueando sem destino.

Não tinha salvação, não existirá amor, e nunca existirá “nós”. Não temos
uma história juntos e nunca teremos filhos correndo pela casa para dizer que
construímos algo.

Mas por que diabos era tão difícil de aceitar aquela dura realidade?

Continuava a subir desanimada aquelas escadarias, quando novamente
fui atingida por imagens de Giovanni. O rosto aflito, magro e machucado,
aparentava estar há dias sem comer. A boca machucada e seca mostrava que
estava há dias sem água. A roupa suja e rasgada acabava com sua vaidade.

Giovanni sempre foi um rapaz bonito, vaidoso e responsável. Dava seu
sangue em nome da Família.

Sempre ouvi dizer que os homens com cargos superiores são os que



lucram mais. Os pagamentos na máfia são feitos como pirâmide, e o chefe
está sempre no topo. Os soldados ficam por último, “são os cachorros de rua
que abocanham os restos”, era isso que meu amado irmão costumava dizer.

Depois de abrir a portas de todos os quartos de hóspedes, fiquei aliviada
ao ver Bárbara dormindo no último quarto do corredor. Fechei a porta
cautelosamente e segui para o meu quarto.

Fui até o banheiro e peguei a cartela com comprimidos, ideal para dores.
E certamente iria combater as dores do meu coração. Pensei em ingerir todos
os comprimidos, para que minha dor acabasse de uma vez e enfim alcançasse
a paz, mas fechando os olhos, pude ver o rosto triste da minha mãe, então o
arrependimento me nocauteou.  Morrer não seria a solução. Mamma sofreria
duas vezes mais por saber que sua filha cometeu suicídio por não conseguir
lidar com  adversidades da vida na máfia, aquilo não era solução. Morrer não
fazia parte dos meus planos, porque se tinha alguém que pudesse fazer algo
por Giovanni, esse alguém era eu.  E começaria a agir logo.

Se Antônio era o culpado, ele teria que pagar, e eu iria seguir seus
passos para tentar descobrir seus podres.

Chacoalhei a cabeça e tentei continuar firme, vivendo como nunca.
Voltei para o quarto e peguei meu celular que tocava sobre a cômoda.

— Oi, Anna.

— Grazie a Dio, Laura. Onde você estava? Te liguei por várias horas.

— Fui dar um passeio com Riccardo. — Mordi os lábios, sempre odiei
mentiras, mas tinha que fazê-lo para evitar sermões.

Um passeio dentro do porta-malas, com destino à casa de torturas e
depois sexo no celeiro. Uau! Que desastre. Minha irmã grávida não merecia
ouvir aquilo.

— Hum... É... nossa! — Riu. — Estou surpresa.

— Por quê?

— Por nada. — Pigarreou. — Eu liguei para saber se já comprou o
vestido para ir ao evento da Família no domingo.



— Não comprei. Nem mesmo sabia do evento.

— Como não? Você é a esposa do chefe, deveria ser a primeira, a saber.

Esposa do chefe. Era só um título.

— Certo. Vou ver o que faço.

Assim que desliguei, pesquisei na minha agenda telefônica o número de
Matteo. Se eu iria começar a planejar desmascarar Antônio, certamente teria
que ter alguém importante dando apoio. Alguém de confiança, que fosse
louco como eu.

— Laura? — atendeu surpreso. No fundo dava para ouvir música
tocando e vozes de mulheres.

Que safado.

— Hum... Estou atrapalhando?

Mordi os lábios pela idiotice de ter ligado àquela hora. Deveria estar
ligando para o meu marido e não para outro homem. Matteo era solteiro e
tinha o diretor de curtir a vida do jeito que bem entendesse. E eu não tinha o
direito de atrapalhar.

— Bem... — pensou. — Não.

— Será que você poderia vir até aqui? — Mordi os lábios.

Ele ficou mudo por um tempo. Eu quis me matar. Onde já se viu? Era
uma proposta, no mínimo, inapropriada. Mas quem se importava?

— Laura, acho que não é boa ideia.

— Por favor... É sobre Giovanni, seu irmão está irredutível com a
punição dele. E em poucos dias será a minha.

— Sou seu ex-noivo. Meu irmão não vai gostar.

— Não estou sozinha, tem uma amiga — insisti.

— Ótimo! Então ele vai dizer que é ménage — sussurrou. Porém ainda
foi possível ouvi-lo.



— É Bárbara.

— O quê? — indagou.

— Bárbara, o nome dela é Bárbara. Não é ménage.

— Deus, Laura. Me aguarde que em alguns minutos estou chegando. —
Suspirou.

 

Tomei um banho relaxante, fui até o closet e escolhi um vestido
soltinho, penteei os cabelos e os deixei soltos. Tentei disfarçar com
maquiagem o chupão que estava no meu pescoço, como sou branquinha,
aquilo se destacava na minha pele.

Anna me disse que nunca devemos deixar essa marca à mostra para
outros homens. Isso causa certo desejo neles.

Assim que Matteo chegou, eu lhe servi uma bebida e nos sentamos no
sofá da sala. Contei sobre o que Giovanni me confessou. E depois que Matteo
também chegou à conclusão de que Antônio estava armando, eu senti que um
peso saiu das minhas costas. Enfim tinha alguém do meu lado.

— Mandarei um soldado ficar na cola de Antônio. É um segredo nosso,
ninguém pode saber.

Quase o abracei de felicidade, mas me contive. Alguns minutos depois,
Bárbara se juntou a nós. O estranho foi que ela não quis comentar sobre o
ocorrido, estava esquiva e sempre tentava não ser o centro das atenções.  
Aquilo foi estranho, principalmente quando olhava diretamente para mim.

Saber que Bárbara estava bem, me deixava um pouco mais tranquila.
Porém, infelizmente aquela moça grávida não teve sorte. Matteo confessou
em segredo que Riccardo a matou. Era assim que ele agia. Eu não deveria me
abalar, mas quando lembro que é sangue inocente derramado em vão, não
conseguia deixar de lamentar.

Acabei ingerindo algumas doses de vinho. Depois de algum tempo
Bárbara  entrou no ritmo  e ficou para lá de bêbada, colocou uma música,
subiu no sofá e começou a rebolar.



— Ela está estranha. Acha que Riccardo matou a mulher na frente dela?
— disse, me lembrando daquilo.

— Você tem que parar de se preocupar com os problemas dos outros.
Vocês sabiam que a mulher deveria morrer e mesmo assim ajudaram.

Tirei a atenção de Bárbara e voltei a olhar para Matteo.

— Eu não consigo — murmurei, abaixando a cabeça e fitando minha
taça quase vazia. — O que digo quando ela decidir perguntar?

— Bárbara já deveria ter perguntado. Ela é... Estranha! — deu um gole
da bebida. — Você consegue. Não estou dizendo o fato de se preocupar com
sua família. Mas o fato de se preocupar com outras mulheres da Famiglia.
Você se casou com Riccardo, e ninguém te salvou. — Levou a mão até meu
rosto. — Em algum momento ele pode...

Viramos o rosto quando ouvimos um barulho e vimos Bárbara caída no
chão, apagada.

— Meraviglia! — Corri até ela e a sacudi. E depois que ela murmurou
“Hum”...

Sosseguei meu coração. A doida caiu bêbada como um gambá.

Tirei as almofadas do sofá para Matteo deitá-la ali. Bárbara sempre foi
uma boa apreciadora de bebidas alcoólicas, e Riccardo tinha inúmeras delas
no bar da sala.

A mulher misturou de tudo e apagou.

— Acho melhor ela dormir aqui. — Matteo falou sério.  — Eu já vou
indo.

Ao acompanhar Matteo até o lado de fora, percebi o quanto a noite
estava linda. O céu completamente estrelado e a brisa fresca que batia contra
meu corpo deixava tudo mais agradável.

— Fique bem. — Ele beijou meu rosto.

Depois que Matteo entrou no carro, ainda fiquei admirada contemplando
o céu, absorta nos meus próprios pensamentos. Será que um dia conseguiria



ser feliz?

 

 

 

Escolhi um sofá que ficava de frente para Bárbara e me deitei nele. Sob
hipótese alguma poderia deixá-la sozinha naquele estado. Caso algo de ruim
acontecesse, eu estaria ali para ajudá-la.

Apesar de tudo eu estava feliz por ela estar ali comigo, mesmo que fosse
por tão poucos dias. Eu só ficava triste por não saber quando voltaria a ver
Bárbara novamente.

Mas era melhor que ela estivesse longe de mim. Por pouco não coloquei
sua vida em risco, por pouco Riccardo não a matou. Contudo, não podia
confiar na mente assassina do meu marido, sabendo que ele poderia voltar
atrás a qualquer momento.

 

 

 



 

 

 

 

 

O sábado estava lindo. Bárbara quis estrear o biquíni novo caindo na
piscina antes de seu irmão chegar. E eu a acompanhei.

Coloquei meu biquíni e me joguei na enorme piscina pela primeira vez,
me deliciando da água geladinha. Nós riamos enquanto relembrávamos cenas
do colégio.

Depois saí para me bronzear um pouco.  Precisava esquecer dos
problemas e viver como uma pessoa normal, pelo menos enquanto Bárbara
estivesse comigo.

— Se tem vida melhor do que essa eu desconheço — Bárbara
murmurou, tomando um gole da Piña colada.

Eu ri e dei um gole da minha bebida.

— Mas há algo de errado, amiga. Você não é feliz, tem um marido
lindo, mas percebe-se que ele não dá a mínima pra você.

Suspirei e abaixei a cabeça envergonhada. O que eu poderia dizer?
Bárbara estava certa, mais cedo ou mais tarde iria perceber que havia algo de
errado com o meu casamento.

— Foi um casamento de negócios —  voltei a dizer, virando a bebida de
uma só vez, sentindo a garganta queimar.

— Naquele dia que estávamos ajudando aquela moça eu pude perceber o
quanto é frio. Achei que ele fosse te matar quando o vi fazendo aquilo com
você.

— Bárbara...

— Ele deu tiro para o alto, somente para nos assustar. Que tipo de



homem ele é? Se abra comigo.

Olhei entristecida para Bárbara e permaneci calada. Não podia abrir a
boca e revelar nada sobre ele. Mas saber que Riccardo não tinha matado a
mulher na frente da minha amiga, me deixou tranquila.

— Eu não quero falar sobre isso — murmurei.

— Como não?

Fechei os olhos e senti as lágrimas brotarem. Meu coração acelerou de
medo pelo rumo que aquela conversa estava tomando.

— Meu marido ficou chateado por termos saído sem a autorização dele.
E aquela moça grávida é filha de um amigo nosso.

— O que ele é? — indagou.

Minha cabeça já começava a dar voltas pelo efeito da caipirinha.

Sou uma pessoa mutável.  Dizem que é uma característica dos
geminianos.

— É o chefe da Máfia Italiana. É um homem cruel com um passado
terrível. Fazemos parte da máfia, Bárbara. Por isso na época do colégio eu
não podia sair com você, havia soldados do meu pai me vigiando.

Coloquei tudo para fora e senti meu coração acelerar. Eu havia feito a
pior merda de toda a minha vida. Riccardo não iria matar somente Bárbara,
mas a mim também.

O silêncio permaneceu por alguns minutos.

Bárbara permanecia de boca aberta e os olhos arregalados, me olhando
como se eu fosse um bicho de sete cabeças.

De repente, aconteceu o improvável: ela soltou uma gargalhada de
tremer o corpo. Chorou e rolou sobre a boia, apontando para mim e rindo.

— Chefe da máfia italiana, hum? — gargalhou. — Ele está mais pra
Gogo Boy.

Nossa!



Não conseguia imaginar Riccardo fazendo dança erótica. Mas não vou
negar, deveria ser uma visão dos deuses.

Afundei-me na cadeira aliviada, mesmo saindo como ridícula.

— Senhora Guerrieri. O irmão da senhorita Bárbara está no portão — o
soldado anunciou.

— Deixe-o entrar. — Ele assentiu e se retirou.

— Acabou o sonho — Bárbara lamentou. — Faz companhia a ele
enquanto eu vou me arrumar. — Correu.

Assim que o irmão de Bárbara apareceu no meu campo de visão, fiquei
paralisada. Primeiro porque ele estava mais bonito ainda, e tinha um sorriso
encantador nos lábios.  Usava um terno sob medida, óculos escuros e cabelos
penteados para trás.

— Oi, Laura. Quanto tempo! — Sorriu.

Sorri sem jeito e me levantei da espreguiçadeira para cumprimentá-lo,
mas quando seu olhar caiu sobre meu corpo, senti minhas bochechas
queimarem de vergonha.

—  Bernardo.  Bárbara foi trocar de roupa. Você pode entrar. — Apontei
para a entrada.  — Fique à vontade.

Ele assentiu.

Ficou um tempo me encarando, divertido, e depois virou as costas e
seguiu para dentro de casa. Respirei fundo e olhei na direção do portão e vi
que um soldado nos observava descaradamente. Minha vontade era de
mostrar o dedo do meio para o fofoqueiro.

Mas mantive minha compostura, vesti uma saia e entrei para fazer
companhia a Bernardo enquanto Bárbara não descia.

 

— Muito bonita sua casa. Parabéns, você tem bom gosto. — Ele
caminhou pela sala observando o cômodo luxuoso. Se aproximou da parede e
tocou minha foto.  — Seu marido é um homem de sorte.



— Obrigada. — Sorri tímida.

— Sabe, eu não acreditei quando Bárbara me contou sobre o seu
casamento.  — Virou de frente para mim. — Não acha que é nova demais?

Que escolha eu tive?

Nas vezes que Bernardo foi visitar Bárbara no colégio, eu percebia seus
olhares para mim. Mas nunca me importei com aquilo. Até Bárbara confessar
que ele estava interessado em mim. Na época eu tinha quinze anos e
Bernardo, vinte e três.

— Você sempre soube dos meus sentimentos por você — sussurrou num
tom de desapontamento. — E escolheu  outro.

Passei a ignorar as coisas que Bárbara falava sobre ele. Porque um
relacionamento entre nós era praticamente impossível. Infelizmente quem é
envolvido com a máfia não pode ter relacionamento amoroso com pessoas
que não são. A máfia é uma família, e pessoas de fora não são bem-vindas.

— Ela já deve estar descendo — mudei o rumo daquela conversa.

Não iríamos chegar a lugar algum. E agora ouvindo da boca dele sobre
os seus sentimentos, não quis magoá-lo mais ainda. Eu estava casada e uma
separação seria apenas em caso de morte ou algo muito grave. Riccardo se
divorciaria de mim, mas meu futuro seria miserável.

— Entendi. — Ele caminhou novamente até a parede e pegou uma foto
minha.

— Irmão. — Bárbara desceu as escadas e se jogou nos braços dele.
Agradeci aos céus por sermos interrompidos.

 

 

Já era de tardezinha e eu havia mandado servir um lanche. Bárbara não
gostava de almoçar. Aproveitei que eles estavam na companhia um do outro e



subi para tomar um banho e trocar de roupa.

Quando voltei, quase tive um infarto ao ver Riccardo de pé na sala.
Bárbara gargalhava e falava algo, e ele parecia muito interessado na
conversa.

Bernardo estava sentado no sofá ao lado de Bárbara. Ao me aproximar
atraí as atenções para mim.

— Virgem, tive a oportunidade de conversar com o seu marido bonitão.
Estávamos aqui falando sobre o colégio onde estudávamos. Onde todos
queriam tirar sua virgindade, meu irmão inclusive. — Virou mais uma dose
de bebida, e pela cara que fez parecia forte.

— Acho melhor você pegar leve com a bebida — Bernardo alertou,
preocupado.

— Deixe-a. — Riccardo me olhou de forma enigmática e deu um gole
de sua bebida. — Estou adorando ouvir sobre o passado da minha amada
esposa. Ela é tão encantadora.

Ninguém ali prestou atenção, mas pude perceber o tom sarcástico em
sua voz. A mandíbula rígida e a veia saltada em seu pescoço era a prova de
que ele estava se segurando para não fazer nada. Riccardo estava jogando
com todos ali.

— Meu irmão sempre foi apaixonado por Laura. Só que nunca teve
coragem de dizer nada.

— Não era por falta de coragem, Laura ainda era uma menina. Acho que
deveria casar com alguém beirando a idade dela— Bernardo passou a mão
pelos cabelos. —Acho melhor irmos, está ficando tarde.

— Concordo. — Riccardo andou até o bar e serviu-se mais bebida e
virou tudo de uma só vez. Depois encheu de novo e voltou para a sala.— Está
ficando tarde e as estradas são perigosas de noite.

Bernardo e Riccardo trocaram olhares rígidos. Naquele momento eu tive
medo que meu marido fizesse algo, pois Bernardo não sabia com quem
estava lidando.



— Você tem uma mulher incrível ao seu lado. Faça-a feliz. — falou
firme, encarando meu marido.

E quando Bernardo foi me abraçar para se despedir,  Riccardo o puxou
bruscamente pelo terno, fazendo o rapaz se assustar.

— Sou extremamente ciumento com o que é meu. E quanto às
recomendações, desejo que você as enfie no seu cu. Não venha dar palpites
no meu casamento, principalmente dentro da minha casa. Não dou essa
liberdade — após dizer isso, Riccardo o empurrou para longe.

Fiquei com os pés grudados no chão sem saber o que fazer. Mas vi que
Bernardo rapidamente se ajeitou e disfarçou.  O clima ficou pesado, Riccardo
estava com a cara de que iria matar todo mundo. Então decidi tentar pôr paz
no lugar e quebrar aquele clima chato, os chamei para sairmos.

Já do lado de fora, Bárbara gargalhava com a cena. E ainda ousou
chamar o irmão de frango, disse que ele deveria estar com a cueca toda
cagada. O rapaz se irritou e a deixou para trás com as malas e entrou no carro.

— Desculpe ter falado demais. Não sabia que o garanhão era ciumento.
Mas a troca foi justa. — Ela me abraçou.

— Que troca? — Desfiz o abraço para olhá-la.

— Seu marido gostosão me deixou trazer duas garrafas de whisky
Macallan Decanter,  e eu só tinha  que dizer como foi o seu comportamento
no colégio — Balancei a cabeça negativamente. — Ah, vai! Você teve um
passado impecável em vista do meu. A única coisa que você fazia era rebolar,
mas expliquei que você era líder de torcida.

Quase me engasguei com a saliva.

— Você disse sobre isso? — Arregalei os olhos.

— Qual é o problema, Laura? Em que século você vive?— Gargalhou.
— Quando eu chegar, te ligo. — Piscou, meu deu um beijo e me abraçou. —
Eu vou sentir saudades.

— Eu também. Peça desculpas ao seu irmão por mim.

Bárbara entrou no carro e deu tchau várias vezes, jogou beijo e chorou.



Assim que eles cruzaram o portão, meu coração disparou de medo e nervoso.
Eu não sabia o que mais ela tinha dito ao meu marido. E quando abri a porta
da sala, minhas mãos começaram a suar e tremer. 

Os olhos de Riccardo estavam fixos em mim. Ele dava goles na bebida
sem desviar os olhos dos meus. Sua postura estava rígida como um gavião
em busca da presa. Ou um gato espreitando o passarinho, pronto para dar o
bote.

— Eu vou para o quarto, minha cabeça está doendo — dei uma desculpa
esfarrapada. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali sendo observada
daquele jeito.

— Por quê? — Riccardo rosnou. — Alguns minutos atrás você estava
rindo feito hiena, parecia muito bem .

— A bebida me deu dores de cabeça. — Caminhei até a escada.

— Você está mentindo para mim — reprimiu — E isso é perigoso,
Laura.

Não dei atenção e continuei subindo as escadas a fim de sair dali.
Riccardo era um homem insensível e se tivesse que me agredir, o faria sem
hesitar. No meio da escada pude ouvir som de vidros se quebrando, já não
conseguia conter as lágrimas. E quando ia subir mais um degrau, o berro que
reverberou de sua garganta me fez paralisar:

—  SE VOCÊ DER A PORRA DE MAIS UM PASSO, VAI SE
ARREPENDER DE TER NASCIDO.

A pior coisa que fiz foi ter ignorado seu chamado. Agora não havia uma
partícula do meu corpo que não tremesse e quisesse correr de medo, mas
sabia que seria um ato suicida. Continuei congelada e aos poucos me virei em
direção a ele. Seu semblante estava transtornado e aterrador. O bar estava
todo destruído e as bebidas caras haviam se espatifado em pedaços, tamanha
a fúria daquele homem. Tão rápido quanto podia, Riccardo andou em passos
decididos até mim e me agarrou pelo pescoço.

— Perdão — murmurei.

— PERDÃO É O CARALHO — gritou no meu rosto. Me encolhi de



medo. — Você e esse cara tiveram algo?

— Claro que não. Você foi o primeiro homem da minha vida —
sussurrei. — Riccardo... Você está... — tentei tirar a mão dele do meu
pescoço, mas o aperto ainda era firme — me sufocando.

— Contou à sua amiga sobre a máfia?

— Nã-não. Claro que não — falei com dificuldades.

Riccardo me avaliou por um tempo. Era como se buscasse a verdade
em cada traço do meu rosto.

— Mentirosa do caralho. — Trincou os dentes e deu um tapa no meu
rosto. Meus olhos arderam e um soluço escapou da minha garganta.  — Se eu
desconfiar que ela sabe demais, vou matá-la na sua frente. E ainda obrigo
você a comer o cadáver.

Que horror!

— Por Deus, eu não disse nada. — Chorei repousando a mão sobre a
bochecha ardida.

— Maldita seja — rosnou soltando meu pescoço e me jogando sentada
no chão. Acabei machucando o pé no degrau.  Pus a mão sobre o pescoço
tossindo e tentando respirar. 

— Por que você me odeia tanto? — Solucei olhando para ele. — O que
eu te fiz? — Apertei os lábios. — Se está tão infeliz comigo, por que não me
devolve?

Ficamos mantendo um contato visual, até ele desviar. Seria muito mais
fácil se ele desfizesse nosso casamento e me devolvesse para o colégio
interno, de onde eu nunca deveria ter saído.

— Guarde suas lágrimas e me poupe dos seus dramas.  — Ajeitou o
terno. — Você não sabe do que sou capaz, Laura. Se eu souber que enfiou a
língua na boca daquele retardado, eu vou matá-lo. — Andou até a porta e
antes de sair, olhou-me: — Arrume algumas coisas e desça, sua punição
começará hoje.

 



Cheguei no quarto destruída, e ao me olhar no espelho, vi meu rosto
marcado pelas marcas dos dedos dele. Aquilo era pouco em vista do que será
capaz de fazer quando descobrir o que eu contei a Bárbara. Mesmo que ela
não tenha acreditado, foi um erro gravíssimo que cometi, algo irreparável.

Arrumei uma mala pequena e me olhei pela última vez no espelho. Meus
olhos estavam inchados e vermelhos, a marca do meu rosto começava a sumir
aos poucos, mas ainda latejava. Ótimo! Eu estava um verdadeiro caos.

Andei mancando até o lado fora. Assim que Riccardo me viu, abriu a
porta do carro e me mandou entrar. Fiquei aliviada, pelo menos não iria no
porta-malas.

Me perdi na paisagem daquela noite sombria. Lembrei do dia do meu
casamento e dos sonhos que eu tinha. Tudo aquilo estava esvaindo do meu
sistema. Minhas esperanças estavam indo para o fundo do poço. Minha fé
estava acabando. E a minha coragem morrendo aos poucos.

 

Assim que chegamos naquela casa assustadora, afundei-me no banco e
abracei minha mala. Apertei os olhos e chorei baixinho. Ouvi o som da porta
do carro abrindo e um vento frio entrar. E sem que eu pudesse fazer qualquer
coisa, Riccardo me arrancou do carro e me arrastou pelo mato. A escuridão
não me deixava enxergar nada, por isso eu tropeçava nos meus próprios pés e
tentava me equilibrar.

Paramos de frente para um outro celeiro, mas diferente do outro, parecia
menor. E assim que ele abriu a porta velha e o barulho rangeu, os pelos do
meu corpo se arrepiarem. Não dava pra ver nada lá dentro e aquilo já me
causava pavor.

— Você vai ficar aqui por 16 dias. Espero que a hospedagem seja do seu
agrado. Afinal, você merece.

E quando ele tirou o celular do bolso e iluminou o local, fiquei apavorada
com a quantidade de cobras no chão. Riccardo tentou me empurrar para dentro,



mas minhas mãos estavam firmes segurando o seu terno.

— Por favor... não faz isso. — Chorei me agarrando nele e tentando me
proteger daqueles bichos asquerosos. — Me perdoa. — Ajoelhei, implorando,
soluçando desesperada.

— Boa noite, Laura. — Rapidamente, ele arrancou o paletó do corpo e me
empurrou com mais força. Caí sentada no chão. A porta de madeira foi fechada
bruscamente no meu rosto.

— AHHHHH!!!!! — gritei desesperada quando senti algo gelado tocar
minha mão. Levantei-me rapidamente, dei socos e chutes na porta. — POR
FAVOR!!! ABRE!!! Eu vou morrer aqui dentro. — Chorei, querendo que
aquilo fosse um maldito pesadelo.

Eu iria enlouquecer.



 

 

      

 

Sendo o chefe, eu não poderia perder tempo com besteiras. Mas,



infelizmente, muitos não contribuíam, e só abriam a boca estando na minha
presença. Eu tinha o dom de tirar informação das “pedras”, à base de torturas
físicas e psicológicas.

  — Chefe?

— Agora não. — Passei ignorando o soldado.

Tirei a roupa suja de sangue e entrei debaixo do chuveiro. E em poucos
minutos o piso branco ganhou o tom avermelhado. Havia acabado de matar
um capo da Yakuza com um tiro de fuzil na cabeça. Foi sangue para tudo
quanto é lado.

No mundo do crime é sim, você mata ou morre. E não existe meio
termo.

   Depois de colocar uma roupa limpa, passei um pouco de perfume para
tirar o cheiro da morte que era impregnado em mim. E segui até a outra cela,
onde se encontravam os soldados traidores. O lugar já estava lotado e eu
tinha que começar a fazer a limpa para ganhar mais espaço.

Passei com os olhos pelo local e parei em Giovanni. Não entendia o
porquê de o moleque ter seguido por um caminho errado. Ouvi dizer que ele
era um ótimo atirador e certamente teria um futuro brilhante pela frente.

Mas decidi que por enquanto não seria a vez dele.  Havia outro ali me
incomodando, Sandro.

Sandro era um fanfarrão e se achava o máximo por gastar todo seu
dinheiro nos clubes com prostitutas. Soube que há pouco tempo seu filho
nasceu. Mais um dos motivos que me fez desprezá-lo, porque eu não entendia
como alguém teria coragem de ter um filho nesse mundo podre.

A criança certamente iria sofrer, se tornar um homem feito e virar um
assassino. Não, aquilo não era vida para ninguém.

O arrastei até a uma sala de tortura e o amarrei na cadeira. Queria ouvir
da boca dele o que eu já sabia. Sandro quebrou o juramento de silêncio da
organização. Ele foi visto conversando, no início deduzi que era um
infiltrado, mas logo veio a informação de que era um informante, passando os
esquemas da Máfia para os homens de farda.



A polícia também ganhava dinheiro em cima dos nossos lucros, mas
nem todos os policiais eram confiáveis.

Sandro me olhou apavorado.

— Então... — incentivei, sentando-me de frente para ele.

Esperei atentamente enquanto tragava meu cigarro forte, a nicotina tinha
o dom de me acalmar, assim como as drogas injetáveis.

— Chefe, não há nenhuma verdade nisso.

O mundo do crime é rodeado de mentiras, mas quando eu pergunto,
obrigatoriamente, a verdade tem que ser dita. Faz parte dos códigos de
conduta.

Traguei novamente o meu cigarro, sentindo o gosto forte de menta.
Naquele momento não tive pressa para que ele confirmasse o que eu já sabia.

No mundo do crime você tem que ser frio e não pensar de cabeça cheia,
a tranquilidade é a fonte para o êxito. Eu era calmo e dificilmente fazia algo
de cabeça quente. Mas se tinha uma coisa que eu odiava era a mentira, me
tirava do sério.

Ninguém ia além de mim e tudo que eu dissesse deveria ser seguido à
risca. Já matei muito em nome da máfia e defendi muitos direitos da Família.
Não era orgulho e sim o dever.

Respirei fundo, tirando minha faca do bolso. O homem estremeceu de
medo. Era ele quem tinha tudo a perder, não eu. Meu lugar no inferno estava
garantido.

— Perdão, chefe. Eu fui ameaçado...

Passei a faca em seu pescoço e me afastei para não me sujar. O sangue
esguichou do seu pescoço e lavou o chão. Chamei um dos soldados e pedi
que limpassem toda a sujeira. Eu não queria perder tempo.

Menos um!

Lavei as mãos e segui para a sala de monitoramento, onde ficam
instalados os equipamentos de transmissão. Eu tinha o controle de tudo que



acontecia à minha volta. Eu controlava tudo e nada passava despercebido, às
vezes eu só me fazia de desentendido, mas estava sempre um passo à frente.

— Trouxe o jantar.

— Fabrizio apareceu e se sentou na minha frente. Mas continuei
concentrado em Laura desesperada e aos prantos. A menina era teimosa e não
teve boa educação. O pai era um Zé ninguém, o irmão traidor... o histórico
daquela família não era bom.

— Como você está? — Pôs as mãos no meu ombro tentando me
confortar.

Eu não entendia o porquê daquela garota mexer tanto comigo. Lembro-
me de quando Fabrizio fez uma seleção para escolher uma nova esposa para
mim. Eu tinha acabado de levar um tiro e estava imobilizado em cima de uma
cama. Não me importei em saber qual seria, mas quando Fabrizio me
mostrou a foto de Laura vestida num uniforme vinho do colégio, concordei
que poderia ser ela. Havia algo no seu olhar que chamou minha atenção. O
sexo com ela era maravilhoso, e estranhamente, eu não precisava de outras
para terminar o trabalho.

— Ótimo — falei.

— Por que não tira ela de lá? — Encarou o monitor. — A menina tem
pavor de cobras. E você está impaciente desde que a enfiou naquele lugar.   

Eu gostava muito do corpo dela, principalmente de foder com ele, mas
para ser minha esposa, Laura precisava aprender muitas regras.

— Não sei do que está falando, Fabrizio. Mas sugiro que pare com a
merda do assunto.

Eu não sei o que ele estava insinuando... Mas decidi acabar com
qualquer merda que ele estivesse pensando. Gosto de transar com ela, é um
fato, mas se não andar na linha, vai se foder como qualquer um.

— Vou distribuir os jantares. Levo o dela, ou você vai levar? —
Caminhou até a porta.

Pensei na comida nojenta que era servida para alguns condenados, e eu



não iria alimentar minha mulher com aquilo. Eu não era louco. Algumas
comidas tinham até caco de  vidro triturado.

— Não vou dar essa comida pra ela.

Fabrizio sorriu, mostrando uma sacola diferente.

— A dela eu comprei no Parlatto. Sei que ela não é um soldado, pensei
em coisas leves.

Era isso que eu tinha em mente.

— Certo. Depois eu levo. — Ele assentiu, colocando a sacola sobre a
mesa, e depois saiu.

Abri a gaveta e retirei os papéis. Olhei no relógio e comecei a resolver
assuntos da máfia.

Fiquei por horas cuidando dos carregamentos de armas que vinham da
Bolívia. Era somente Fabrizio e eu que resolvíamos isso. E não tínhamos
tempo para nada, nem mesmo pra foder.

Enquanto Matteo gozava da boa vida, Fabrizio e eu “trabalhávamos”
para aquele filho da puta gastar o dinheiro em outros puteiros. Meu irmão
mais novo era infantil e não tinha responsabilidade com nada, duvido muito
que saberia lidar com uma mulher feito Laura.

 

 

Assim que acabei de conferir as notas e garantir a segurança do
carregamento, senti o cansaço tomando conta do meu corpo, os olhos já
fechavam sozinhos. Mas aí olhei para a comida em cima da mesa e me dei
conta que ainda tinha mais uma missão. Levar a comida para ela...

Peguei o embrulho e caminhei até o celeiro onde ela estava, era
praticamente perto do meu.



Assim que abri a porta, a vi deitada na parte superior da cama-beliche.
Minha vontade era de deixar no chão para que ela mesma fosse pegar, mas
duvidava muito que o fizesse. Laura era pirracenta.

— Sua comida.

— Eu não quero — murmurou, chorando. — Prefiro ficar sem comida e
morrer logo de uma vez.

Da família Bassi, Laura parecia a mais forte e corajosa. Ninguém tinha
aquela audácia e a determinação. Mas eu não podia deixá-la fazer tudo que
quisesse. Cada vez que me desafiava era Giacomo que pagava o preço.
Arranquei cinco dedos dele. Eu ficava furioso com a forma que Laura agia
comigo e era o maldito que pagava as consequências, era obrigação dele dar
educação a filha,  não minha.

— Laura, não estou com paciência. — Passei a mão no cabelo, eu estava
cansado pra caralho.

— Você nunca tem paciência.

Completamente cansado de toda aquela merda, deixei a comida no chão,
para que ela mesma fosse pegar.  Eu queria tentar ser gentil na maioria das
vezes, mas ela também não facilitava.

— A comida estará no chão. Levante-se e venha pegar, você não está
num hotel cinco estrelas, também não tem empregados aqui.

Ajeitei meu terno e me retirei do local.

Diabo de mulher. Eu poderia simplesmente dar um tiro na cabeça dela e
acabar de vez com sua marra. Ou poderia matá-la sufocada como fiz com
Giulia. Pensei na possibilidade.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A primeira coisa que pensei quando recuperei o fôlego, foi que eu
precisava me proteger daqueles bichos asquerosos. Então rapidamente tirei o
celular do bolso e iluminei o local.

As cobras eram lentas, nojentas e se embolavam entre elas. No meio de
todas, tinha uma grande, que rastejava com dificuldades em minha direção.

Não pensei duas vezes, fechei os olhos, corri e subi na cama-beliche, tão
rápido como num piscar de olhos, queria gritar de pavor, mas sei que não iria
adiantar. Aquela era minha terrível punição.

Meu corpo tremia de nervoso e o suor escorria pelo meu rosto. O cheiro
horrível delas estava me deixando enojada. Aquilo deveria ser um pesadelo...

Dei um chute na escada e derrubei-a para que elas não subissem. Meu
coração batia de modo descompassado, meu corpo tremia cada vez mais e
minha cabeça doía. Porra, eu tinha fobia de cobras.

Náuseas e dores no estômago eram os sintomas do pavor. Obviamente



eu não iria dormir naquele lugar.

 

 

As horas passaram meu celular já dava sinal de que logo iria acabar a
bateria e eu teria que ficar no escuro, à mercê da própria sorte. Aquilo era
completamente insano.

Depois de vomitar algumas vezes, senti meu estômago vazio. Fazia
horas que eu estava ali, jogada.

Meu corpo entrou em estado de exaustão, indicando que eu precisava
me alimentar. Foi então que voltei o olhar para a sacola com a comida
deixada ali no chão. E para ter aquele alimento, eu deveria sair da minha zona
de conforto, do único lugar que me mantinha segura.

Fiquei olhando com medo e sem coragem para pegar a sacola, visto que
as cobras já tinham se assustado com a claridade e agora rastejavam por toda
parte, até mesmo por cima da comida... elas faziam barulhos estranhos.

A falta de comida estava me deixando tonta, meu estômago roncava
alto, e em meio às lagrimas, eu saltei da cama e caminhei dando gritos de
pavor.

Meu corpo arrepiava toda vez que eu encostava em algo gelado, ou
quando elas passavam sobre meu pé.

 

Agachei-me rapidamente para pegar a sacola e nesse processo meu
celular caiu no chão no ninho que havia ali, desesperada e trêmula tateei o
chão em busca dele, foi quando peguei em algo áspero, gelado... Era uma
delas! E tão rápido, senti uma dor excruciante na mão, como se algo tivesse
me furado, depois aconteceu a mesma coisa com a minha perna direita.

Senti que meu corpo foi ficando dormente e trêmulo, fiquei grogue



perdendo o equilíbrio das pernas, tamanho era o pavor. Caí no chão e fiquei
paralisada, sem conseguir me mexer. A única coisa que eu sentia eram as
lágrimas abandonando meus olhos e ofuscando minha visão, mas ainda assim
pude ver uma das cobras se aproximar do meu rosto, rastejando sobre mim.

A porta rangeu novamente, mas não consegui ouvir mais nada...
Apaguei.

 

 

Quando acordei, percebi que estava deitada na cama. Minha cabeça doía
muito e meu corpo estava um pouco dormente.

— Você está bem? — Fabrizio apareceu no meu campo de visão.
Neguei com a cabeça, lembrando-me daquele sofrimento. E eu não queria
voltar para aquele lugar maldito. — Você foi picada por uma cobra...Uma
delas ainda tinha veneno — foi tudo que disse antes de Riccardo adentrar o
quarto branco.

Riccardo se aproximou da cama. Meus olhos doíam muito devido à
claridade no local. Eu quis levantar e estapeá-lo no rosto.

—Levante-se, você precisa tomar banho — rosnou, como se não
quisesse falar comigo, depois virou as costas e saiu, deixando a porta aberta. 
Fechei os olhos, deixando mais lágrimas caírem, não entendia o porquê de ele
me odiar tanto.

Levantei trôpega, minha cabeça estava confusa, e quando coloquei os
pés no chão, ainda pude ver algumas cobras andando por ali. Rapidamente
voltei para a cama, encolhendo-me no canto.

— Está tudo limpo, Laura — Fabrizio garantiu, mas sabia que se tratava
de um jogo psicológico. Eles eram loucos e me queriam louca também.

Respirei fundo e joguei os pés para fora da cama, dessa vez não tinha
tantas cobras no chão.



Eu sabia que tinha que ser forte...  Com cuidado passei pelo cantinho da
parede, e ao chegar perto da porta, a maior cobra — de todas — obstruía a
passagem. Fechei os olhos e pus a mão sobre a boca tentando não fazer
escândalo. Não consegui dar mais um passo sequer.

— Laura. — Riccardo gritou, chamando minha atenção. — O que está
acontecendo? — ele parecia preocupado.

—  Socorro... — gritei, sentindo o suor escorrendo pela minha pele.

Ele apareceu na porta e olhou para mim, depois para o chão, observando
o animal. Pus a mão na frente daquela luz para proteger os olhos.

— Pare já com isso.

— Me tire daqui... por favor! — implorei, e o vi me olhar confuso. —
Tenho pavor de cobras.

— O que está acontecendo?

Impaciente, Riccardo veio até mim, me pegou no colo e me carregou até
o lado de fora.  Depois me colocou no chão e seguiu andando na frente,
dando a impressão de que não queria ficar perto de mim, era como se eu
tivesse tomado banho de água benta, e sua pele queimasse quando encostava
na minha.

Tropecei nas minhas próprias pernas e caí, gemi quando meu corpo
atingiu o chão. Tentei manter meus olhos abertos e a imagem de Riccardo
vindo até mim, ficou distorcida.

— Você está com febre e delirando — A voz dele saiu longe. — Porra,
não tem cobras aqui.

Ele voltou a me pegar no colo e eu aproveitei para descansar a cabeça
em seu ombro. E assim que chegamos na casa, ele abriu uma porta no
corredor, entrou comigo no banheiro e me colocou no chão.

Foquei meus olhos cansados no banheiro que parecia limpo e cheiroso, e
havia uma cobra pequena rastejando pelo teto. O banheiro possuía até uma
banheira para relaxar, mas saíam cobras pequenas do ralo.

— Eu quero sair daqui...



Ele me empurrou para dentro do box do banheiro e ligou o chuveiro.
Tentei me desvencilhar de seus braços, temendo que a cobra que estava no
teto caísse sobre minha cabeça.

— Fiquei quieta, Laura. Preciso baixar essa febre  — rezingou trincando
os dentes.

— Tire ela daí, por favor? — Ele acompanhou quando eu apontei para o
animal rastejando. 

— Porra, não tem nada ali.

Impaciente, Riccardo me puxou pelo braço e me pôs debaixo do
chuveiro. Eu gritei quando o teto pareceu desabar. Tentei correr, mas
Riccardo me segurou firme..

.— Laura, não tem cobras aqui. Você foi picada e o antídoto já está
fazendo efeito.

— Me abraça por favor... Elas vão me matar.

Ele me abraçou forte e aos poucos vi tudo escurecer.

 

Abri os olhos novamente, me deparando com o mesmo lugar que
acordei da última vez, mas agora eu me sentindo bem melhor. Não havia
mais cobras, nem dores no corpo, somente sede.

Ao observar o local, vi Riccardo sentado em umas das poltronas
mexendo no notebook.

— Estou com sede — murmurei, ele levantou a cabeça, deixou o
notebook de lado e veio até mim trazendo uma garrafa d’água.

Ele me ajudou levantando minha cabeça, a agua fresca desceu
refrescando minha garganta seca, e porra, aquilo foi a melhor sensação do
mundo.



— Como está se sentindo?

— Eu quero fazer xixi e tomar banho — pedi.

— Você já tomou banho...

— Mas me sinto suja.

Ele não falou nada, me ajudou a levantar da cama, abriu a porta e
esperou que eu saísse.

Ignorei seu péssimo humor e segui em passos lentos, sentindo a frieza
do piso em contato com os pés descalços.

Quando pensei em agradecer por ele estar, ao menos uma vez sendo
carinhoso, ele perdeu a paciência e praticamente me arrastou até o box, me
jogando lá dentro.

— Não demora.  — Virou as costas e saiu. Quase sofri um ataque
cardíaco quando ele bateu a porta com brutalidade, o susto foi tremendo que
um pequeno grito escapou da minha garganta.

Deixei a água quente cair sobre meu corpo, encostei a cabeça no azulejo
e fechei os olhos. Primeiramente antes de tentar ajudar alguém, eu teria que
me ajudar. Elevar o cosmos. Tentar sair daquela sufoco.

De uma coisa eu tinha certeza, não poderia voltar para aquela tortura
psicológica. Se nos primeiros dias eu estava um caco, imagine nos próximos?

Ao sair do box, vi que tinha uma toalha branca sobre a pia,
acompanhada de um vestido e uma calcinha. Era umas das peças de roupas
que eu havia trazido na mala, ele havia colocado ali.

Abri a porta do banheiro e dei de cara com o corredor vazio. Pensei por
alguns instantes na possibilidade de ir ver Giovanni, mas preferi não piorar a
situação dele e nem a minha.

Saí em busca de Riccardo, e o encontrei sentando numa sala de
monitoramento. Ali a segurança parecia ser ainda mais aprimorada,
praticamente ele sabia sobre tudo que acontecia na Itália.

Os aparelhos mostravam tudo que acontecia ao redor. Éramos um



fantoche nas mãos do chefe, era ele quem controlava tudo, agora eu tinha
ideia do que ele fazia quando estava ausente ou o porquê de não gostar de ir
em festas.  Fabrizio controlava algumas parte assim como Matteo, mas  era
Riccardo quem fazia os negócios caminharem.

Mal me aproximei e notei que ele já havia notado minha presença ali,
mesmo estando de costas. Percebi pela postura enrijecida e maneira que
parou de digitar algo no notebook.

— Já tomei banho — murmurei, passeando com os olhos pelas imagens
e logo me vi em uma delas, até mesmo imagem do banheiro tinha ali. Ele
estava me assistindo tomar banho e aquilo me deixou envergonhada.

Ele se levantou da cadeira, pegou o celular e discou um número, levando
em seguia o objeto ao ouvido, sem tirar desviar o olhar intenso de mim. Meu
coração acelerou. Eu não tinha condições físicas e nem psicológicas para
voltar aquele lugar, logo me vi apavorada tentando impedir.

— Eu não quero voltar pra lá. — Tomei coragem e me aproximei dele.
Eu podia gritar, falar um monte de merdas para que ele entendesse o quanto
me fez mal. Porém, para onde isso iria me levar?

Ele não iria entender e tampouco dar atenção ao meu ataque de nervos.

Ele tocou meu rosto, ficou por um tempo analisando cada traço ou
pensando no que iria fazer comigo.

— Você não tem querer, Laura. Ainda não aprendeu?

Não diga isso, Riccardo.

Levei minhas mãos até seu rosto e o acariciei, contornando cada traço.
Observei por um tempo o rosto bonito e rígido.

—  Não vê como estou? Eu poderia ter morrido. Vai se sentir melhor se
eu morrer?

Como num choque de realidade, ele me afastou e saiu de perto.
Atordoado, passou a mão pelos cabelos. Aquilo o feriu.

Me aproximei dele novamente e toquei suas costas largas. Sabia que
estava indo longe demais, ultrapassando um limite que, se desse errado,



certamente teria que aguentar as consequências. Mas na vida temos que
desafiar nossos medos.

— Laura — advertiu.

Mas não me importei, entrelacei minhas mãos em seu pescoço e olhei no
fundo dos seus olhos. Ele sabia o que eu queria, não era bobo. Gritar não
resolveria meus problemas, então tentaria de outra forma. E não me
importava de usar meu corpo para alcançar meus objetivos. Aquilo não
causaria danos em ninguém, apenas prazer a ele e a mim.

Fiquei na ponta dos pés e repousei meus lábios sobre os dele, e quando
ele abriu a boca, enfiei minha língua e serpenteei em busca da sua, a chupei. 
Mordi seus lábios e arfei entre os beijos. Me afastei sem quebrar o contato
visual e deslizei o vestido pelo meu corpo, fazendo-o cair sobre meus pés. Os
bicos dos meus seios enrijeceram com o ar frio, e os olhos de Riccardo
devoravam cada pedacinho de mim. Ele me desejava!

—  Diabo de mulher!

Avançou sobre mim, me agarrou pelos cabelos e enfiou a língua ávida
na minha boca, explorando tudo de mim.  Tão rápido quanto podia, girou
meu corpo e me fez ficar de costas para ele, começou a beijar meu pescoço e
apertar meus seios com as suas mãos grandes e calejadas. A respiração
acelerada dele no meu ouvido me deixava excitada, mais ainda.

Me virou de frente de novo e caiu de boca nos meus seios, meus
mamilos já endurecidos, e ele chupando gostoso, com vontade, sugando
gostoso, passando a língua em volta, no meio entre um seio e outro,
apalpando um enquanto chupava o outro. Desceu a mão até minha calcinha e
afastou-a para o lado, e seus dedos grossos começaram a massagear meu
clitóris.

— Não vou ter tempo para preliminares. Terá que ser uma rapidinha —
sussurrou no meu ouvido.

Que se dane! Eu já estava molhada o suficiente.

Sem desgrudar nossos lábios, Riccardo me pegou no colo e me pôs
sobre a mesa. Afastou-se para retirar o terno, e rapidamente ficou
gloriosamente nu. Voltou a beijar minha boca com ardor e violência.



Quando direcionou a cabeça do membro rígido na minha vagina, enfiou
sem dó. Gritei,  arqueei meu corpo e joguei a cabeça para trás. Enquanto que,
sem cerimônias, Riccardo estocava brutalmente, com força.

— Você é deliciosa — gemeu no meu ouvido.

Não me fiz de rogada e gritei mais alto, enquanto ele acelerava os
movimentos. Comecei a arranhar as costas dele, gritando e erguendo os
quadris, pedindo que continuasse. Eu estava louca de desejo e completamente
fora de mim.

Entrelacei minhas pernas em volta da cintura dele e o apertei contra meu
corpo. Riccardo desceu os dedos até meu clitóris e começou a massagear
enquanto socava sem carinho, uma coisa tesuda e animal, sem pudor, sem
piedade. Eu simplesmente não aguentei. Acabei me perdendo na imensidão
de desejos e gozei com ele ainda enterrado em mim, me comendo com força,
com tesão, com vontade…

— Ah... que delícia! Eu adoro escutar seus gritos enquanto meto meu
pau nessa bocetinha apertada. — Puxou meus cabelos e deu um tapa leve no
meu rosto.

Soltei meu corpo exausta. Riccardo ainda continuava metendo com
força e sem piedade, socando o pau em mim, explorando meu limite
e urrando de tesão, metendo e jorrando seu líquido quente. Nossas
respirações estavam aceleradas, meu coração dava cambalhotas.

Ficamos abraçados por um tempo.   Os dedos de Riccardo passeavam
levemente pelos meus cabelos, ele estava perdido em pensamentos.

Assim que a respiração normalizou, ele me colocou no chão e se
afastou. Recolheu o seu terno do chão para vestir.

Peguei minha roupa, também sem dizer uma única palavra. Mas eu sabia
que não poderia manter aquele silêncio o tempo todo.  A gente se dava bem
na hora do sexo.

— Pelo menos temos algo bom para compartilhar — falei, porque o
sexo sempre foi gostoso.

Mas aquilo pareceu o atingir em cheio. Ele parou de abotoar o terno e



me olhou com a testa franzida.  Não, eu não iria me fazer de ridícula e
humilhada, sexo é bom para os dois, embora eu tenha usado isso para
benefício próprio, não estava fazendo nada grave.

—  O que você está querendo dizer com isso?

— Que você gosta de fazer sexo comigo. 

Ele passou a mão pelo cabelo e respirou fundo. Aquilo só confirmou
minhas suspeitas, eu              o               atraía              de              forma 
inexplicável.

— Tem um carro te esperando lá fora. Você vai pra casa.

Quase ajoelhei para agradecer a Deus, mas apenas concordei. Quebrei o
contato visual e quando ia caminhar até a porta, Riccardo me puxou
bruscamente pelos cabelos e segurou meu rosto.

— Espero que tenha aprendido a lição, Laura. Você nunca mais na sua
vida irá mentir para mim.  Não vai mais falar sobre a máfia com ninguém. E
quanto às amizades daquele colégio, simplesmente esqueça. Fui claro?

Como água. 

Assenti concordando.

Não falei nada. Só o fato de não voltar para aquele pesadelo já era um
grande passo.

 

 

 



Dirigi pelas ruas desertas de Sicília, era de madrugada que eu tinha
liberdade de transitar sem ser questionado. Obviamente se o chefe marcasse
alguma reunião de última hora, teria que largar tudo para ir atendê-lo; faz
parte dos mandamentos da máfia. — Deve estar disponível a
qualquer momento à Cosa Nostra, até mesmo se a mulher estiver para dar à
luz; ou se a mãe estiver morrendo.

Assim que estacionei de frente para a casa, respirei fundo e saí do carro.
Teria que estar preparado para ouvir as choradeiras de sempre, eu a amava e
odiava vê-la naquele estado depressivo. Mas era o único jeito de tê-la para
mim.



Tirei meu sobretudo, pendurei na porta e segui para o quarto. Ao abrir a
porta, ela pulou assustada e me encarou com aqueles lindos olhos azuis. Esse
era o efeito que ela tinha sobre mim e todo meu corpo clamava pelo seu.

Ela era a única no meu coração, e eu até gostava da minha esposa, Anna,
mas me irritava pelo fato de ser uma mosca morta.

Mas nada se comparava à minha dama, o único amor da minha vida.
Somente por ela eu estava arriscando minha vida. Certamente se alguém
descobrisse, seria o fim da linha para mim, entretanto, valeu a pena cada
instante ao lado do meu único e grande amor.

Meu maior sonho era ter filhos idênticos a ela correndo pela casa,
alegres e cheios de vida. O triste foi ter que deixar esse tipo de fantasia
apenas na minha cabeça, por saber que não era aconselhável ter filhos
naquele tipo de vida. Uma mulher grávida chamaria muita atenção e eu não
confiava nos médicos da Família.

Todos na máfia são obrigados a formar famílias; um homem feito deve
ser casado para manter o respeito, e dificilmente escolhemos a noiva.

Lembro-me bem de quando a vi pela primeira vez... Foi em um evento
da Famiglia, naquele instante decidi que lutaria por aquele sentimento. Ela
seria minha para sempre, de um jeito ou de outro, iríamos dividir o mesmo
teto e a mesma cama.

Encontrava-me distraído olhando para aquela mesma mulher, a mesma
que despertou em mim amor à primeira vista. Ela era a única que ainda tirava
algo bom de mim — pelo menos chegava perto disso.

Passeei com os olhos pelo seu corpo e observei a corrente machucando
seus pés delicados, iria tratar daquilo depois.

— Está com fome? — Me aproximei e toquei seus cabelos longos e
negros como a noite.

Seus olhos eram o azul mais intenso que já vi. Nunca havia visto um
olhar como aquele antes. Nem as inúmeras prostitutas do clube da Família
que fodi.

— Eu não aguento mais — murmurou bem baixinho. — Sinto que vou



morrer.

Eu ri daquilo. Eu nunca iria permitir que morresse, não tinha me
arriscado aqueles anos todos a troco de nada.

Um dos mandamentos da máfia diz que as esposas dos nossos amigos
não devem nem mesmo serem olhadas. E não fui capaz de segui-lo, e ainda a
mantinha em cárcere privado... Mas nada daquilo teria acontecido se ele não
a tivesse pedido em casamento antes de mim. Eu não poderia permitir que
minha princesa de olhos azuis continuasse ao lado daquele idiota.

Ele se casou com ela porque não havia alternativa, mas eu a amava e
poderia fazê-la feliz.

Naquela época houve rumores de que ela não era mais virgem, porque o
babaca do noivo quis comer a sobremesa antes do almoço.  E quando o
casamento aconteceu, eu quis impedir.

— Deixe-me ir embora. Eu não conto nada a ninguém. — Ajoelhou na
cama e juntou as mãos.

— Quer levar outra surra? — Tirei o cinto e ameacei.

Irritava-me a forma que ela me olhava, com nojo.

Da última vez perdi a cabeça e dei uma surra daquelas, depois a
violentei para fazermos as pazes.

— Não. — Abaixou a cabeça e começou a chorar. O pior era quando ela
insistia em chamar o nome do marido, como se ele se preocupasse com ela.

Já impaciente, arranquei as calças e libertei o monstro que queria
devorá-la. Subi em cima dela e rasguei sua camisola e abocanhei seus seios
deliciosos.

— Por favor, não.  — Tentou me tirar de cima e desferiu socos em meu
peito.

Segurei seus braços na altura da cabeça e fui direcionando meu pau na
sua entrada. Entrei num só movimento e gemi ao sentir sua boceta gostosa
apertando-o.



Era minha, ela era minha e de mais ninguém.

Continuei me movimentando rapidamente, entrando e saindo
vigorosamente. O suor escorria pelo meu rosto e corpo, os cabelos dela
grudavam na testa e os seios balançavam com as minhas investidas brutas.

Fechei os olhos sentindo a vontade louca de gozar. Era sempre assim, eu
nunca conseguia ficar dentro dela por muito tempo. Por isso me desmanchei
em orgasmo arrebatador e caí por cima dela com a respiração ofegante. 

— Eu tenho    nojo de você. Eu nunca vou amar você, eu amo meu
marido — sussurrou entre as lágrimas, me lembrando que só estava comigo
porque a sequestrei. Eu não entendia como ela conseguia amá-lo. Ele
conseguia ser pior do que eu.  
 

— Você não o ama. Você ama a vida boa e o título de mulher perfeita,
mas todos sabem o quão fútil você é. Ele sabe também, por isso nunca se
importou com você.

Poderia ter sido maravilhoso se ela não tivesse aberto a boca para falar
merda. Afastei meu corpo do dela, levantei a mão e acertei em cheio seu
rosto. O barulho do tapa reverberou no quarto, e o sangue escorreu de sua
boca. 

— Vai ficar sem comer hoje. — Levantei e comecei a vestir meu terno.
A noite havia acabado para mim, e os planos de dormir ao lado dela haviam
ido por água abaixo.

 

 

Cheguei no meu “doce” lar mais frustrado do que já estava. Fui até o
bar, coloquei uma dose generosa de uísque no copo e virei de uma vez.
Repeti o processo várias vezes. Quanto mais eu bebida, mais revoltado
ficava. Estava arriscando tudo por uma mulher que nem mesmo me amava.



Por anos tive que engolir os ciúmes de vê-los juntos, e quando a tenho
só para mim, tenho que ficar a ouvindo chamá-lo?

Se a obsessão cega as pessoas... então eu estava completamente cego.

— Antônio. — Fechei os olhos ao ouvir a voz irritante de Anna.

Não aguentava mais aquela mosca morta, que lamberia meu pé se eu
mandasse. Eu gostava das mulheres fortes e destemidas, até Laura era melhor
do que Anna. Estava num péssimo humor devido à foda mal dada, e ainda
existia a pressão que o representante da Bratva estava fazendo em mim, eu
devia favor a eles. A Bratva eram nossos inimigos número um. E eles
queriam mais armas e dinheiro, entretanto, eu estava afastado desse tipo de
missão que me fazia mexer com essas coisas, basicamente eu não tinha mais
nada para oferecer. Nem se eu quisesse dar meu cu, resolveria a situação.

Não sou um traidor por querer, amava a Itália, e servia à Cosa Nostra
fielmente. Porém as coisas desencadearam e perdi o controle da situação.
Tudo por causa de um maldito anjo de olhos azuis. Fiz um acordo com a
Bratva em troca da mulher e agora estava pagando o preço.

—  O que faz acordada a essa hora, Anna?  — rosnei sem olhar para
ela. 

Ela aproximou-se cuidadosamente de mim e tocou meu ombro

— O chefe ligou procurando por você e fiquei preocupada.

Meu corpo enrijeceu. Rapidamente tirei o celular do bolso e constatei
que estava desligado. Maldita bateria. 

— Porra! E o que você disse? — Nervoso, segurei nos braços dela e
sacudi.

Ele não poderia sequer desconfiar dos meus trabalhos fora da Cosa
Nostra, porque eu seria abatido como gado.

— Que você não tinha chegado em casa ainda. 

Com um ódio descomunal, acertei um soco no rosto dela, fazendo-a
perder o equilíbrio e cair no chão... Depois acertei vários chutes.



Foda-se, se perdesse a criança seria menos um peso nas minhas costas.
Anna começou a se contorcer no chão e gritar de dor.  Chamei um dos
soldados e pedi que a levassem para o hospital. Eu não queria filhos... com
ela não.

 

 

Cheguei atrasado na reunião, o chefe estava com cara de poucos amigos,
mas não falou nada, o que era normal. Ele ganhava rios de dinheiro para 
foder com a vida de todo mundo.

Sempre soube que Riccardo assumiria a liderança na Cosa Nostra,
éramos amigos de infância. Mas nunca imaginei que mataria os próprios pais
para adiantar o legado. Eu o odiava.

Enquanto eu, sou fruto de um estupro que nunca teve um futuro. Meu
pai nunca me quis e me entregou ao seu irmão, desde então Colombo foi
como um pai para mim.

O sonho de Colombo era destruir Riccardo e assumir o poder da Cosa
Nostra, já que não se conformava em ter que acatar ordens de um homem
mais jovem.

Uma pena! Àquela hora deveria estar muito bem acomodado no inferno,
junto com meu digníssimo pai. Mesmo odiando receber ordens eu sabia qual
era meu lugar, Riccardo era autoridade, comandava a máfia muito bem e
sempre nos colocava um passo à frente dos nossos inimigos. Minhas
diferenças com ele eram outras, embora envolvessem máfia. Eu era um
traidor, e isso acabava me causando pânico.

Assim que a reunião terminou, me levantei para ir embora, o dia já
estava amanhecendo e eu precisava de algumas horas de sono. 

— Vai fazer o quê? — Riccardo perguntou antes que eu cruzasse a
porta. 



— Vou para o clube, foder algumas prostitutas — respondi o óbvio. —
Quero relaxar um pouco.

Ele respirou fundo e voltou a sentar na cadeira da presidência. Os
Guerrieri eram donos de vinhedos e tinham uma distribuidora de vinhos,
onde membros importantes da Família eram sócios. Por trás daquela fachada
de empresa renomada, havia as lavagens de dinheiro e sonegação de
impostos.  Quem olhasse para nós, diria que éramos simples empresários,
mas na realidade fazíamos parte de uma organização criminosa. 

— Vai para o hospital ficar com sua esposa. — Tragou o cigarro.

O olhei sério. Um homem feito como eu ficar plantado num hospital por
causa de chiliques de mulher?

— Chefe, a irmã dela está lá. — Ri, lembrando desse fato.

Ele apagou o cigarro no cinzeiro e levantou-se, abotoou o terno, pegou o
celular que estava sobre a mesa e digitou algo. A calmaria dele me deixava
puto pra caralho. Mas em contrapartida eu estava num estado de alerta, não
confiava nele. Tentava ao máximo não me exceder, porque Riccardo era
idêntico ao pai. Há quem diga que se tornaram um só.  Pra quem acredita em
possessão, no caso deles é uma possibilidade.

Depois de um tempo em silêncio, ele se pronunciou.

— O problema é justamente esse: a irmã dela é minha mulher. Acabei
de me casar e quero minha esposa na minha cama me satisfazendo, não em
um hospital servindo de babá.

Ele queria jogar na minha cara que as mulheres mais bonitas da
Famiglia, eram para ele. Laura era linda, e me lembrei de quando tentei tirar
sua virgindade. Ela andava vestida com roupas curtas dentro da minha casa,
se insinuando para mim. A pirralha sempre foi gostosa, agora o filho da puta
do Riccardo estava comendo a garota.

— Deveria falar isso para Giacomo. Ele bate na esposa e a manda para o
hospital, e são as filhas que ficam lá.

— O que é de Giacomo está guardado. É engraçado você jogar pedra no
telhado dos outros, ainda mais o seu sendo de vidro. Sua esposa vive



trancada, nem mesmo tem o direito de ir ver a mãe.

— E o que acha que eu deveria fazer? — Ergui uma sobrancelha. — Se
é tão bom marido, me dê uma dica, Guerrieri. — Debochei, me lembrando do
quão Laura é rebelde algumas vezes. 

— Acho que não deixar uma pessoa passar fome é primordial. É até
vergonhoso ouvir como as pessoas falam mal de você. Se estiver faltando
comida na sua casa, me avise, posso doar  cestas básicas.

Porra, com que Anna andou conversando?

— Anna andou conversando com a Laura? 

— Não vem ao caso... E quando for falar da minha esposa, mostre o
devido respeito, você sabe, eu sou possessivo com o que me pertence —
Engoli em seco, ele me avaliou.

O clima ficou tenso e eu queria logo sair dali para que não restasse mais
conversa entre nós.

— Peço desculpas, não foi minha intenção. — Levantei-me na intenção
de sair, mas antes, eu precisava deixar uma coisa clara. — Preciso ressaltar
que minha vida diz respeito somente a mim, minha mulher é propriedade
minha.

— Então você deveria pegar leve com a bebida se não quiser que as
pessoas saibam da sua vida. Você trabalha bem, mas fala demais quando está
bêbado, e isso não me agrada.  Sua vida miserável não é do meu interesse —
Ele acendeu outro cigarro e tragou.

Foi uma ameaça. A partir daquele momento eu sabia que minha vida
corria perigo. Eu seria apagado em qualquer beco escuro, porque o Dom era
um homem esquisito e não aceitava desculpas, muito menos erros.

Depois que ele me liberou, saí do prédio desnorteado. Minha vontade
era de matar Anna para aniquilar de vez os meus problemas.

— Chefe. —  Quando eu me preparava para entrar no carro, um dos
meus soldados veio correndo em minha direção. O dia já estava
completamente claro. — A senhora Laura Guerrieri achou o esconderijo do



senhor... e está ajudando a senhora...

— O QUÊ? — gritei, esbravejando. — Como vocês permitiram isso?

— Ela foi acompanhada por soldados do senhor Matteo. Nós não
podíamos fazer nada contra ela.

— PORRA! — gritei dando socos no carro. Vão tirar meu anjo de mim.

O filho da puta do Matteo estava um passo à minha frente. Certamente
estava fazendo favores para à putinha Laura.

Está apaixonado e quer impressioná-la. Deus, como não percebi?
Malditos!

Entrei no carro rapidamente e segui até o meu ninho de amor.  Ninguém
levaria meu anjo de mim.

 

 

 

 



 
 

 

 

Os dias passavam e a minha vida continuava mesma merda. E mais uma
vez, lá estava eu no hospital, acompanhando mamma.

Aproximei-me da cama e segurei a mão dela. Estava dormindo devido a
sedativos. O rosto pacífico estava marcado por hematomas roxos, e no
pescoço possuía marcas de estrangulamento. O maldito tentou matá-la
novamente.

O hospital era nossa segunda casa.

Mamma não era responsável pelo fato de eu não obedecer a ninguém, e
nem escutar conselhos. Tudo que sou hoje, foi pelo fato de ser obrigada a me
adaptar em um lugar estranho com pessoas estranhas, aos onze anos de idade.

Eu era uma criança quando sofri uma tentativa de estupro por Antônio, e
no mínimo, meu pai deveria me proteger e me encaminhar para um
psicólogo. Era a obrigação de um pai, independente das circunstâncias, cuidar
dos filhos. Mas ele não era assim, e muito menos entendia meu
comportamento. Ele era o único culpado, e se achava no direito de culpar



pessoas que não tinham culpa.

Ele culpava minha mãe pelos erros dele.

Respirei fundo para tentar acalmar meu estresse, minha mãe precisava
de mim naquele momento. Provavelmente acordaria fragilizada, e eu estaria
ali para apoiá-la.

Acomodei-me na poltrona que ficava de frente para a cama e relaxei um
pouco. E estava quase caindo no sono quando escutei o barulho da porta
sendo aberta.

Certamente a tentativa de Matteo era entrar sorrateiramente, no entanto
falhou, principalmente quando segurou o vaso de flores que cairia no chão
assim que esbarrou nele.

— Como ela está? — sussurrou.

— Estável. Está dormindo agora.

— Que bom. — Respirou fundo. — Eu vim falar com você. Podemos
conversar lá fora?

Assenti. Levantei-me do sofá e caminhei com ele para fora do quarto.

— Sua irmã.... — Abaixou a cabeça. Senti meu coração se contorcer
dentro do peito. Minhas mãos começaram a suar e tremer. — Ela perdeu o
bebê.

O golpe das palavras foi como um soco no meu rosto. Meu ouvido
começou a produzir um zumbido e eu não pude ouvir mais nada.  Corri pelo
hospital feito louca sem me importar com nada.

— Laura. — Matteo correu até me alcançar. Me segurou pelo braço e
me encostou na parede. — Olha para mim — ordenou trincando os lábios.
—  Não seja impulsiva, merda! Só me escute. — Segurou meu rosto entre as
mãos. Eu só sentia a raiva me corroendo por dentro. — Essa não é a única
notícia... Seu irmão foi sentenciado, logo será morto, precisa se concentrar
nele.  Anna está viva e poderá fazer quantos filhos quiser.

— Como você tem coragem de dizer isso assim, Matteo? — Tentei me
desvencilhar, mas ele segurou meus braços.



—  Eu descobri o endereço onde Antônio passa a maioria do tempo,
quando não está à serviços da Cosa Nostra. Lembra quando me pediu as
informações?

Assenti, recuperando a sanidade.

— Então tenho que ir  logo. — Tentei sair, mas ele me segurou de novo.

— Ei, ei. Você não vai sozinha, eu vou com... — O som irritante do seu
celular reverberou no corredor silencioso do hospital.

E  Matteo afastou-se para atender o Maldito celular, enquanto fiquei
andando de um lado para o outro roendo as unhas. Antônio tinha que estar
escondendo algo sujo que manchasse sua reputação de cachorro fiel. Eu tinha
que me apegar àquele fio de esperança.

      Alguns minutos depois Matteo voltou, o rosto de preocupação me
deixou ainda mais aflita.

— Meu irmão quer falar comigo urgente. — Passou a mão pelo rosto e
respirou fundo.

— Riccardo?

— É. Mas fique tranquila, não é nada sobre você.

— O que você fez?

—Nada de mais —  Se afastou. — Eu vou deixar o endereço de onde
você deve ir.  — Segurou meu rosto com firmeza. — Não tente dar uma de
heroína, do contrário nunca mais ajudo você nessas loucuras.

— Você tem minha palavra. — Olhei no fundo dos seus olhos.

— Os meus soldados vão com você. Deixo que eu me viro com os
soldados do meu irmão. 

— Obrigada. — O abracei forte.

    Do lado de fora do hospital, Matteo foi até os soldados de Riccardo e
falou algo, e eles assentiram. Depois me chamou, abriu a porta de um carro
preto e pediu que eu entrasse. Assim que o carro entrou em movimento, senti
um frio na espinha. Matteo não estava muito confortável em me deixar ir



sozinha, percebi assim que olhei para trás e vi mais dois carros nos seguindo.

 

 

Observei pela janela o dia quase amanhecendo, a suave brisa da manhã.
Os pássaros cantando com esplendor, anunciando que logo começaria um
novo dia. Mas logo pude sentir as lágrimas descerem pelo meu rosto, tinha
medo de não encontrar nada. E a possibilidade de viver sem meu amado
irmão me deixava maluca. Com imensa vontade de arrancar meus cabelos. E
era somente por Giovanni que me arrisquei e embarquei naquela loucura.

— Chegamos, senhora.

Quando o motorista anunciou, quase sofri de ataque cardíaco. Vi tudo
nublado à minha frente, pisquei várias vezes na intenção de voltar a órbita.
Logo os soldados de Matteo saíram e renderam os soldados de Antônio que
faziam a vigilância do lugar.

— Fiquem aqui — ordenei aos demais soldados, e mirei meus olhos
num ponto chave. A pequena casa simples. No meio do nada. Abraçada por
matos.

— Não. — Um soldado segurou no meu braço. — O senhor Matteo foi
bem específico quando disse que em momento algum deveríamos deixá-la
sozinha.

— Você que é um soldado experiente, a imagem daquela casa refle
perigo para você? — Parei ao lado dele.

— Vai saber o que tem lá dentro. — Deu de ombros.

— Eu não tenho a chave, preciso que abram aquela porta.

Assentindo, ele obedeceu a meus comandos como um robô e começou a
dar pontapés na porta. Lamentei pela possibilidade de haver crianças no local,
mas infelizmente eu não podia fazer nada. Assim que a porta foi arrombada,



uma senhora de cabelos grisalhos apareceu com um semblante aterrorizado.
Ela ficou meio perdida, não sabia se ficava ou se corria para se proteger.
Então derrotada, ela levantou as mãos e forma de rendimento.

— Eu só estou fazendo meu trabalho —  murmurou assim que
colocamos os pés dentro da casa. — Tenham Piedade de mim.

— Quem mais está aqui? — o soldado indagou.

— Eu tomo conta da casa e cuido da minha senhora. Somente isso.

— Há crianças aqui?  — perguntei.

— Não, senhora.

     Meu coração afundou no peito depois de ouvir aquilo. Antônio não
possuía filhos fora do casamento, então não tinha nada a ser feito. Na máfia
os homens não podiam ter filhos fora do casamento, e era a única coisa que
eu poderia usar contra Antônio.

   Estava quase voltando para o carro quando algo dentro de mim insistiu para
que eu explorasse a casa, porque querendo ou não, o verme era meu cunhado
e eu queria saber a merda que o mantinha distraído. E então, segui pelo
corredor, parando de frente para uma porta de madeira.

— Abra — ordenei impaciente para a senhora que continuava me
seguindo pela casa.

Relutante, a mulher tirou a chave do avental, encaixou na fechadura e
abriu a porta. O cheiro de flores me deu náuseas, e o ambiente escuro mal
dava para enxergar. Segurei na cômoda, sofrendo uma enorme tontura. Eu
não queria dar importância aos sinais que meu corpo emitia.

— Está tudo limpo — falou a senhora, ao notar meu estado crítico de
quase vômito.

Ao acender a luz, fiquei absorta com a forma que Antônio mantinha uma
mulher ali. Jogada sobre a cama e com correntes prendendo os seus pés. Era
mesmo aquela mulher que Giovanni o ouviu dizer que amava?

— O que significa isso? — perguntei assustada.



— Não faça mal a ela. — a senhora entrou na minha frente, não
permitindo que eu entrasse completamente.

— Por favor — a mulher desconhecia murmurou. Levantou-se com
dificuldades e encostou-se na cabeceira da cama. — Me ajuda.

Nunca imaginei presenciar coisas tão insanas.

— Quem é você? — Dei um passo e me aproximei dela.

   Notei que a mulher estava fraca, as mãos tremiam e mal tinha forças
para falar. Ela ficou muda por um tempo como se buscasse fôlego. Corri até
as janelas e abri as cortinas, para que o ar entrasse e acabasse com aquele
cheiro horrível.

— Catarina... Sou Catarina Guerrieri.

Virei-me, em choque.  Dei alguns passos vacilantes para trás, abri a boca
para falar algo, porém nada saía. Pisquei os olhos várias vezes
completamente absorta. Tentando processar toda informação.

Eu esperava por qualquer outra coisa, menos por aquilo. Vi tudo
escurecendo, tive que me apoiar na cômoda para não cair no chão. Depois de
alguns minutos tentando processar toda aquela informação, ordenei:

— Solte-a — murmurei com dificuldades.

A senhora caminhou até Catarina e abaixou-se para abrir os cadeados.
Aquela mulher estava há quanto tempo vivendo nessa situação precária?

Antônio era muito pior do que eu imaginava.

— Sua puta...

    Dei um pulo de susto quando a voz de Antônio reverberou no local. 
Rapidamente aproximou-se de mim transtornado e me agarrou pelo pescoço,
o aperto forte estava me deixando sem ar.

— Se não me soltar eu vou gritar e os soldados irão invadir — falei, e vi
Antônio perder a cor. — Como você teve coragem de mentir esse tempo
todo? — gritei.

Ele me soltou...



— Você não sabe de nada — gritou de volta. — Eu lutei muito para tê-
la e não vou permitir que você a leve para longe de mim. — Transtornado,
passou as mãos pelos cabelos. Nunca na vida tinha visto Antônio tão abalado.
— Riccardo tem você, ele não precisa dela. Deixe as coisas como estão,
Laura. Você vai deixar de ser a esposa dele.

— Quem tem que decidir isso é o próprio Riccardo. Eu vou tirá-la aqui e
você não vai levantar um dedo para impedir.

Antônio foi até a cômoda e começou a jogar tudo no chão. Olhei para
Catarina encolhida na cama, estava apavorada. Certamente os ataques de
fúrias de Antônio pareciam ser frequentes.

— Ponha a cabeça para funcionar, Laura. —  Cansado de quebrar tudo,
Antônio se recompôs e cautelosamente aproximou-se de mim. — Se
Riccardo souber que ela está viva, seu casamento com ele será cancelado. É
assim que você pretende ajudar o seu irmão Giovanni?

Engoli em seco sentindo o ódio me dominar por completo. Era como se
cada veia do meu corpo fosse explodir de tanta raiva.  Avancei sobre Antônio
e desferi vários socos contra seu rosto, peito e braço. Ele era um maldito e
merecia uma morte bem lenta e dolorosa.

— Vamos fazer um acordo...

— Não quero fazer nenhum tipo de acordo com você. — Caminhei até
Catarina e com cuidado forcei Catarina a levantar da cama, a mulher estava
fraca.

Gemi ao ser pega de surpresa por uma cólica forte que se formou no pé
da minha barriga, gritei alto, mas continuei caminhando com ela para fora do
quarto.

— Laura. — Antônio segurou no meu braço. Ignorei e continuei
caminhando lentamente, seguindo os passos de Catarina. — Eu posso ajudar
Giovanni.

Parei bruscamente.

— Não escute — Catarina murmurou, bem baixinho.



— Eu digo a verdade a Riccardo. Conto que armei para Giovanni.

— De qualquer forma ele vai saber das suas armações. Você fez tudo
isso porque não queria que ninguém viesse atrás de você e descobrisse seu
segredo?

— Deixa de ser burra, Laura. Você acha que livrará Giovanni da morte
após chegar com Catarina nos braços? — Ele sorriu. — Isso não prova nada,
o seu irmão a essa hora já deve estar numa sala de torturas. Mas um simples
telefonema meu pode mudar todo o destino dele. Giovanni pode viver e ter
uma família. E você, continuará sendo a esposa do chefe. E eu prometo nunca
mais encostar um dedo em Anna.

— Cala a boca, Antônio...

— Então saia com Catarina e aguente as consequências.  — Apontou
para a porta. — Eu vou morrer, Giovanni vai morrer. Eu vou matar Anna.  E
você, será largada e irá para um dos clubes da Família. Ou você acha que
Giacomo irá aceitá-la de volta depois de tudo? Se sair com Catarina daqui,
cometo uma loucura. E não estou blefando.

  Observei o semblante de Antônio, os olhos arregalados e as pupilas
dilatadas, a respiração pesada e rápida; mostravam o desespero. Então
naquele exato momento percebi que eu não deveria arriscar.

— Você é um maldito — gritei, transtornada.

— É pegar ou largar, Laura. Vai arriscar a vida dos irmãos que você
tanta ama? Está tendo a oportunidade de salvá-los; principalmente a
Giovanni.

Fechei os olhos e pensei. A imagem de Giovanni sorrindo... da ponte
que construiu no rio para pegar aquela flor para mim. Depois pensei em Anna
sorrindo, fazendo tranças no meu cabelo.

— Então liga — ordenei.

Eu estava sendo egoísta e burra. Mas quando se trata da minha família
eu não precisava de inteligência, desde que eles ficassem bem.

Antônio tirou o celular do bolso, discou um número e colocou no viva-



voz.  Assim que a voz rouca de Riccardo ecoou no local, meu ventre se
contraiu, Catarina se agitou do meu lado, estava pronta para gritar quando
Antônio pôs a mão sobre a boca dela e abafou o som.

—  Riccardo... precisamos conversar. — A voz de Antônio saiu tensa.
—  Giovanni é inocente, eu armei tudo.

A ligação ficou muda por um tempo. Senti meu coração palpitar dentro
do peito.

— Quero você aqui, em quinze minutos. — Desligou o telefone.

   Antônio andou até Catarina e depositou um beijo na testa dela e depois
saiu. Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem, esperava que ela entendesse
minhas razões e me perdoasse.

Algumas horas passaram, e eu continuava andando de um lado para o
outro. A todo momento ia até o lado de fora para dizer os soldados que estava
tudo bem. Era arriscado que alguns deles visse Catarina e a reconhecessem.

Que ironia, de uma hora para outra virei conivente com o sequestro. Sei
que muitos me julgariam e poucos entenderiam meus motivos. Não dava para
confiar em Riccardo, ele iria matar Giovanni se eu não fizesse algo.  E
Antônio, bem, esse era capaz de tudo.

— Você não vai me tirar daqui, não é? — a voz fraca de Catarina me
tirou dos devaneios.

     Quando eu ia responder, meu celular vibrou dentro do bolso da
minha calça. Assim que peguei o aparelho, meu coração saltou de felicidade,
medo e esperança. Tudo acontecia tão rápido que não dava tempo do cérebro
processar as informações. Mas assim que vi o número de Giovanni, as
lágrimas desceram como cachoeiras.

— Giovanni?

— Estou livre, disseram que você estava preocupada.  — A voz de
felicidade dele saiu arrastada, acompanhada de soluços. — Eu sou o novo
Consigliere do chefe. Antônio foi destituído.  — Chorou baixinho. — Estou
muito feliz.



Porra! Era como se um peso saísse dos meus ombros. Eu amava demais
Giovanni, tanto que meu coração doía. E não me importava de colocar a
felicidade deles acima da minha.

Não tinha palavras para descrever meu estado crítico.  Mas ouvir um
sorriso de alívio do meu irmão, foi a maior das minhas gratificações. Embora
sofresse as consequências, não me importava. Minha família viria sempre em
primeiro lugar, mas nunca a Família da máfia.

— Ah, Giovanni. — Solucei, segurando em algo para manter o
equilíbrio. — Eu quero te dar um abraço.

— Você está no hospital?

    Me recompus e respirei fundo.  Ninguém poderia saber onde eu
estava.

— Eu tive que sair, mas já estou voltando. — Sorri.

— Tá bom, nos encontramos lá. Eu amo muito você, Laurinha!

— Eu também te amo, Giovanni.

Fiquei por um tempo chorando baixinho. Até a senhora que no início
aparentou ter raiva de mim, acabou me trazendo um copo d’água. Mas o bolo
formado na minha garganta não deixava descer nada, tanto que acabei
vomitando no tapete da sala. Minha cabeça doía muito.

— Tão jovem, e já tem um tremendo peso sobre as costas. — A senhora
sorriu, e passou a mão pelos meus cabelos.

— Eu volto depois para tirá-la daqui — falei, e ela assentiu calmamente.
— Cuide bem dela.

Catarina que não falava nada e apenas observava toda situação, resolveu
abrir a boca para me deixar ainda pior: 

— Por favor, meu marido é o chefe. Ele pode nos ajudar. Ele vai te
ajudar.

Seu marido é meu marido.

Que situação!



A senhora muito compadecida, ajoelhou-se na frente de Catarina e
pegou nas mãos dela. Eu pude sentir um certo carinho entre as duas.

— Ela voltará depois.

 

Foram com aquelas palavras que saí daquele lugar. Entrei rapidamente
no carro e me afundei no banco, sentindo meu coração se partir em mil
pedaços. Catarina jamais iria me perdoar, assim como Riccardo. Mas Antônio
amava aquela mulher do jeito dele e seria capaz de fazer uma loucura. Temi
pela vida de Anna, e não quis procurar nenhuma outra saída que não fosse as
condições de Antônio. Sob hipótese alguma poderia arriscar a vida da minha
família.

Eu deveria ter pensando mais, e ter achado uma maneira de fazer algo
para que todos saíssem beneficiados?  Certamente sim! Mas não o fiz, tomei
a decisão que achei certa. Pelo menos Giovanni estava vivo. E quanto às
consequências, elas fazem parte da vida e das nossas escolhas.

 



 

 

 

Assim que o carro entrou em movimento, fiquei olhando através do
vidro traseiro a casa se afastando aos poucos. Meu coração estava dilacerado
com aquilo, Catarina era a verdadeira esposa de Riccardo, e eu não era
nada. Que seja feito o certo!

De repente minha mente vagou para Alessandra que sempre foi muito
carinhosa comigo. Ela também não iria me perdoar, porque Catarina era sua
irmã. Fabrizio também não.

Saí do estupor quando o som do celular preencheu o ambiente
silencioso.

Era Matteo, certamente para avisar que Giovanni estava livre.

— Alô — atendi num fio de voz.

— Laura, você conseguiu.  Giovanni está livre, e Antônio está sendo
torturado até a morte. Ele não vai se safar, Laura. Riccardo vai matá-lo.

     Obrigada, meu Deus.

— Como estão minha mãe e Anna?



— Sua mãe acordou e Anna também. As duas querem ver você.

Quando eu ia abrir a boca pra falar, senti um enorme desconforto no pé
da barriga. A dor era tão forte que eu sentia minhas forças se esvaindo.

O telefone escorregou da minha mão e saiu quicando para debaixo do
banco.

Não queria mais perder tempo, não havia mais perigo para Anna e nem
para Giovanni. Então eu levaria Catarina comigo.

— A senhora está sangrando — um soldado murmurou olhando para
baixo.

Quando acompanhei o seu olhar, vi sangue na minha roupa. A dor ia
aumentando e minha visão foi ficando turva. Uma dor mais forte me atingiu e
eu quase não conseguia respirar, só sentia as lágrimas descendo.

— Cata... Catarina Guerrieri está naquela casa — usei meu último fio de
voz para gritar antes de ver tudo escurecer. — Avise ao chefe...

 

 

Era meu aniversário de nove anos quando ganhei o piano da vovó
Pierina. Também ganhei um vestido que mamãe costurou com todo carinho.
Anna me ajudava a recolher flores para enfeitar a sala para o meu aniversário,
eu estava feliz.

— Laura — mamma gritou e eu corri para dentro de casa sorrindo. —
Dio, você está toda suja de terra. Vá se arrumar.

Pulei de alegria e corri até o banheiro, não me preocupei em tirar as
sujeiras da unha. Eu nem gostava de tomar banho, eu gostava era de brincar
na terra e recolher flores.

Bati palmas quando vi meu vestido sobre a cama, feito por mamma. Era
idêntico ao da Bela e a fera. Passei a mão pelo tecido e sorri, hoje eu iria



tocar piano para minha família.

Minha atenção foi atraída para a porta, mamma entrou arrumada. E com
todo carinho pegou o vestido sobre a cama e me ajudou a vestir. Penteou
meus cabelos, depois passou um leve brilho nos meus lábios e sorriu.

— Vovó Pierina já chegou.

— Oba! — Dei um beijo no rosto de Mamma e desci as escadas
correndo.

Na sala estavam papai, Giovanni, Anna e vovó. Corri na direção dela e
me atirei em seus braços gorduchinhos. E fui recebida pelo mesmo carinho.

— Eu não ganho um abraço? — Giovanni cruzou os braços.

— É claro. — Corri até Giovanni e fiz o mesmo. O abracei forte e beijei
o seu rosto.

Assim que ele me entregou o pequeno embrulho pesado, corri até o sofá
e abri ansiosa. Era uma caixinha de música com uma bailarina girando.
Levantei o olhar e sorri para o meu amado irmão.

— Bem, vamos acabar com essa palhaçada e partir logo esse bolo? —
papai rosnou.

    Pelo que eu soube, papai queria mais um filho menino, por isso sentia
ódio de mim.

Mas que culpa eu tinha? Eu não pedi para nascer.

— Calma, meu filho. Deixe a menina se divertir. — Vovó sorriu para
mim. — Quero vê-la tocando do jeito que ensinei.

— Mas a senhora é uma artista, mamãe. Laura é uma criança tola.

Vovó levantou-se do sofá e caminhou até papai. Ela nunca gostava
quando ele falava daquele jeito e sempre me defendia.

— Eu já disse que não gosto que fale desse jeito de Laura. Os homens
da máfia contemporânea são uns calhordas, que acham bonito maltratar
mulheres e crianças. Se não quisesse uma filha, pensasse antes de estuprar
sua esposa. — Ela ajeitou o vestido no corpo. — Isso tem que mudar.



Abaixei a cabeça deixando as lágrimas descerem. Não havia mais clima
para festa. Então Mamma decidiu cantar parabéns. E quando fechei os olhos
para fazer meu pedido antes de apagar a vela, escutei um barulho. Quando
abri, vovó estava caída no chão.

O restante do meu aniversário foi no hospital, vovó estava mal.  Depois
de tanto ficar sentada numa cadeira da qual eu me recusava a levantar,
Mamma apareceu dizendo que vovó queria me ver pela última vez.

Última vez.

Eu sabia que era hora de me despedir, principalmente depois de ouvir
uma conversa de mamma com uma enfermeira. A vovó há muito tempo não
ia bem.

Assim que entrei no quarto, fiquei assustada com a quantidade de
aparelhos ligados ao corpo dela. A aparência estava abatida, o semblante era
de dor. Com dificuldades, vovó estendeu o braço na minha direção e me
aproximei. Segurei firme na sua mão e depositei um beijo. As unhas pintadas
de vermelho estavam agora sem nada.

— Laura. — ela murmurou com dificuldades. — Eu amo você, nunca
desista dos seus sonhos por causa do seu pai, ou por qualquer outra pessoa.
Você é iluminada.

Assenti abaixando a cabeça. Mesmo com dificuldade, ela levou a mão
até o meu queixo e o levantou. Meus olhos encontraram os dela. Vovó
também estava emocionada.

Aos poucos fui vendo seus olhos se perderem em um ponto qualquer, e
uma última lágrima escorreu antes do aparelho começar a apitar. A sala foi
tomada por médicos.

Ao dar alguns passos para trás, tropecei em algo e caí de bunda no chão.
Mas fiquei paralisada assistindo àquela cena que nunca mais sairia da minha
mente.

 



 

Abri os olhos ao escutar o barulho dos mesmos aparelhos, e avistei um
par de olhos azuis me observando. Olhos que me atormentavam desde que
soube estar viva.

— Que bom que acordou. — Catarina aproximou-se com dificuldades
da cama. — Tomei a liberdade de vir até aqui ver como você está e agradecer
por tudo.

       Minha cabeça doía e estava confusa.

— Você está... Bem! — afirmei vendo-a com a aparência bem melhor.

— Sim.  Os médicos me deixaram por alguns dias no soro. Eu pedi a um
soldado que comunicasse alguém da sua família, você estava sozinha aqui. 
Pedi também para trazer roupas limpas.

— Obrigada.

— Eu que agradeço. — Ela sorriu, descendo os olhos para minha
barriga. — Sinto muito pelo bebê, o médico disse que a gravidez era muito
recente, é muito comum sofrer abortos. — Ela tocou meus cabelos. — Espero
que fique bem, eu estou indo embora hoje, meu marido virá me buscar
pessoalmente.

Bebê?

Não conseguia formular nada, só sentia as lágrimas descerem pelo meu
rosto. Perdi um bebê que eu nem mesmo sabia que esperava, e tudo porque
não me cuidei.

Virei o rosto para o lado e mirei na montanha que ficava de frente para a
janela. Só saí do estupor quando escutei o barulho da porta sendo aberta.

— Ela acordou?

— Sim — Catarina murmurou e se afastou da cama.

— Laura, nós podemos conversar?

Olhei para a médica, simpática, ela sentou-se na borda da cama e olhou
a prancheta que estava na mão.



— Você teve um sangramento, forte... — Fechei os olhos sentindo mais
lágrimas sendo distribuídas. — Você ficará internada aqui.  Ao que parece,
são dois fetos. Mas ainda está recente para dizer com clareza, estamos
monitorando tudo.

— Dois? — Catarina se aproximou novamente. — Eu ouvi alguém dizer
que ela tinha perdido.

— Ainda não... Estamos fazendo o possível para mantê-los aí dentro.
Laura, gravidez de gêmeos tende a ser mais complicada do que uma gravidez
comum.  Espero que esteja preparada para o pior. —  Segurou minhas mãos.
—  É de poucas semanas, mas nós iremos acompanhar o seu quadro. Nada de
pegar pesos, quedas ou aborrecimentos. Te vejo mais tarde. —  A médica deu
um sorriso confortante e saiu do quarto.

Pisquei os olhos várias vezes tentando processar aquela informação.
Minha boca estava aberta ainda chocada com as palavras da médica. Não
conseguia pensar em mais nada, levei a mão até a minha barriga e acariciei.
Um soluço involuntário escapou da minha garganta e eu desabei.

— Co-como você conseguiu? — Catarina tocou minha barriga. — Digo,
como você conseguiu convencê-lo a engravidá-la?

— Não convenci. — Mordi os lábios, nem mesmo tivemos tempo para
conversar sobre o assunto. E não tinha como saber em que momento
engravidei, porque já não importava mais. O que me aterrorizava era saber
que não tomei as medidas corretas depois de transar com ele. Nem mesmo
me lembrei do anticoncepcional.

Ela pôs as mãos sobre a boca assustada. Era como se estivesse vendo um
bicho de sete cabeças, e certamente estava mesmo.

Mas um problema que eu teria que enfrentar.

 

 



Alguns minutos depois, Catarina voltou para se despedir, segundo ela,
Riccardo estava esperando do lado de fora. Não pude deixar de sentir uma
pontinha de decepção, ficou claro quem ele havia escolhido. Já que nem
apareceu para vir me ver, e era até melhor, porque eu não queria que soubesse
da gravidez.

 

— Posso entrar? — Matteo gritou da porta.

— Claro. — Sorri e me acomodei na cama, encostando na cabeceira.

    Ele caminhou com um enorme buquê de flores e colocou em um vaso
que ficava na cômoda, ao lado da cama.

— São lindas. — Sorri emocionada.

— Você é mais. — Ele passou a mão pelos cabelos, sentou-se na cadeira
e segurou minha mão. — Com a anulação do seu casamento, vou pedir a
Riccardo que me deixe casar com você.

Era muita informação para processar.

— Estou grávida — engoli em seco —, estão desconfiados que são
gêmeos.

Matteo assustado soltou minha mão, levantou-se rapidamente da cadeira
e começou a andar de um lado para o outro.

— Você perdeu o juízo? Como deixou isso acontecer? — ele gritou. —
Se você soubesse o quanto Riccardo está furioso com você... Ele veio até
aqui para te matar, Fabrizio o segurou lá fora.

Meu coração afundou dentro do peito, não esperava menos. Eu sabia que
muitos iriam me julgar e poucos reconheceriam meus motivos. Riccardo não
foi um dos poucos. Mas ainda assim foi como uma faca sendo cravada no
meu peito. Porém uma coisa era certa, eu lutaria pela vida dos meus filhos.
Eles são meus, e de mais ninguém.

Percebendo meu estado crítico, Matteo se recompôs e saiu do quarto
para buscar algo que eu pudesse comer. Entretanto não tive fome. Tive
vontade de juntar minhas coisas, sumir no mundo e criar meus filhos longe de



toda aquela nojeira. Todos estavam bem, agora eu temia pelos meus bebês. 
Por eles eu buscaria o único resquício de coragem e me levantaria.

Eles sobreviveriam àquela tempestade. Sim, eles vão — pensei em antes
de fechar os olhos.

 

 

 

 



Quer conhecer um homem? Então dê o poder a ele.

A confiança foi feita para ser quebrada. Os amigos são os únicos que
poderão nos apunhalar pelas costas, porque proporcionamos a eles esse
poder. Entretanto, tudo é uma questão de escolha...

Meu erro com Giovanni foi reparado, e Antônio teria o fim que
escolheu.

Sentado numa cadeira na companhia do meu velho amigo uísque, eu
observava atentamente os traidores correrem de um lado para outro,
inutilmente tentavam apagar o fogo que tomava seus corpos.

A morte cheirava a carne queimada, e atiçava o demônio dentro de mim.
Cada veia do meu corpo vibrava e entrava em êxtase com os gritos de
socorro. As súplicas, os sofrimentos e o ranger dos dentes, era a verdadeira
obra-prima do inferno. Soava como músicas para os meus ouvidos e o diabo
aplaudia.

— Chefe, o Consigliere D’Saints acordou.

O covarde cagão desmaiou quando furei o ouvido esquerdo e um olho
dele com uma furadeira. A tortura não era mais minha preferência, por esse
motivo decidi iniciar novos membros e ensinei ótimos métodos de tortura,
mas com Antônio, eu abriria uma exceção, depois o mandaria para o colo do
capeta.

Suspirei cansado. Deixei meu copo de lado e me levantei. Ajustei meu
terno Italiano e caminhei até a sala de tortura.

Antônio estava sentado numa cadeira elétrica com os braços amarrados
e os pés travados. Sem as vestimentas, molhado, ele batia os dentes devido à
temperatura negativa.

— Eu amo a Cosa Nostra e estou arrependido — gaguejou.

Há muito tempo Antônio não subia no meu conceito. E eu já estava de
saco cheio de tanto ouvir reclamações. Ninguém na Família gostava dele
como nosso Consigliere.

— Passei informações para os Russos, desviei armas e dinheiro. Eu já



confessei. — Chorou desesperado. — Nós somos amigos e jogávamos bola
juntos.

Dei um sorriso zombeteiro e apertei o botão liberando choques. Para
piorar a situação, decidi colocar um balde de ferro na cabeça dele, que
potencializou o choque no rosto. Quem tivesse estômago fraco, certamente
vomitaria ao ver a imagem deplorável de Antônio. Mas eu estava mais do que
acostumado, os gritos, gemidos, faziam parte da minha trilha sonora.

Quebrei uma garrafa e usei o caco para cortar os dedos da mão e dos
pés.  Depois, cortei a orelha e o nariz. Com o mesmo caco, escrevi Omertà
(Silêncio) nas suas costas, e mais abaixo escrevi traidor da Cosa Nostra.  Ele
iria servir de exemplo para outros traidores.

“Quem não silencia, é silenciado”.

Decidido a matá-lo com golpes de madeira, paguei uma bem pesada e o
acertei em cheio na cabeça, costas e pernas. Ele quase desfaleceu.  O sangue
começou a escorrer da ferida exposta.

Antigamente eu era conhecido por ser um excelente torturador, tinha o
dom de arrancar palavras das pedras. Mas já não tinha mais paciência. O
importante era matar e servir de exemplo aos demais.

Enfiei um saco plástico na cabeça de Antônio e o asfixiei. Ele muito
desesperado começou a se debater e tentou buscar o ar. Só parei quando notei
que suas forças estavam quase esgotadas. Então tirei o plástico para que
voltasse a respirar.  A quantidade de sangue que descia pelo rosto também o
sufocava. Estava todo fodido! Fodido ao quadrado.

Peguei uma faca cega e me aproximei para começar a esquartejá-lo vivo.
Era o meu método favorito. Antônio sabia bem, tanto que arregalou os olhos
e começou a chorar baixo.

—  Catarina... — murmurou.

Eu estava calmo até então, mas a calmaria acabou e eu fiquei puto
quando ele pronunciou o nome da minha falecida esposa. Troquei a faca cega
por uma afiada, e decidi que iria usar o esfolamento. Calmamente fui
passando a faca e removendo toda a pele dos braços e pernas. Cada grito de
súplica me deixava mais determinado. Ele iria morrer em algumas horas e eu



pretendia vê-lo sofrer o suficiente.

— Catarina está viva. — Tossiu e cuspiu sangue.

Então eu parei, dei um passo vacilante para trás. Apertei as mãos em
punhos e me controlei para não arrancar a cabeça dele.

— O quê...? — rosnei e acertei três socos naquele rosto fodido de
merda.  

— Não a deixe sozinha. — Tossiu novamente recuperando o fôlego. —
Eu planejei o sequestro dela, ela estava comigo esse tempo todo. A mulher
morta que mostrei para Fabrizio não era Catarina, era semelhante. Passei
meses planejando tudo...

Que porra aquele fodido de merda estava falando? Ele estava
delirando...  Só podia estar!

Levei a mão até a minha gravata e puxei desfazendo o caralho, do nó.

— Me aproveitei do seu acidente para enganar seu irmão — concluiu.

Trinquei os dentes sentindo um ódio descomunal me atingir. Agora eu
entendia aonde ele queria chegar...

Enxerguei tudo vermelho na minha frente, o ódio brotou como praga e
eu sentia o calor me dominando. 

— Vai se foder, Antônio. 

— Então puxe na sua memória... Vai saber que estou falando a verdade.

 

Na época, a Cosa Nostra estava em constantes ataques, uma guerra
fodida com a Yakuza. Puto da vida, não descansei até matar o líder deles.
Estava voltando para casa quando um membro daquela organização me
pegou desprevenido. O tiro acertou meu abdômen, e quando acordei estava
num hospital, foi quando Fabrizio contou sobre a morte de Catarina. Foi algo
que me pegou desprevenido, assim como aquele tiro. Depois daquilo deixei
tudo nas mãos de Fabrício e foquei na minha recuperação.

Depois que me recuperei, iniciei uma guerra contra a Bratva, quis vingar



a morte de Catarina, porque matar a esposa de um chefe era uma afronta.

Matei um dos chefes e sequestrei Irina como vingança, ela fazia parte
daquela organização.

Com ajuda dela, fiz uma limpeza na Bratva e me vinguei usando torturas
excruciantes.

Satisfeito de toda aquela merda, recompensei Irina com a liberdade e a
deixei ir embora para seguir sua vida em outro lugar. Entretanto ela não quis
ir e implorou para ficar do meu lado servindo a Cosa Nostra. Adaptou-se na
Itália e se aperfeiçoou no nosso idioma.

E agora, há possibilidade de Catarina estar viva...

— Onde ela está?

— Laura sabe.

— Laura?

  Enruguei a testa confuso. Que porra era aquela?

   Acabei rindo da minha idiotice, se algo assim não estava chegando aos
meus ouvidos, significava que meu interesse em manter tudo que conquistei
em ordem, estava indo por água abaixo.

Mas a Cosa Nostra nunca deixaria de ser minha prioridade.

Eu estava errando em deixar certas coisas nas mãos de pessoas leigas.
Muitas coisas iriam mudar a partir daquele momento. Se achavam que
minhas leis eram ruins, agora elas serão mil vezes piores.

Olhei para o lado e observei meu pai rindo da minha cara. O desgraçado
saiu do inferno para me assombrar, e agora estava se divertindo as minhas
custas.

— Eu fiz um acordo com Laura. — Ele começou a convulsionar
novamente. — Giovanni livre... em troca de Catarina.

O pior de tudo era a teimosia de Laura em se meter em assuntos que não
eram para ela. Isso já estava passando dos limites e eu precisava cortar o mal
pela raiz.



Com ódio descomunal e “fora do ar”, fui até a mesa e peguei o ácido
fluorantimônico, me aproximei e despejei todo o conteúdo no pau dele.

O desgraçado comeu minha mulher, agora ele não iria comer mais
ninguém, nem mesmo no inferno....

A subsistência foi correndo o órgão com uma rapidez fora do normal.  O
imbecil começou a gritar, chorar e se debater como mulherzinha.

Eu não precisava ouvir mais nada para ter a consciência da miséria de
vida que Catarina passou naqueles quatro anos longe de mim, e o pior, por
um membro da Cosa Nostra.

— Me perdoa. — Chorou em desespero.

— Se não tem cu de aço, não faça trato com pica de ferro. Você me
jurou honra e lealdade, no entanto, não as cumpriu.

Com Antônio ainda vivo, pedi que cinco soldados empalassem ferros no
cu dele e o arrombasse o máximo que conseguisse. O maldito gritou
descontroladamente e o sangue esguichava. O ato durou duas horas, Antônio
já estava quase morto, mas antes eu precisava dar o golpe final de
misericórdia. Junto com outros soldados, ajudei a colocá-lo dentro de um
caldeirão e levamos para a fogueira. O maldito iria queimar e virar churrasco
pro capeta. Vê-lo se debatendo e gritando com dificuldade foi a minha glória.
Eu gostava  de usar torturas antigas, eram minhas favoritas.

Estava puto e não queria ouvir mais nada. Liguei novamente para
Matteo e Fabrizio, e reuni todos na minha sala.

 

 

Depois de alguns gritos meus, não demorou muito para as informações
caírem sobre mim como bombas: Laura havia ido até a casa de Antônio,
sozinha, onde ele mantinha Catarina presa. Depois fez um acordo com ele,
sem o meu consentimento, e saiu de lá, sem Catarina.



O que eu deveria fazer? Pela primeira vez me vi preso na encruzilhada.

     Fazer qualquer tipo de trato com um traidor, automaticamente, fez de
Laura uma traidora.

Seria a próxima a experimentar minhas torturas.

Matteo tocou meu braço.

— Catarina está no telefone.

      Tomei o telefone das mãos de Matteo, estava puto pra caralho ao
saber que ele ajudou Laura naquele maluquice. Dois imbecis juntos.

O que livrou a cara do idiota, foi não saber o que Antônio escondia.

— Fala. — Tentei ao máximo controlar meus nervos. Mas não
conseguia, tudo me irritava.

— Vem me buscar. — Soluçou. — Foi tudo horrível. Ele me violentou,
me bateu.

   Respirei fundo e continuei tentando manter o controle. Se tivesse o
dom de ressuscitar Antônio para matá-lo de novo, eu faria inúmeras vezes. Só
pelo prazer de atormentá-lo.

— Eu vou mandar os soldados buscá-la...

— Estou no mesmo hospital que Laura. Ela é sua...

Mudei de ideia e decidi ir pessoalmente, somente porque Laura estava
lá.

— Estou chegando aí — interrompi qualquer assunto de merda que ela
fosse começar. Nunca tive paciência para merdas.

 

Quando eu ia sair com o carro, Matteo correu e bateu na janela pedindo
carona. Ele iria até o hospital visitar Laura, que, segundo eu soube, desmaiou



por uma queda de pressão.

Certamente era uma desculpa esfarrapada para não me receber. Só que
mais cedo ou mais tarde, ela teria que se apresentar a mim e explicar tudo, e
então eu iria fodê-la de todas as maneiras.  Iria tirar tudo que mais amava na
vida, ainda de presente mandaria demolir o colégio de merda onde ela
estudou, matando seus amigos imbecis e as freiras santinhas.

Olhei pelo retrovisor interno e observei um buquê enorme com flores
VERMELHAS que Matteo deixou no banco de trás do meu carro. Minha
vontade era de pegá-las e enfiar no cu dele. 

— Com a anulação do seu casamento, Laura terá que se casar de novo.

      Quase perdi a direção do carro quando Matteo abriu a boca pra falar
a merda.

Ele já tinha feito planos para ela antes mesmo de eu decidir qualquer
coisa.  Tentei não me ligar naquilo, apertei o volante com força e mantive a
boca fechada, tentei me distrair e continuei dirigindo.

Está fodido se acha que vou permitir.

O destino de Laura não será ao lado dele.

Matteo e Anna iriam se casar o mais rápido possível.

— Eu sinto que ela me ama. — Olhou cínico. Eu sabia que aquilo era
para me provocar, mas o idiota tinha que entender que ainda havia a porra de
uma aliança no meu dedo, e era justamente do meu último casamento.

Ignorei novamente, ainda que minha vontade era de pegar a cabeça do
idiota e bater várias vezes contra o vidro do carro, depois passar por cima
dele e esmagá-lo até virar asfalto.

— Já contou a ela que uma das prostitutas estava com herpes e você
transou com ela sem camisinha? — Eu ri. — Cuidado, vai ficar sem o
boneco.

Ele engoliu seco.

— Isso foi antes, e ela estava limpa quando ficamos. Além do mais,



você nunca transou bêbado e na hora esqueceu a camisinha?   Que moleque
idiota. Burro! Não acreditava que havia criado aquele bibelô.

— Não — fui sincero.— Também deve contar da mulher casada que
você engravidou.

   Ele ficou em silêncio por um tempo.

— Se Laura quiser, faço todos os exames antes de ficar com ela.

    Dei uma freada brusca, soltei o cinto de segurança e o agarrei pelo
pescoço.

 Passou dos limites!

Se Laura não for minha, certamente não será de mais ninguém.

— Qual é a sua, porra!  Quer conhecer o inferno? — gritei trincando os
dentes.

— Você... não pode ficar casado com duas — falou com dificuldade. —
Qual é o seu problema, cara?

Aos poucos o soltei, sabendo que aquilo era verdade. Eu teria que
escolher uma das duas.

Laura era uma traidora, que se juntou a Antônio.  Eu teria que matá-la,
não deveria ser tão difícil uma vez que fiz com Giulia. Matei porque também 
estava de saco cheio daquele casamento.

Os pensamentos conflitantes estavam me deixando maluco.

 

 

Assim que estacionamos em frente ao hospital, tirei do porta luvas uma
injeção letal. Um procedimento de execução que consiste em aplicar por via
intravenosa,  matando em questão de minutos, Laura não iria sofrer tanto.



— O que vai fazer com isso?  — Matteo arregalou os olhos.

— Vou aplicar em Laura. — Guardei no bolso e saí do carro.

Eu não iria ficar com Laura, mas também não deixaria qualquer outro
tocar nela. Cogitar vê-la nos braços de outro homem, dando para ele o que
comi com tanto tesão, me enlouquecia, e eu seria capaz de explodir a Itália se
isso acontecesse.

Porra! Eu tinha que me controlar, mais tarde, à meia-noite, eu sairia para
tomar a máfia Ndrangheta, e não poderia chegar agitado lá.

— Irmão — Fabrizio entrou na minha frente e tocou meu peito. E eu o
ignorei, pensando no meu único alvo. — Pensa com calma. Você tem que
ouvir a versão de Laura.

— Não se meta nisso, porra!

— Deixe de ser cabeça dura... Vá falar com Catarina, ela está no quarto
esperando por você, para contar tudo que aconteceu.

Catarina!

Era estranho, depois de tanto tempo iria vê-la novamente. Segurei a
onda naquele momento, guardei o ódio e segui até o quarto de Catarina.

Ao abrir a porta, a vi deitada; o rosto abatido e o corpo completamente
magro, em nada se parecia com a dondoca que conheci. Ela sempre foi
vaidosa.

Alessandra pediu licença e se retirou do quarto, deixando Catarina e eu
sozinhos.

Eu não tinha muito o que falar, na verdade eu nunca fui bom com
palavras e nem iria me esforçar. Muito menos em demonstrar sentimentos.
Meu casamento com Catarina era tranquilo, ela sabia qual era o seu lugar e
não me dava dores de cabeça. Ela ficava de boca fechada mesmo sabendo dos
meus casos fora do casamento, desde que tivesse um cartão de crédito sem
limites.

— Pronta? — Sentei-me na cama e toquei os seus cabelos.



— Você está mais bonito — ela murmurou tocando meu rosto.

Desviei dos toques e me levantei rapidamente. Sei que eu deveria
abraçá-la e dizer que era muito bem-vinda de volta, mas eu não conseguia.
Não conseguia! Ela não... era bem-vinda.
         

— A Laura vai conosco?

Meu corpo enrijeceu,  estranhei a pergunta.

— Não.  Por quê?

— Acho que ela não gostou de saber que estou viva. — Abaixou a
cabeça.

  Me aproximei dela e toquei o seu rosto magro e a fiz olhar para mim. O
casamento com Laura não seria validado, já que Catarina estava viva.

— Por que está dizendo isso?

— Por nada. Ela é muito imatura, não entende que tivemos uma história
juntos, e que agora voltei para assumir o meu lugar.

— Quem ajudou você a sair daquele lugar?

— Os soldados. Eles voltaram para me buscar.

— E Laura? Fale a verdade, Catarina.

— Depois de fazer um acordo com Antônio, ela foi embora, os soldados
voltaram para me buscar. — Pôs a mão na cabeça e gemeu de dor.

Passei a mão pelo rosto tentando me controlar. Daria um tempo a ela
para se recuperar. Imaginava o quão traumático foram àqueles anos.

Tentando ser cuidadoso, paguei-a no meu colo e levei até o carro de
Fabrizio, que veio rapidamente com Alessandra para cuidar de Catarina.

— Dessa vez eu não vou falhar na segurança dela. — Fabrizio deu um
aceno de cabeça antes de sair com o carro. Acenei de volta.

       Girei o corpo e retornei para o hospital, havia algo engasgado e eu



precisava vomitar.  Minhas mãos coçavam de tanto ódio, ansiando socar
qualquer coisa que se mexesse.

 

 

Depois de me informar onde Laura estava, segui em passos largos até lá.
Um lado meu gritava com ódio para matá-la e outro me pedia calma.

E assim que abri a porta com toda brutalidade, pronto pra começar a
gritar e xingá-la de tudo quanto é nome, parei abruptamente e fiquei absorto
ao vê-la pacificamente deitada sobre a cama.

Ela parecia um anjo...

Meu coração acelerou e eu fiquei sem entender aquilo.

A aparência dela também estava abatida, ela dormia tranquilamente com
as mãos apoiadas sobre a barriga. Tinha um soro preso em seu braço.

Fiquei ali, um tempo parado olhando para ela... até que a maldita voz
começasse a me atormentar. 
        
— Eu sei bem o que você está sentindo...

   Fechei os olhos, impaciente. Olhei para o lado e o vi sentando de
pernas cruzadas na cadeira. Vito Guerrieri. O corpo havia várias marcas de
tiros que eu mesmo disparei anos atrás. O corpo do velho parecia uma
peneira.

Ver aquela imagem horrenda não era para qualquer um. Um fantasma
que parecia de carne e osso... Mas eu podia ver aquilo, porque descobri a
mediunidade ainda quando era criança. Primeiro sintoma foi um frio na
espinha, toda vez que meu pai se aproximava de mim, depois passei a
enxergar o velho que andava junto com ele... Aquele velho era meu avô.

— Esse conflito de sentimentos mata — ele continuou. —  Era assim



que eu me sentia com a sua mãe. Mas em algum momento, você vai perder a
cabeça e irá matá-la, assim como eu fiz. Está no seu sistema. Nós somos
amaldiçoados.

    Aproximei-me de Laura e tirei a seringa do bolso, minhas mãos
tremiam. Nunca, na vida titubeei para matar alguém. Matar era algo normal e
um ofício para mim, era o que eu mais sabia fazer.

Mas com ela não... E por que diabos isso acontecia, eu não sabia
explicar.

— Não estou te reconhecendo. —  O velho gargalhou. —  Mulheres
nunca faltaram a você, já vi você fodendo com três ao mesmo tempo, e todas
lindas. O que essa garotinha tem?

Respirei fundo e guardei a seringa de volta no bolso. O conflito de
sentimentos me matava. Eu queria Laura morta, mas por outro lado não sabia
como seria sem ela. Porra, ela não era igual as outras mulheres que estiveram
na minha cama, não poderia simplesmente matá-la como fiz com Giulia.

Foi fácil eliminar Giulia, eu não sentia nada por ela, nem mesmo tesão.
Nosso casamento foi apenas um negócio. O pai dela era líder da Máfia
Mexicana, e lutava há anos contra um  câncer terminal. Vi nesse casamento
uma oportunidade  de expandir os meus  negócios por lá.  E assim foi feito. 

Passei as mãos entre os fios claros de seus cabelos e me abaixei para
sentir aquele cheiro maravilhoso que só eles possuíam.

Laura cheirava a vida, inocência, e eu a morte, a pecado. Ela era o anjo
reluzente destinado a viver no céu, e eu o demônio encardido destinado a
viver no inferno. Era isso!

Saí da neblina de pensamentos e me afastei da cama.

Olhei no relógio e decidi que iria deixar as coisas assim, pelo menos por
enquanto. Minha prioridade era tomar Ndrangheta, e não queria nenhum tipo
de sentimento dentro de mim.

— Vá. Eu tomo conta dela e dos meus netos — o velho assoprou as
palavras num sussurro, antes de sumir.



Sacudi a cabeça e ignorei a presença dele, aquilo já não me incomodava
tanto.  Minha mente era insana, efeito de inúmeras mortes que causei.
  

Saí do quarto e fechei a porta com cuidado, agora eu tinha uma missão
de selecionar os melhores soldados, nós iriamos no esconderijo subterrâneo
que mandei construir na Calábria. O local ficava a cerca de 16 metros da
superfície, um bom alojamento com espaço para algumas camas. Ficaríamos
lá até que minha missão fosse concluída.

 

 

 

 



 
 

 

Depois de quinze dias no hospital lutando para manter a gravidez,
mesmo os médicos dizendo que a qualquer momento eu poderia perder os
bebês, finalmente chegou o dia de receber alta.

Lentei cedo da cama, arrumei a mala, sabendo que eu precisava dar um
rumo na minha vida.

Com a volta de Catarina, não sei o que fariam comigo, e eu não poderia
ir para a mansão de Riccardo. E já estava me preparando psicologicamente
para voltar para a casa da minha mãe e enfrentar a fúria do meu pai.

Também não podia contar com Anna, porque a máfia tinha tomado os
bens de Antônio, e minha irmã também teria que voltar para a casa dos
nossos pais

 

— A Máfia Calabresa é nossa. — Giovanni adentrou o quarto,
sorridente.



 

Sinal de que a guerra tinha acabado.

— Achei que a Máfia Calabresa fosse aliada a Cosa Nostra — falei
enquanto fechava a mala.

—  Agora ela é comandada pelo mesmo chefe da Cosa Nostra. Não está
melhor assim?  — Ele sorriu e tocou minha barriga. — Os médicos dizem
que é perigoso você tentar levar essa gravidez.

A Ndrangheta era a mais potente da Itália. Isso só me levava a crer que
Riccardo seria mil vezes pior, por isso Giovanni temia pela vida dos
pequenos.

Dei de ombros. Pouco me importava sobre a máfia. Provavelmente
nessa briga de poder, muitas mulheres e crianças saíram feridas ou mortas no
processo.

 

.

 

Quando saí do hospital, fiquei espantada com a quantidade de soldados
que estavam do lado de fora, eu sabia que estariam ali para me vigiar como
Giovanni disse, porque Riccardo tinha ordenado que ficassem de olho em
mim.  Mas não imaginei que seriam tantos.

O pior eram os olhares desconfiados que eu recebia de um menino que
aparentava ter no máximo treze anos de idade. Certamente eu daria uns
cascudos nele caso tentasse me impedir de fazer algo.

Anna veio correndo em minha direção e me abraçou. Ela ficou pasma
quando soube da gravidez, e como sempre, deu aqueles sermões. Disse que já
tinha me avisado sobre a prevenção no primeiro mês. E ela estava certa,
foquei nos problemas dos outros e esqueci dos meus. Bastava uma transa
num dia fértil para trazer consequências.

— Laura, nós precisamos conversar. — O sorriso deu lugar a uma careta



preocupada.

Eu sabia que vinha uma bomba, tanto que entrei no carro e acomodei-me
para receber a notícia.

— Catarina disse a todos da Famiglia que você a deixou naquele
cativeiro para morrer.

Franzi a testa confusa com aquela informação.

— Mas isso é mentira — protestei.

— Eu sei. — Anna segurou minha mão.

— Fabrizio e Alessandra afirmam que Catarina não está no juízo
perfeito. — Giovanni suspirou, cansado. Como se aquilo o preocupasse.

Olhei incrédula para Giovanni, ele ia me visitar todos os dias no hospital
e não havia falado nada sobre aquilo. Meu nome estava rolando mais do que
pano de chão na Famiglia, e eu não soube de nada. Que tristeza.

— Alessandra está defendendo a irmã, e Fabrizio defendendo a esposa.
— Eu ri sem humor. — Entende por que preciso ir embora? Meus filhos
correrem risco de vida. Riccardo vai me matar.

Giovanni segurou no meu rosto e me olhou com carinho.

— Fugir? — Balançou a cabeça negativamente. — Você não daria dois
passos sozinha sem esses soldados. E ninguém fica escondido por muito
tempo, Laura. Não se esqueça que descumprimento das regras pode levar a
castigos a nossa família inteira. Enfrente os problemas de frente como você
sempre fez. Prove sua inocência ao chefe e saia de cabeça erguida. Mas se
fugir, irá dar margens para as especulações.

Ele tinha razão...

 — Quem nasce na máfia, morre na máfia. — Ele tocou meus cabelos.

 



 

Percorremos o caminho em silêncio, e eu me perdi na paisagem linda de
Sicília, eu amava aquele lugar, mas sentia que ultimamente, estava tóxico
demais para mim, ainda mais depois da volta de Catarina.

— Nos deixe no Parlatto, Giovanni — Anna pediu. — Vamos espairecer
a mente. Mais tarde vamos ao evento da Famiglia.

— Eu não vou — murmurei.

— Vai sim — Anna rebateu. — Já escolhi um vestido lindo para você.
Não se preocupe com o nosso pai, ele não estará em casa. Depois do almoço
nós vamos para casa e você irá descansar.

Giovanni nos deixou na porta do restaurante e seguiu para o trabalho.

Quando Anna e eu entramos no Parlatto, parecíamos duas celebridades,
senti que nos observavam a cada passo que dávamos. Provavelmente era pela
fofoca que Catarina havia inventado sobre mim. Eu não entendia a raiva dela
tão de repente, porque no hospital foi muito agradecida e educada. Ela já
havia recuperado o seu posto ao lado de Riccardo e não havia motivos para se
virar contra mim.

— O que vão querer? — o garçom nos atendeu com má vontade. Todos
olhavam para nós de cara feia.

— Acabamos de chegar, assim que escolhermos eu te chamo — Anna
rosnou enquanto olhava o cardápio, ignorando a presença do homem mal-
educado. — Nossa, o mundo sem Antônio é cor de rosa. — Eu ri. Era bom
ver minha irmã mais à vontade, era horrível vê-la tão coagida. — Só não sei o
meu destino, disseram que o chefe voltou pior.

Também, ficar quinze dias num abrigo subterrâneo deveria ser terrível.

Aquilo me deixou agoniada, porque Riccardo sempre foi violento.

— Eu vou querer a salada primeiro, depois Gnocchi à bolonhesa. —
Fechei o cardápio, decidida.

     Assim que a nossa comida chegou, eu comi com vontade saboreando
cada tempero. A comida do hospital era horrível e eu enganava que comia e



jogava tudo dentro do vaso sanitário.

— Meus bebês devem estar felizes. — Sorri passando a mão pela
barriga.

— Eles ainda são do tamanho de um grão de feijão,  Laura.

     Anna sorriu, mas vi o sorriso morrendo quando ela olhou para o lado.
Ao acompanhá-la no olhar, me deparei com Catarina e Bianca conversando.
Uma oportunidade de tirar tudo a limpo.

Ignorei os chamados de Anna e caminhei até elas. Bianca me olhou
surpresa e depois foi a vez de Catarina me olhar do mesmo jeito.

— Laura, que surpresa. — Ela forçou um sorriso. — Essa é minha
amiga Bianca.

— Já nos conhecemos — falei sem tirar os olhos de Catarina.

— Ah, que bom. — Ela tomou o suco e olhou para Bianca, como se
estivesse debochando. O que tinha dado nela?

— Se recuperou muito rápido depois de tudo que passou. — Estreitei os
olhos. — Estranho...

— Estou indo a uma psicóloga, Laura — falou. — Não está sendo fácil,
mas saber que Antônio não está mais aqui para me atormentar, me deixa mais
tranquila.

— Que bom. Espero que isso ajude a lembrar da pessoa que te ajudou a
sair daquela miséria de vida.

— Os soldados? Eu já agradeci.

Eu ri. 

— Laura, por favor. Catarina não está bem — Bianca murmurou. — Eu
a trouxe aqui porque a psicóloga disse que seria bom para ela.

    Ignorei Bianca e apoiei minhas mãos na mesa.  Anna estava atrás de
mim me puxando para irmos embora.

— Os soldados só voltaram para buscá-la porque eu mandei. Eu quase



perdi meus filhos quando saí daquele quarto com você jogando seu peso
sobre mim. Você estava fedorenta e descabelada, parecia uma mendiga. E
mesmo assim é mal-agradecida? — Peguei o copo de suco e joguei no rosto
dela. — Vá se foder, Catarina!

Ela tentou se levantar, mas foi impedida por Bianca.

— Você ia embora, Laura. Se arrependeu no meio do caminho porque
viu que as consequências seriam catastróficas para você. Eu já te agradeci
pessoalmente pelo que fez. Mas você errou quando concordou com o monstro
do Antônio. Me respeite, sou a mulher do chefe.

— Você viu o que ele me impôs. Meu irmão estava com a cabeça na
guilhotina porque o seu amado marido iria matá-lo, minha mãe e minha irmã
estavam em um hospital. Eu precisava me certificar de como elas estavam,
depois iria mandar ajuda para você.

— Então pronto, Laura. Eu fui a segunda opção. Não espalhei mentiras,
não sou a amiga que apunhalou pelas costas.  Agradeço, mas a verdade foi
dita. Fique longe de mim e do meu marido.

— Eu deveria ter deixado você apodrecendo naquele lugar.  Se está
fazendo isso pra ficar com o Riccardo, ele é todo seu. Não suporto mendigar
afeto.

Quando eu ia sair daquele local, me lembrei que precisava fazer algo
para lavar minha alma...

Peguei a bandeja sobre a mesa e acertei em cheio no rosto de Catarina.
A porrada foi tão forte que ela perdeu o equilíbrio e caiu de lado no chão.

O Parlatto virou uma confusão, só senti as mãos de Anna me puxando
para fora do local.

     Eu não tinha sangue de barata para pessoas cínicas. Catarina sabia
perfeitamente da minha situação, em nenhum momento disse que não iria
ajudá-la.

   Já que eu seria punida pelas leis do todo poderoso, então que fosse
feita por merecer, mas que ele pensasse na vida dos nossos filhos.



 

 

A noite havia chegado, e eu continuava trancada no meu antigo quarto.
Não estava com a mínima vontade de ir naquela maldita comemoração, e
estava pouco me fodendo para a tomada da Máfia Calabresa. Mas estar
presente naquela comemoração não era questão de escolha, era obrigação.
Não duvidava que àquelas horas, toda Sicília já estivesse ciente do que fiz
com Catarina. Ela era a esposa perfeita, e eu, a ex-esposa ou amante rebelde.

Dei um pulo da cama de susto quando Anna abriu a porta do quarto
bruscamente.

—  Anna. — Pus a mão no peito.

— Perdão, Laura. Eu esqueci dos bebês. — Ela levantou a mão e tentou
me acalmar. — Todos já estão arrumados, só falta você.

Depois de muita relutância deixei Anna fazer tudo que quisesse comigo.
Ela optou por fazer um coque frouxo no meu cabelo, fez a maquiagem leve
do jeito que pedi. Depois de alguns minutos, lá estava eu diante do espelho.
Usando um lindo e longo vestido rosa com uma fenda na perna.

— Vamos antes que o pai de vocês venha se arrumar. — Mamma
apareceu na porta.

Eu admirava minha mãe, mesmo depois de tanta surra estava de pé com
um belo sorriso no rosto. Giovanni achou melhor não contar sobre minha
gravidez, ela ainda estava se recuperando e não queríamos dar aquela notícia
de surpresa. Um filho sempre era motivo de felicidade para a família, mas
não no meu caso.

Assim que adentramos o grande salão da Família, ninguém veio nos
cumprimentar, uma ofensa, já que fazíamos parte das cinco famílias
influentes na máfia.

— Os Bassi caíram em decadência — Giovanni murmurou.



A música alta preencheu os meus ouvidos e me causou dor de cabeça.
Sentamo-nos na mesa que estava reservada para nós, mas havia apenas quatro
lugares. Papai, mamãe, Giovanni e Anna. Mas e eu?

— Pode ficar no meu lugar, quando nosso pai chegar eu fico de pé —
Giovanni sussurrou.    

 

Depois de alguns minutos, Riccardo fez um discurso e anunciou que a
Máfia Calabresa era nossa. Todos o aplaudiram de pé, ele parecia um Deus
sendo adorado. Quando as salvas de palmas acabaram, Matteo dirigiu-se até
nossa mesa e tirou Anna para dançar. Confesso que aquilo me pegou
desprevenida, porque achei que ele tiraria a mim. Mas entendi que estavam
noivos, e ele fez aquilo porque tinha que fazer. E no final, eu só queria que
minha irmã fosse feliz.

Cansada de toda aquela merda, saí para ir até o banheiro.

 

Abri a torneira e lavei o rosto com sabonete, queria tirar qualquer
resquício de maquiagem, estava farta da festa e queria ir embora.

Quando escutei o barulho da porta sendo aberta, levantei a cabeça, tateei
o papel e sequei o rosto. Ao abrir os olhos, vi Riccardo parado atrás de mim,
me observando através do enorme espelho.

Engoli em seco.

Virei-me rapidamente e fiquei de frente para ele. Cada partícula do meu
corpo tremia com aquele semblante sombrio.

Mesmo que cada parte do meu cérebro enviasse sinas de alerta e me
pedisse para correr, eu me mantive firme e de cabeça erguida. Então, como
um gavião em busca do passarinho, Riccardo avançou sobre mim e me
agarrou pelo pescoço, apertando-o com suas mãos grandes.

— O que eu faço com você? — Trincou os dentes. — Você faz tudo que
eu digo pra não fazer. Minha vontade é de te arrebentar...

      Num piscar de olhos, ele desceu a boca sobre a minha e meteu a



língua na minha boca, massageou a língua dele com a minha e chupou,
desceu beijando a minha bochecha e se concentrou no meu pescoço,
chupando e mordendo. Ele estava faminto! Agarrou minha bunda com força e
me puxou mais para perto do seu corpo enquanto continuava me lambendo e
mordendo de leve. Subiu em direção à minha orelha e respirou bem devagar
sussurrando “minha puta gostosa”.

Tirei todas as forças de dentro de mim e o afastei, embora ele nem saísse
do lugar.

— Eu não quero. — Virei o rosto.

Por uns instantes, o vi surpreso.

— Mas eu quero. — Virou meu rosto com força e voltou a enfiar a
língua na minha boca, mesmo contra minha vontade. Então me agarrou na
cintura e me levantou, sem esforço, jogando-me na pia. — Esse seu joguinho
me dá um tesão do caralho — grunhiu.

Em um puxão, Riccardo rasgou meu vestido e abocanhou meus seios
sensíveis, quase gritei. Suas mãos desceram até minha virilha e afastou minha
calcinha para o lado, os dedos ágeis tocaram minha vagina úmida e sensível.

 

Os beijos foram descendo para minha barriga e fui me contorcendo de
prazer, sentia-me entre as nuvens quando ele me tratava carinhosamente.

Sem eu esperar, ele colocou a língua para fora e passou debaixo da
entrada da minha boceta e foi subindo bem devagarinho, numa tortura louca.

Porra! Aquilo estava me matando.

Riccardo começou a me lamber, bem de leve, minha vagina já estava
encharcada e latejava de tanto tesão. Ao ver meu sofrimento e desespero, ele
ajoelhou-se no chão e começou a me chupar com vigor e fome. Eu gemi alto,
suspirei, ofeguei e rebolei. Eu pirei na boca maravilhosa dele, já não estava
mais aguentando, e quando ele aumentou o ritmo, gritei e tremi.  Fechei os
olhos e me contorci gozando loucamente na língua deliciosa do demônio
sujo.



Riccardo levantou-se e rapidamente abaixou a calça e a cueca, liberando
o pau delicioso e cheio de veias. Ele passou por toda extensão da minha
boceta...

— Que saudades dessa boceta deliciosa. — Num golpe, ele empurrou
tudo de uma só vez. Enfiou a mão entre os fios dos meus cabelos e puxou
para trás, deixando meu pescoço livre para ele chupar. — Você é minha,
Laura.

— Ai... Devagar!

Pegou minhas pernas facilmente com as mãos e começou a estocar forte
minha boceta. Levantou minhas pernas em seus ombros e me agarrou pela
cintura e puxou com mais força, enfiando o pau ainda mais fundo em mim e
tocou meu limite. Apertei os lábios e fechei os olhos, mas as estocadas brutas
não me deixaram segurar por muito tempo.

Então eu gritei. Esperava que aquele sexo selvagem não fizesse mal aos
nossos bebês.

Riccardo continuou metendo feito um louco, feito um animal, não
conseguia parar de gritar. Ele só queria foder, só queria me destruir. Eu tentei
pará-lo um pouco com minhas mãos, mas só consegui com que ele agarrasse
meus braços e continuasse a puxar meu corpo contra o seu, fazendo o barulho
dos nossos corpos e gemidos reverberar o banheiro.

— Está gostando do início da sua punição? — grunhiu enquanto metia
fundo, forte e rápido. — Eu vou te devorar, Laura... Sua alma é minha.
Você... é toda minha.

Cada estocada eu chorava e gemia, então senti outra onda forte de prazer
me atingir, me debati forte contra seus braços musculosos, minhas pernas
ficaram bambas e um choque percorreu meu corpo.

— Por favor... — chorei segurando nos braços dele cravando minhas
unhas. E foi quando eu gozei dolorosamente pela segunda vez.

  Eu não tinha mais orgasmo! Riccardo tomou tudo de mim.

     Então ele me pegou no colo e me fez subir e descer freneticamente
naquele pau duro feito rocha. Alguns minutos depois, anunciou com a voz



rouca que iria gozar, e sem desviar os olhos de mim ele investiu os últimos
golpes e o líquido quente escorreu pelas minhas pernas. E eu tombei minha
cabeça no pescoço dele e fechei os olhos exausta. Nossas respirações estavam
ofegantes, meu coração estava descompassado. 

— Espero que esteja se cuidando, Laura... Porque eu sou saudável como
um touro, e você está na idade fértil — ele sussurrou no meu ouvido,
causando-me arrepios.

Eu sabia que Riccardo não desconfiava da gravidez, porque ficou
isolado, mas logo os rumores iriam se espalhar.

— Você rasgou minha roupa. E eu preciso conversar com você.

— Eu sei que precisa. Me deve muitas explicações.

Nos vestimos rapidamente, meu vestido estava com a frente toda
rasgada, então Riccardo me deu o paletó, que me “engoliu”. 

— Me espere no carro.

Quando ele abriu a porta para sairmos, batemos de frente com Catarina
diante da porta. Os olhos vermelhos e os cabelos bagunçados, parecia ter
escutado tudo que fazíamos dentro do banheiro.

 

 

 



 

 

 

 

 

Quando Riccardo pediu-me para esperá-lo no carro, não disse nada;
apenas me retirei do banheiro, voltei para o salão e me despedi da minha
família.

Alguns minutos depois, Riccardo entrou no carro e pediu ao soldado que
dirigisse. Ele ficou alheio a viagem toda, observando a paisagem pela janela.
Aquele homem que me amou no banheiro já não existia mais. O que Catarina
havia dito? Será que ele já sabia sobre os bebês?

As dúvidas estavam me atormentando, fechei os olhos e encostei a
cabeça no banco, estava quase cochilando quando Riccardo me chamou para
avisar que já estávamos em casa. Respirei fundo e saí do carro.

 



 

A sala estava do mesmo jeito, minhas fotos ainda estavam espalhadas
pelas paredes.

— Pode começar com as explicações. — Riccardo andou até o bar
repleto com bebidas novas, serviu-se de Uísque e se sentou no sofá.

Eu precisava ser cuidadosa antes de contar sobre os bebês. Mesmo
correndo risco de ser expulsa, tentei ao máximo não demonstrar medo.

Aproximei-me de Riccardo e me sentei em seu colo, o corpo dele
automaticamente enrijeceu. Passei minhas mãos em seu belo rosto e
contemplei cada traço, os olhos verdes não desviavam dos meus. Será que
nossos filhos seriam idênticos a ele?

Um casal? Duas meninas? Ou dois meninos?

— Estou grávida — assoprei as palavras num sussurro.

Riccardo arregalou os olhos e o rosto ficou completamente pálido, a
mandíbula enrijeceu e o corpo ficou tenso. O aperto na minha perna ficou
mais forte e doloroso.

Ele me jogou de qualquer jeito no sofá e se afastou como se eu fosse
portadora de alguma doença contagiosa.

— É claro que está grávida, faz todo sentido. Você sabia que a Catarina
estava viva e fez isso para tentar se safar.

Senti as lágrimas queimando meus olhos.

— Jamais me rebaixaria a esse nível para ter uma família com você —
gritei, fora de mim. Ele se aproximou e me arrancou do sofá me segurando
pelo pescoço. — Está fugindo da responsabilidade?

— Não venha se fazer de vítima, você calculou tudo, e eu, idiota, caí. —
Pulei quando ele gritou e jogou garrafas  contra a parede. — Um filho... —
Passou a mão pelo cabelo, dando as costas para mim.

— São gêmeos... — Ele se virou lentamente para me olhar, pela
primeira vez, vi o pavor tomar conta dos seus olhos verdes.  — Eu não os fiz



sozinha.

Eu tinha a sensação de que meu coração sairia pela boca, minhas mãos
tremiam e as lágrimas escorriam pelas minhas bochechas. Em passos largos e
decididos, ele avançou sobre mim e me agarrou pelo pescoço, novamente.

— Gêmeos...?— deu um passo vacilante na minha direção. — Achei
que tinha tomado o caralho da injeção... Você disse gêmeos?

       Engoli em seco, vendo-o confuso.

— Não deu tempo de fazer efeito — murmurei com dificuldade. —
Nosso casamento foi muito corrido, e eu nunca me preveni antes. Por Deus,
não é motivo para tanto espanto.

Ele me soltou, e se afastou, passando a mão pelo rosto. Ele estava
nervoso, completamente fora de si.

— Quem mais... — ele parou, descendo o olhar para a minha barriga —
está sabendo disso?

— Giovanni, Anna, Matteo e Catarina — balbuciei. 

Riccardo tirou o celular do bolso, discou um número e colocou no
ouvido.

O que ele iria fazer?

Corri até ele e toquei o seu braço, mas ele o puxou de volta e me
empurrou.

— O que você vai fazer?

Riccardo me ignorou, conversou no celular com alguém e mandou um
médico vir fazer o aborto. Fiquei petrificada com aquilo, senti minhas forças
indo embora junto com as minhas esperanças. Eu estava perdida!

Tentei correr para fora da mansão, mas ele me alcançou ainda na porta,
agarrou-me pelos cabelos e me levou de volta para sentar no sofá.

— Se tentar correr novamente, eu atiro em você... Eu falo sério! — Ele
deu um soco acima da minha cabeça, no encosto do sofá.



Eu estava encurralada, sem saída. Eu nunca iria conseguir lutar contra
Riccardo.

Abracei minhas pernas. Toquei minha barriga e desabei em lágrimas.
Meu coração estava em pedaços. Minha vida perderia todo o sentido. Agora
sim não eu não teria motivos para viver, não se meus filhos fossem
arrancados cruelmente de dentro de mim.

— Você sugou toda minha essência, até não restar mais nada em mim.
Tirou minhas esperanças, minha alegria. Mas não vai tirar a vida dos meus
filhos.  Existia uma Laura sonhadora antes de você aparecer, agora existe
uma Laura quebrada.

— Laura...

 

— Catarina está viva, fique com ela. E me deixe ir embora com os meus
filhos.

Ele riu sem vontade, balançando a cabeça negativamente. Senti um frio
na barriga quando ele segurou meu rosto entre as mãos.

— Eu não quero ela...  Eu quero você, menina, mesmo depois de toda a
merda que fez. Você é petulante e impulsiva. Eu deveria torturá-la por dias,
até ver sua vida esvaindo do seu corpo. Mas não o fiz porque você teve um
certo poder sobre mim, mas dessa vez foi longe demais, Laura.

—  Riccardo... — Ele me impediu de continuar colocando a mão sobre
minha boca.

— Você vai ter essas crianças, vou mandá-la de volta para a casa dos
seus pais. Você vai passar essa gravidez longe de mim, e quando as crianças
nascerem, vou tomá-las de você.  Vou assistir você definhando, dia pós dia.

Coloquei a mão na boca, impedindo que o soluço saísse.

— Espero morrer no parto quando esse dia chegar — chorei.

Ele me olhou, confuso.

— Você é a pior espécie de mulher que existe. Vai embora da minha



casa... —Rosnou.

— Não faz isso...

— Não é mais minha esposa. Eu ficarei de olho em você, e não tente
fugir.... porque senão... — Ele trincou os dentes.  — Dessa vez eu te mato. 
 

Pisquei absorta. Eu não entendia que raiva era aquela que Riccardo
sentia por mim.

Engoli o choro e sequei as lágrimas, ainda que meu coração estivesse em
pedaços.

— Antes de ir, quero deixar claro que não deixei Catarina naquele
cativeiro para morrer, e ela anda espalhando mentiras. Assim que eu soube
que ela estava viva, iria tirá-la de lá, mas Antônio disse que poderia livrar
Giovanni...

— Você foi conivente, mesmo que não tenha sido sua intenção.
Confirmou o que eu já sabia. Matteo protege você, encobre sua sujeira.

— Eu só escolhi minha família. Depois que Matteo disse que todos
estavam bem, contei aos soldados sobre Catarina. — Abaixei a cabeça. — No
hospital ela me deu a notícia da suposta perda do bebê, depois a médica veio
com uma surpresa dizendo que estavam aqui. — Enxuguei as lágrimas e
toquei meu ventre. — Aceito meu destino, Riccardo. Vou levar essa gravidez
até o final.  Meus filhos vão nascer. E onde eu estiver, estarei rezando para
que eles encontrem pessoas boas. Um pai e uma mãe que os amem
incondicionalmente. Realmente nosso casamento acabou.

Riccardo passou a mão pelos cabelos, fechou os olhos e respirou fundo.
Ele estava afetado pelas minhas palavras.

— Tudo bem, aceito suas explicações. E a partir de agora, você está
proibida de se envolver em assuntos da máfia. Não venha mais diretamente a
mim, fale com Fabrizio, ele me passará o recado. Mas lembre-se, sendo o
chefe, meu dever é proteger a máfia, e no meu ouvido só chegam coisas
importantes, você não é uma delas.

Aquilo doeu...



— Tudo bem. Não tenho intensão de vir até você, já o conheço o
suficiente.

— Não pense em fugir, você sabe, eu vou atrás e adianto sua execução,
mesmo que esteja carregando meus filhos.

— Posso tocar um pouco de piano antes de ir?

Ele assentiu, chamou uma empregada e ordenou que me levasse até a
biblioteca.

O piano esteve o tempo todo na biblioteca. O lugar era enorme e as
estantes eram cheia com inúmeros livros.

Sentei-me no banquinho do piano, fechei os olhos e comecei a tocar.
Toquei com o coração sangrando e com um vazio na alma.

 



 

Depois de quebrar a casa inteira e colocar fogo nas coisas que ela
deixou, eu me “afoguei” no uísque. Já passava do décimo copo e eu ainda
não sentia nada além de ódio correndo minhas veias.

Eu não queria trazer crianças inocentes para esse maldito mundo podre.
Eles seriam alvos dos meus inimigos, e eu viveria enfraquecido. Ou eles
poderiam ser idênticos ao meu pai... Um psicopata.  Os homens da Família
Guerrieri eram insanos, e eu não era diferente deles, e consequentemente,



meus filhos também poderiam ser.

Maldita Laura!

Sendo o mais velho da relação, deveria ser mais cuidadoso e me
prevenir.

“Onde eu estiver, estarei rezando para que eles encontrem pessoas boas.
Um pai e uma mãe que os ame incondicionalmente.”

Virei mais uma dose da bebida âmbar que desceu queimando a garganta.
Aquelas malditas palavras martelavam minha mente. Incondicionalmente! 
Como um maldito Demônio sujo como eu iria amar alguém
incondicionalmente?

Seria cômico se não fosse trágico.

Fui treinado para ser exatamente como sou, é como sobrevivo no mundo
violento e competitivo, não poderia ser de outra forma, eu não poderia trazer
uma família para aquela vida. Já vi muitos homens perderem mulheres e
filhos, tudo por vingança, e eu não queria passar por aquilo.

Quando ela saiu para tocar o maldito piano, fui atrás, e fiquei
completamente assombrado por aquela música que ela tocou, antes de ir
embora.

Ela foi embora ...

Entrei debaixo do chuveiro e deixei a água gelada cair como pedra sobre
minha cabeça. Eu não estava mais com cabeça para resolver assuntos da
máfia, e eu iria apertar o botão do foda-se, naquela noite. Escolhi um terno
qualquer e vesti, o quarto ainda estava completamente bagunçado, gavetas
reviradas e fotos rasgadas. Não voltaria ali tão cedo, não enquanto o cheiro
dela estivesse impregnado ali. Tirei a aliança do meu dedo e joguei no fundo
do esquecimento de uma gaveta qualquer. Eu já estava me divorciando de
Catarina, mas não poderia fazer o mesmo com Laura, ainda mais estando
grávida dos futuros herdeiros da Cosa Nostra (caso fossem homens).

Ao sair do carro, observei as letras vermelhas piscando “Luce rossa” – “
400 euros per una ragazza.”



Uma enxurrada de memórias tomou minha mente.  Fazia tempo que não
pisava nos bordéis da Família para comer algumas prostitutas e cair em
exaustão de tanto foder. Tomar uísque e puxar o narguilé enquanto assistia as
putas fazerem um belo espetáculo em uma orgia, enquanto mais duas
revezavam em chupar meu pau.  O bordel Luz vermelha era o antro.

— Uísque duplo — Sentei-me próximo ao balcão.

A puta fodida que tremia mais do que os portadores de Parkinson
derrubou minha bebida toda sobre o balcão de madeira. Agarrei nos cabelos
ruivos e puxei, não foi difícil suspendê-la e trazê-la até mim.

— Perdão, chefe. É meu primeiro dia.

Passei os olhos pelo seu corpo trêmulo, o cheiro de medo me deixava
excitado e atiçava meu lado mais perverso e sombrio.

— Ajoelhe-se — ordenei.

E assim que ela o fez, abri o zíper da minha calça e tirei o pau para fora.
E quando ela abocanhou, notei a inexperiência.

Já que seria uma puta, tinha obrigação de ser experiente naquilo. Segurei
a cabeça dela e comecei a comandar os ritmos, golpeando sua boca com meu
pau. Eu tinha noção do meu tamanho e tentava não me irritar por ela estar
quase sem fôlego e desesperadamente tentando se afastar. Mas quando o
dente dela, acidentalmente, arranhou a pele sensível que revestida a volta da
cabeça do meu pau, travei a mandíbula e agarrei firme nos seus cabelos e
acertei três tapas no rosto dela.  

—  Perdão — chorou.  — Deixe-me fazer de novo. — Ajoelhou com um
certo desespero.

— Vou contar até três para você sumir da minha frente  — rosnei.

Não precisei repetir as palavras, a garota saiu cambaleando e
tropeçando, mas desapareceu da minha frente. Voltei a me sentar e dei um
gole da minha bebida. Nenhuma puta conseguia me distrair. Ninguém era
como ela...

Caralho.



 

Estava alheio a tudo que acontecia ao meu redor, porém duas
gargalhadas conhecidas me trouxeram de volta à terra. Me virei para verificar
se não estava ouvindo demais, eis que, inesperadamente, vi Fabrizio e Matteo
no meio das putas.

Não era novidade ver Matteo ali, diferente de Fabrizio. Tomei o último
gole da bebida âmbar e caminhei até eles.

— Irmão. — Fabrizio abriu os braços e gargalhou, quando tentou levar,
caiu por cima da mesa.

Matteo ria de toda a situação, e estava tão bêbado quanto Fabrizio.

— O que aconteceu? — perguntei-lhe. Achando estranho aquele
comportamento inesperado. Se tinha algo que Fabrizio mais dava valor era o
seu casamento.

— Você vai me ouvir como irmão, ou como chefe? — balbuciou. —
Estou precisando de um irmão.

Pensei por alguns instantes. Eu era rígido com todos e sempre colocava
a Família acima das minhas vontades, agia sempre de acordo com as regras.
Tudo que eu fazia era pela Cosa Nostra. Não havia emoções em mim, então
era fácil fazer o certo, mesmo que todos ficassem horrorizados. Então, seria
difícil ouvi-lo como irmão.

— Diz. — Respirei fundo.

— Alessandra me enganou esse tempo todo. — Abaixou a cabeça. Meu
corpo enrijeceu, mas mantive a compostura e esperei pacientemente o que ele
tinha a dizer. — Ela não queria ter filhos, e escondeu isso de mim. Nesse
caso o que devo fazer?

Cabia ao homem decidir se quer ter filhos ou não. A mulher tem que
estar preparada para atender. No mundo da máfia é o homem quem decide
tudo. Se Alessandra não cumpria com suas obrigações de mulher, Fabrizio
deveria pedir a anulação do casamento e mandá-la para um prostíbulo. Ou
matá-la caso não quisesse que outro homem a tocasse. 



—  O correto  — afirmei.

— Você está conversando comigo como chefe ou como irmão? —
perguntou de novo.

— Depende. Não vou ser conivente com suas decisões erradas, aja certo
e terá meu apoio. — Fui duro.

Ele abaixou a cabeça e voltou a beber, não era a resposta que ele estava
disposto a ouvir. Mas todos precisavam de uma dose de realidade, os protegia
quando eram crianças, agora eram homens feitos e deveriam decidir o próprio
destino, sem passar por cima das leis.— Tem tantas mulheres nesse mundo
que podem te dar um filho — Matteo interferiu.

Um bastardo na família era contra todas as regras. Para Matteo tudo
parecia fácil. Meu irmão mais novo tinha apenas o semblante sério, o que não
conduzia com as atitudes.

— Bom divertimento. — Virei as costas e saí.

Subi para o escritório e fui verificar as finanças do bordel, os lucros
estavam indo bem e não tinha com que me preocupar.

— Posso entrar?

Assenti para Irina, ela tomava conta do bordel e instruía as garotas. Ela
caminhou até a cadeira e sentou-se de frente para mim. Irina também tinha o
papel importante de fornecer informações sobre a Bratva.

— O que tem para mim? — Guardei a pasta e olhei para ela.

Certamente àquela altura do campeonato, todos deveriam estar sabendo
que serei papai. Mas ninguém tinha permissão de perguntar sobre minha vida
pessoal.

Caralho, eu ia ser pai de gêmeos.

— Depois de morte de Antônio, elas estão sem informação sobre nós.
Mas trouxe a gravação sobre os próximos passos deles — falou enrolado,
mas consegui entender.

Ela abaixou a cabeça, provavelmente estava chateada. Eu nunca poderia



assumir Irina, como ela queria. Mas se tinha algo que me admirava era sua
lealdade, do contrário já estaria no fundo do mar servindo de comida. Ou
esquartejada e deixada em um terreno baldio.

Mas nada a impedia de que, futuramente, viesse a me trair, um direito
dela, certamente.  Mas eu já tinha um machado amolado para picotá-la com
inúmeros golpes.

— Muito bem. — Suspirei e me levantei da cadeira.

        Espalhei cocaína sobre a mesa em três carreiras. Peguei um canudo
de prata e entreguei a ela.

Irina levantou-se e começou a puxar aquilo com vigor, como se o mundo
dela dependesse daquilo. Voltei a me sentar na cadeira e observei a loira
partir para a segunda carreira sem intervalo. Tomei um gole do meu uísque
favorito, desviando minha atenção para a janela. Somente meu corpo estava
presente, porque minha mente vagava para os meus filhos. Filhos que não
pedi, mas que vieram de mim, e da mulher que de alguma forma, mexia
comigo como nenhuma outra foi capaz.

Depois de muitas doses de bebidas alcoólicas, minha cabeça girava e
tudo a minha frente estava turvo. Como um borrão, Irina sentou-se no meu
colo, nua. Toquei seus seios e tomei um deles na minha boca. Há muito
tempo não fazíamos sexo. Há muito tempo Laura tomou meus pensamentos e
dominou meu corpo. Sua inocência e a diferença de idade entre nós dois me
deixava fissurado. Ela tinha apenas vinte anos de idade, e eu, trinta e sete.

Irina começou a beijar meu pescoço e apertar meu pau por cima da
calça...

“Estou me apaixonando por você”

“Você sugou toda minha essência até não restar mais nada em mim.
Tirou minhas esperanças, minha alegria, meus sorrisos. Mas não vai tirar a
vida dos meus filhos.  Existia uma Laura sonhadora antes de você aparecer,
agora existe uma Laura quebrada.”

Porra... Eu não conseguia me desligar dela.

Abri os olhos e me levantei rapidamente, passando a mão pelos cabelos.



Minha cabeça girava.

— Não vai rolar.  — Tentei sair.

Maldita Laura!

Mil vezes maldita! Mil vezes maldita Obsessão que me atormenta.

O ódio infernal se apossou do meu corpo, e eu queria fazer as piores
atrocidades.

— Riccardi. — Irina tocou meu ombro. — Use sua raiva em mim, eu
gosto disso.

    Virei-me para Irina e empurrei seu corpo sobre a mesa, deixando-a de
costas para mim. Peguei uma camisinha e deslizei no meu pau. Sem cuidado
algum, empurrei meu membro grosso no cu dela e estoquei fundo, rápido e
forte. Não era tesão, era ódio de tudo e de todos.

— Riccardi...tá dormente! — reclamou.

Minhas bolas batiam violentamente contra a bunda dela e a mesa rangia
com as investidas bruscas.

Fechei os olhos me concentrando no gozo que não vinha nunca... Era
Laura que aparecia nos meus pensamentos.

Depois de dar várias estocadas, tapas e puxões de cabelos, enfim
consegui me aliviar... Quando recuperei a consciência, me dei conta que a
camisinha estava suja de sangue. Tirei com cuidado e descartei no lixo.

— Estou bem — ela disse, sem  eu perguntar nada.

Ajeitei meu terno e virei o último gole da bebida. Arrumei mais três
carreiras de cocaína para Irina, e ela sorriu, correndo para cheirar. 

 

 

— Ainda está aqui. —  Fabrizio se sentou ao meu lado, surpreso por eu
estar por algumas horas enfiado naquele lugar.  — Minha cabeça está
explodindo, acabei que transei com uma puta.



— E eu transei com Irina. Isso te consola? — Virei mais um gole da
minha bebida.

— Não acha melhor parar de beber não, Riccardo?

— Não.

Ele passou a mão pelo rosto e respirou fundo. Eu iria beber até cair. Há
tempos não fazia isso.

— Que coisa esquisita! Eu estou puto da vida porque quero  ser pai. Já
você, está bebendo porque vai ser e não quer.

Fabrizio e Matteo não foram torturados por nosso pai. Nunca tiveram
que trabalhar aos doze para sustentar a família. Então eles nunca entenderiam
como a vida é difícil. Eles sempre foram protegidos.

— Vai pra casa descansar — falei de saco cheio de ouvir vozes na
minha cabeça. Sou um homem que prezava o silêncio.

— Vou contar sobre a prostituta a Alessandra. Você deveria procurar
Laura e fazer o mesmo.

Com um ódio descomunal, joguei o copo sobre o vidro do bar. Levantei-
me rapidamente e saí sem rumo. Estava farto daquela merda. Eu não voltaria
com Laura e não queria saber de nada relacionado.

Pra mim ela poderia morrer que não me faria falta. Entrei no carro e
Fabrizio veio correndo tentando me impedir.

— Você bebeu demais e vai dirigir?

— Estou bem, Fabrizio, preocupe-se apenas com os assuntos da máfia.

Liguei o carro e o som possante do motor, tomou as ruas de Sicília. Só
havia duas coisas que me faziam esquecer a merda de vida: As drogas e a
direção. Muitas vezes dirigi sem destino certo, e muitas vezes já me droguei
ao ponto de sofrer overdose. Cada droga faz um estrago diferente, eu fazia o 
combo, que consiste na mistura de substâncias de grupos diferentes, e era
exatamente isso que iria fazer essa noite.

A chuva começou a cair forte, e eu mantinha o pé no acelerador alheio a



tudo.  Estava quase chegando na Calábria quando avistei uma sinalização no
meio da rua. Pisei com força no freio, o carro freou bruscamente e rodou no
meio da pista. Não consegui ver e nem pensar em nada, só senti a dor do
impacto ao ser arremessado para fora.

Tudo foi ficando escuro e o corpo dormente. Por breves segundos pensei
na vida feliz que eu poderia ter ao lado dos meus filhos. Mas infelizmente
não era um homem bom, fui criado com um único propósito. E demônios
como eu não merecem conhecer o amor. Eu nunca irei saber o que é isso.

Eles ficariam melhor sem mim.

Todos os crimes e todas as maldades desumanas que cometi,
terminariam ali, junto comigo.

“Onde eu estiver, estarei rezando para que eles encontrem pessoas boas.
Um pai e uma mãe que os amem incondicionalmente.”

E eles vão, minha doce Laura.

O fim da linha!

Foi com as últimas palavras de Laura, que me rendi ao sono.

 

 

 

 



 

 

 

Completou uma semana que cheguei na casa de mamma, destruída, me
jogando em seus braços assim que ela abriu a porta.

Contei-lhe com detalhes sobre as grosserias que Riccardo proferiu
contra mim. E minha mãe sendo maravilhosa, levou-me até o meu antigo
quarto e me fez deitar, de onde nunca mais saí desde então.

Ficar no mesmo ambiente que Giacomo seria impossível. Ser rejeitada
pelo marido e ter os filhos renegados, era a pior das vergonhas que uma
mulher poderia carregar no mundo da máfia. E certamente, Riccardo sendo o
chefe, era mil vezes pior. Todos me olhavam como se eu fosse uma inimiga.

Porém de uma coisa eu tinha absoluta certeza, eu iria ficar e enfrentar os
problemas até o meu fim. Jamais levaria riscos para os meus filhos, e se fosse
necessário, passaria os nove meses sobre uma cama.

— Posso entrar? — Assenti para minha irmã. Ela entrou no quarto e se
sentou na borda da cama. E mais uma vez tive que engolir aqueles olhares de
pena que me atormentavam. — Vamos jantar. Você não pode ficar trancada
aqui para sempre.

Assenti. Levantei-me e fui até o banheiro jogar água no rosto. Depois
retornei para o quarto, e descemos para o jantar.

Já no meio da escada, fraquejei ao ver todos sentados, Giovanni,
mamma e meu pai.

Quando ameacei voltar para o quarto, incerta se eu deveria mesmo estar
ali, Anna segurou meu braço.

— Não pode passar o resto da vida fugindo dele.

Respirei fundo e concordei. Desci com receio os degraus restantes e
fiquei de pé na sala, esperando ser convidada para sentar.

— Sente-se, Laura. —  E foi Giovanni que levantou e puxou a cadeira



para mim.

— Negativo. — Giacomo deu um soco na mesa. — Essa vagabunda não
vai comer da minha comida. Eu quero ela fora da minha casa.

Senti um nó no estômago e segurei as lágrimas. Era humilhação demais. 
    
— Eu também ajudo nas despesas, portanto, minha irmã vai ficar —
Giovanni intercedeu. 
   
— Certo. — Meu pai jogou o guardanapo sobre a mesa e se levantou. E em
passos decididos, aproximou-se de mim. — Eu não como com mortos.

Abaixei a cabeça e deixei as lágrimas caírem. Por mais que eu tentasse
ser forte,  aquelas palavras tinham um certo peso sobre mim.

— Pai — Giovanni rosnou.

— O que foi, meu filho? — Nosso pai virou-se para encarar meu irmão.
— Todos da Famiglia estão sabendo que Laura foi sentenciada. Ele vai matá-
la, e logo terá de escolher outra virgem para se casar.  Elas já estão fazendo
fila.

—Se elas soubessem o quão ruim ele é, duvido que ficariam eufóricas.

Em um piscar de olhos, Giacomo acertou um tapa no meu rosto.
Giovanni levantou-se transtornado e avançou sobre nosso pai, agarrando-o
pelo paletó.

— Não toque nela novamente — Giovanni gritou.

— Ela está debaixo do meu teto, faço o que eu quiser, moleque...

Sem apetite e muito humilhada, subi as escadas correndo, tranquei-me
no quarto e me joguei sobre a cama. Deixei as lágrimas caírem com toda a
força, havia muita tristeza dentro de mim. Tristezas profundas.

 



 

Fiquei por um bom tempo na janela do meu quarto, contemplando as
estrelas, a noite estava linda.

O vento entrava pelo quarto e balançava meus cabelos e as cortinas
brancas, fazendo um redemoinho ali dentro. De repente, senti um frio
incômodo e uma sensação esquisita, como se estivesse sendo observada.
Estava decidida a fechar a janela quando meu celular tocou. O número de
Matteo brilhando na tela, trazendo com um pressentimento esquisito.

— Matteo? — Ele ficou em silêncio, o que me deixou em alerta. —
Matteo? O que houve?

— Laura, venha até o hospital. Os soldados estão indo na sua casa. —
Ele suspirou fundo.

Hospital?

Automaticamente, pus a mão sobre a barriga em forma de proteção. Será
que Riccardo voltou atrás na decisão e resolveu matar nossos filhos?

— Posso saber o motivo? — murmurei.

— Riccardo sofreu um acidente de carro e está em coma. Você ainda é a
esposa dele, legalmente.

Pisquei absorta, os pelos do meu corpo ficaram eriçados com aquela
informação. O vento continuava balançando meus cabelos, dando a
impressão de querer me avisar algo. Ou seria loucura da minha cabeça? Bem,
o som do vento passou a soar como música melancólica.

Sentia meu corpo flutuar, e um aperto no coração, tentava ao máximo
não chorar, mas foi impossível, porque mesmo me fazendo muito mal, 
Riccardo era o pai dos meus filhos e eu não conseguia desejar-lhe o pior.

 

 



A viagem toda foi em silêncio, continuava alheia a tudo à minha volta. E
assim que o carro estacionou em frente ao hospital, todo de vidro, saltei e fui
em direção à entrada principal.

Quando coloquei os pés dentro do hospital, escutei os gritos
desesperados de Fabrizio. Rapidamente me aproximei deles e me informei
sobre o que estava acontecendo. Não sabia como agir, mas me aproximei de
médico que estava ali para saber o que estava acontecendo... Foi quando
soube que fizeram de tudo para tentar salvá-lo, mas  agora não podiam fazer
mais nada por Riccardo. Seu estado de saúde era grave e, certamente,
deveríamos esperar pelo pior.

Fabrizio estava inconsolável.

Apesar de tudo que passei em suas mãos, não era aquilo que eu queria
ouvir. Riccardo foi o primeiro e único homem da minha vida, o pai dos meus
filhos.

      
— Você precisa se acalmar. — Alessandra ofereceu um copo de água a
Fabrizio. Ele estava completamente desolado, aquilo me deixava mal
também.

— Se não salvarem a vida do meu irmão, eu explodo esse hospital —
rosnou.

Nunca o tinha visto daquela forma tão transtornado. Os olhos estavam
vermelhos, e o semblante transparecia dor. Ele estava desesperado, o seu
mundo parecia estar desmoronando.

E então Matteo saiu de dentro do quarto e estendeu a mão para mim. 

— Vamos, Laura.

Caminhei em passos vacilantes, minha cabeça doía e minha visão estava
turva. Minhas pernas mal obedeciam a meus comandos. Assim que paramos
de frente para uma porta de madeira, respirei fundo.

Quando Matteo a abriu, fiquei petrificada diante daquela cena:  Riccardo
estava sobre uma cama todo entubado, frágil, não parecia em nada com
aquele homem prepotente e arrogante.



Seu rosto aparentava serenidade.

— Ele está aqui há uma semana, perdoe por avisar só agora. Mas
infelizmente ninguém além da família pode saber sobre o estado dele.
Fabrizio e eu decidimos fazer assim. Há soldados por toda parte vigiando
cada lado do hospital. Nem um mosquito entra nesse quarto sem autorização.

Só então me dei conta de alguns homens dentro quarto.

— O que aconteceu com ele? — obriguei minha voz a sair.

— Acidente de carro... Teve uma lesão cerebral e quebrou a perna. Os
médicos já fizeram o possível, ele já foi operado. Não estou tão desesperado
quanto Fabrizio. Se tiver que acordar, ele vai acordar. Riccardo é um homem
forte, não é um simples acidente que vai matá-lo.  Porém, se for a hora dele,
também não podemos fazer nada.

Respirei fundo e me aproximei da cama. Era estranho ver o
Chefe tão debilitado.

— Fabrizio terá de ir para casa descansar, amanhã ele assumirá os
negócios da Cosa Nostra. Vou para a Calábria resolver os assuntos da máfia
calabresa. — Matteo tocou meus cabelos. — Eu sei que não é justo com
você. Não é justo você estar aqui depois de tudo que ele fez.

— Tudo bem — murmurei.

Ele beijou minha testa e saiu do quarto.

Sentei-me na cadeira de frente para a cama e fiquei observando o
semblante sereno de Riccardo. Os aparelhos faziam um barulho irritante,
havia também um tubo enorme inserido na boca dele.

Levei minha mão no rosto dele e o acariciei.

E foi ali que passei a noite.

 



 

O relógio de parede marcava três e meia da madrugada, e eu estava
exausta.  Decidi apoiar minha cabeça sobre a cama.

Fechei os olhos, e estava quase dormindo quando senti algo leve, como
uma pluma, passear entre os fios dos meus cabelos, foi tão rápido que até
duvidei que aquilo tivesse mesmo acontecido. Mas ao levantar a cabeça, um
frio percorreu minha espinha ao ver Riccardo do mesmo jeito.

Provavelmente era o sono me pregando peças.

Depois daquele evento esquisito, meu sono desapareceu completamente,
então peguei meu telefone e liguei para Anna. E depois quando o dia
amanheceu completamente, fui até a cantina tomar um café, estava exausta.

Fiquei um tempo na cantina, tomando café e pensando sobre a vida.
Antes que eu surtasse em meio aos pensamentos, decidi que era hora de
voltar para o quarto.

Quando adentrei o quarto, sonolenta, tentei processar a imagem de Irina
debruçada sobre o meu marido.

E ela chorava descontroladamente.

Com ódio, andei em passos rápidos, agarrei-a pelos cabelos e a
arranquei de cima dele. Aquilo era uma afronta a minha pessoa.

— Me solta. Me solta!  — ela gritou, também puxando meus cabelos.

— Quem deixou você entrar?

— Riccardi estava comigo no dia do acidente, nós tínhamos acabado de
transar. Eu o amo, ele me ama. Ele é meu.

Dei um passo vacilante para trás, percebendo que a intrusa era eu.

Aquela informação me pegou desprevenida, foi como um balde de água
fria no meu corpo. Certamente era ela quem deveria estar ali cuidando dele e
não eu.

Agarrei-a pelos cabelos novamente e a empurrei para fora do quarto.



— Sua vagabunda — ela rosnou.

— Amante e esposa não ficam no mesmo ambiente, quando eu sair você
entra.

A situação estava constrangedora com Irina gritando no corredor, tanto
que ela tentou avançar para cima de mim, mas os soldados a impediram. Ela
saiu arrastada do hospital.

Exausta de toda aquela merda, voltei para o quarto e fechei a porta,
tentando processar tudo que vinha acontecendo.

Até que abri os olhos e foquei na imagem do homem deitado na cama,
completamente desligado desse mundo. Eu estava com raiva dele, e seria
capaz de desligar os aparelhos se não fosse pelos soldados olhando para mim.

Aproximei-me da cama, analisei os machucados em seu rosto. Deslizei
as mãos pela sua barriga rígida e abaixei-me perto do seu ouvido, somente
para sussurrar. Vovó Pierina costumava dizer que as pessoas em coma
escutam tudo ao seu redor, e eu queria que aquilo fosse verdade, somente
para ele saber o quanto havia me magoado.

— Espero que ela tenha valido a pena, Riccardo Guerrieri. Eu prefiro a
morte a ficar ao seu lado. Espero que você morra. — Olhei para o monitor,
que deu sinal do aumento dos batimentos cardíacos. Tirei minha aliança e o
anel de noivado e joguei de qualquer jeito em cima dele. — Até nunca mais...

Assim que acabei de proferir aquelas palavras, os aparelhos começaram
a emitir o som alto de emergência.

Os médicos entraram como furacão dentro do quarto, afastando tudo que
estava na frente...  Ele estava tendo uma parada cardíaca. Seria o fim de
Riccardo Guerrieri?

Virei às costas e me retirei dali, aos prantos. Eu só queria o conforto de
uma cama e, quando acordasse, queria que tudo tivesse sido um pesadelo.



 

 

 

 

Estava deitada quando senti uma leve brisa batendo contrato meu corpo.
Ao abrir os olhos, me espantei por não estar no meu quarto. Minha cama
estava no meio de uma floresta destruída, repleta de árvores mortas e folhas
secas. Afastei as cobertas e pus os pés descalços no chão, o vento ficava cada
vez mais forte e batia contra meus cabelos e levantava a camisola branca,
deixando à mostra minha calcinha. Onde eu estava?

Depois de tanto caminhar por aquele lugar deserto e sombrio, comecei a
sentir um calor terrível, meu corpo pingava suor e a camisola grudava no meu
corpo. Depois de chegar à margem mais elevada, aproximei-me com cuidado
e olhei para baixo:  um mar de lava borbulhava e jorrava para todos os lados.

Para o meu desespero o chão começou a ceder.

— Laura...

   Essa voz... E meu corpo se arrepiou. Era ele.

Olhei para os lados e não vi ninguém. O chão cedia cada vez mais e



sacudia meu corpo. Estava pronta para correr quando “Riccardo” se
materializou na minha frente em forma demoníaca. Havia fios espalhados
pelo corpo nu, seu pênis estava completamente ereto. Meu coração disparou.
O corpo era coberto de músculos, os olhos verdes e intensos, os dentes
pontiagudos deixavam-no assustador e ao mesmo tempo convidativo para
desfrutar da libertinagem.

“Riccardo” sorriu com escárnio:

— Tire a camisola e a calcinha.  — ele ordenou com a voz grotesca.

Meu corpo não respondia aos meus comandos, então sem pestanejar e
ansiosa, arranquei os tecidos do corpo. Meus seios saltaram livre e os bicos
enrijeceram. “Riccardo” aproximou-se e passou as garras em volta do bico
sensível, depois tomou um deles na boca e sugou. A língua quente e áspera
fazia círculos, depois ele mordeu, chupou e sugou o sangue que saiu. Meu
corpo incendiava e minha intimidade latejava, podia senti-la pingar de tanto
prazer.

— Deite-se e abra suas pernas para mim — ordenou.

Deite-me naquele chão e abri minhas pernas tanto quanto podia,
Riccardo ajoelhou-se e começou a passar a língua na minha boceta. A língua
grande fazia círculos no meu clitóris, depois ele enfiava dentro de mim e
tirava. Lambia meu ânus e chupava minha vagina sensível. Me contorci de
espasmos sentindo o orgasmo me dominar, estendi meus braços e cravei
firme minhas unhas no chão, gritei e chorei quando o gozo
escorreu violentamente entre minhas pernas. Minha respiração estava
acelerada e meu coração batia descompassado.

O Demônio deitou-se no chão e ordenou que eu me sentasse sobre ele.
Peguei aquele pênis animalesco entre minhas mãos e encaixei dentro de mim,
por pouco achei que não iria caber, mas Riccardo levantou meu corpo e
estocou fundo e forte.

— Quica — ordenou.

Apoiei minhas mãos em seu peito e comecei a cavalgar naquela tora
enorme e desproporcional para mim. Ele grunhiu e apertou meus seios
enquanto eu quicava freneticamente e jogava a cabeça para trás, sentia



perfeitamente aquele membro me alargando cada vez mais.

— Eu vou gozar — anunciei me perdendo em uma nuvem cinza e
horrenda que encobria o céu. As lágrimas desceram quentes molhando meus
seios expostos, sendo apalpados pelas mãos firmes.

Gritei alto, e continuei subindo e descendo. Minha visão ficou turva, o
Demônio me suspendeu pela cintura e começou a estocar forte e
bruscamente. Sentia o pênis tocar meu útero e causar um certo desconforto.
Meu ventre, minha vagina e meu ânus contraíram-se violentamente, e foi
então que caí me contorcendo por cima dele. Meus cabelos estavam
completamente molhados, minha respiração falhava.

— Estarei sempre te mostrando a quem você pertence. Seja na outra
vida, ou aqui. Nunca irá se livrar de mim. Eu sou o demônio, e você é meu
anjo  — ele assoprou as palavras no meu ouvido.

Acordei num sobressalto, suada e completamente ofegante, minha
intimidade latejava forte, como quem acabara de transar. Passei a mão pelos
cabelos, ainda absorta. Pulei de susto quando a porta do meu quarto foi
arrombada, Anna, Mamma e Giovanni entraram assustados.

Um pesadelo? Ou realidade?

— Laura, o que aconteceu? — Giovanni tocou meus cabelos. — Você
estava gritando.

— Um-um pesadelo — balbuciei.

Aquilo pareceu tão real. Mamma subiu na cama e me abraçou forte,
enterrei meu rosto em seus cabelos. Era de madrugada, então ela decidiu
dormir comigo. Eu estava exausta, foi como se minhas energias tivessem sido
sugadas. Então me aconcheguei ao corpo de mamma e fechei os olhos, me
entregando ao cansaço

— Laura?

Abri os olhos exausta. Já era de manhã, mas parecia que eu não tinha
dormido nada. Depois daquele pesadelo, era como se um trator tivesse
passado por cima de mim.



Mamma já estava de pé, ao lado da cama.

— Oi...

— Querida, Fabrizio está na sala querendo falar com você. — Ela beijou
minha testa. — Venha tomar café, você dormiu demais.

Depois de escovar os dentes, pentear o cabelo e trocar de roupa, enfim
decidi descer.  Meu corpo pesava, minha cabeça doía e os olhos ardiam. Já na
sala encontrei Fabrizio de pé, Giacomo, Anna e mamma sentados no sofá.

— Bom dia. — Aproximei-me.

O rosto de Fabrizio estava sério não parecia aquele mesmo homem
descontraído de sempre. No fundo eu sabia por que ele estava ali, depois que
Riccardo sofreu aquela parada cardíaca, virei as costas e voltei para casa sem
me importar com nada, e Fabrizio estava bravo por isso.

Mas meu coração se quebrou em mim pedacinhos ao ver Irina ali com
Riccardo.

— Vim saber o que aconteceu ontem. — Fabrizio aproximou-se. —
Depois que Riccardo sofreu a parada cardíaca, os soldados relataram que
você saiu correndo do hospital. Posso saber o motivo? O que você disse a
ele? — Fabrizio passou a mão pelos cabelos. — Laura, pessoas em coma
devem receber palavras de incentivo. Você poderia tê-lo matado. Qual é a
porra do seu problema?
     

Engoli em seco e olhei de soslaio para Giacomo sentado na poltrona,
observando toda cena a sua frente. Eu era a mulher do chefe, era obrigação
minha estar com ele, independente das circunstâncias, é sempre o homem que
dá o aval na relação. Mas era praticamente impossível me acostumar com
aquilo.

— Eu não disse nada — menti. O olhar intimidador do meu pai estava
me dando medo.

— Então por que o seu anel de noivado e a aliança estavam sobre o
corpo dele ? — Fabrizio tirou os objetos do bolso e mostrou. — Riccardo
estava indo bem e do nada piorou.



Não foi nada comparado ao que ele fez com minha vida. O que mais
doeu foi ter rejeitado os bebês e ainda ter transado com Irina. Meu coração
não conseguia suportar tanta maldade. 
    
— Irina estava lá, e eu não quis ficar no mesmo ambiente  — murmurei. —
Eu não disse nada ao seu irmão. Ele me expulsou de casa, então não vejo
necessidade em usar aliança.

— Irina não é a mulher dele e você, sim. Laura, eu tenho um apreço por
você, mas não estou aqui como amigo ou cunhado, estou aqui como chefe
exigindo que você vá para o hospital ficar com o meu irmão... Ele é seu
marido. É sua obrigação.

— Não tenho obrigação nenhuma. Ele me sentenciou, há inúmeras para
fazer companhia a ele, Irina vai adorar.

— Uma mulher nunca deve questionar sobre as amantes do marido,
muito menos ter ciúmes delas. Ele pode ter inúmeras delas, mas sempre quem
deve cuidar dele é a esposa. Pare de ser infantil.

Respirei fundo, tentava ao máximo não me estressar com toda aquela
merda. Sim, as regras da máfia eram idiotas e cada vez mais eu odiava tudo
aquilo. — Eu não vou. Sinto muito, Fabrizio, também gosto muito de você.
Mas não vou ficar sendo humilhada pelas putas de Riccardo. Como você
pode perceber, ele me expulsou de casa por não aceitar os filhos. Então eu
vou cuidar da minha gravidez, arrume outra trouxa para cuidar dele.

Ele olhou-me com o semblante rígido.

— Giacomo, ordeno que não deixe Laura sair desta casa até o
nascimento dos bebês. Eu não voltei atrás.

      Fabrizio respirou fundo e olhou para todos na sala, depois voltou a
olhar para mim e como se vencesse uma batalha interna, ele assentiu e
caminhou até a porta, meu pai levantou-se rapidamente e foi acompanhá-lo.

— Por Dio, Laura. O que pensa que está fazendo? — Anna tocou meu
braço. — Vá ficar com o seu marido. Quando ele acordar vai vê-la perto dele
e irá mudar de ideia. Pense nos pequenos e pare com essa rebeldia.

— Eu vou embora, não aguento mais ficar nesse lugar. Vou ligar para



Bárbara e pedir que me ajude. — Estava mesmo decidida a fazer aquilo.

Mamma levantou-se do sofá e caminhou rapidamente até mim,
ajoelhou-se e implorou para que não o fizesse. Então minha ficha caiu, me
dei conta que não adiantaria fugir, para onde quer que eu fosse eles iriam me
achar, mais cedo ou mais tarde. Era apenas uma questão de tempo.

   Então mais uma vez eu pensei em Bárbara e Bernardo, infelizmente
não poderia colocá-los em risco.

Quando papai retomou de volta à sala, senti um frio percorrer minha
espinha. Então Anna e Mamma entraram na frente dele tentando acalmá-lo,
no entanto não adiantou. Meu pai arrancou o cinto da calça e correu na minha
direção. Subi as escadas e tentei me trancar no quarto, mas ele deu um chute
e a porta atingiu meu rosto. Tão rápido quanto podia, ele acertou em cheio
meu rosto. Os golpes duraram até ele se cansar, Mamma e Anna gritavam do
lado de fora, e eu a todo momento tentava proteger minha barriga.

— Você está proibida de sair deste quarto, Laura. Vou com você nas
consultas médicas, e também vamos visitar o chefe. Quero você o agradando
enquanto ele estiver naquela cama de hospital.

— Vá se foder — gritei, completamente fora de mim, com ódio. Papai
deu-me um tapa no rosto, que me fez tropeçar na cama e cair sentada no
chão, mas não me importei.  — Pra mim ele pode morrer.

Giacomo agarrou-me pelos cabelos e me retirou do chão, nesse processo
pude ver que sua mão estava enfaixada — Você não é minha filha. Estou
ansioso para quando ele acordar, com certeza não irei faltar na sua execução.
Você desonrou meu sobrenome, todos na Famiglia falam de nós pelas costas.
Você é uma puta. — ele tirou a faixa da mão e eu  me assustei ao ver que
seus dedos foram cortados. — Está satisfeita? Isso foi por sua causa.

—Bem feito.  Pode me espancar o quanto quiser. Mas não se esqueça
que carrego dois Guerrieri no ventre. — Cuspi no rosto dele e levei outro tapa
na cara.

Meu pai caiu em si, de que não iria adiantar me bater. E afastou-se
bruscamente de mim.

Riccardo era o único que poderia fazer algo com os bebês, ninguém



mais.

— Acho que você foi trocada na maternidade. — Ele cuspiu no chão,
como se sentisse nojo de mim. — Nunca gostei de você.

— Idem — retruquei. — Sou filha de chocadeira. Pra mim se você
morresse não faria diferença.

     Ele tentou avançar para cima de mim e eu peguei o abajur para me
defender. Meu pai deu-me um último olhar antes de sair do quarto. Mas antes
pude ver a voz grossa reverberar.

— ELA VAI PASSAR A GRAVIDEZ TRANCADA, NINGUÉM VAI
ABRIR ESSA PORTA.

    Fechei os olhos quando escutei o estrondo da porta ser fechada.
Sentei-me sobre a cama e acariciei minha barriga. Não me importava de ficar
trancada desde que eu tivesse um pouco de paz.

 

 

 

 

 

 



 

ALGUNS MESES DEPOIS...

 

Acordei com o som insistente do meu celular. No relógio de cabeceira
marcava exatamente as cinco da madrugada.

Madrugada!



   A noite foi regada com muito sexo e muita bebida. As meninas
dormiam espalhadas pelo quarto.

Estiquei a mão até o celular, que tocava insistentemente.

— O que é, Fabrizio! — atendi, sem o mínimo de paciência. — Virou
minha mulher agora? Toda hora me liga, que inferno!

     Ele respirou fundo, tentando se controlar. A verdade era que Fabrizio
não estava dando conta da máfia sozinho e andava muito estressado
ultimamente. Riccardo sempre “mastigava o pão antes de dar para nós.”

Mas eu não ligava e muito menos tinha vontade de assumir
responsabilidades. Eu queria aproveitar a vida.

— Preciso que você volte imediatamente. A Yakuza vai iniciar um
ataque para tomar a Cosa Nostra. Já sabem que Riccardo está fora da jogada.

Riccardo estava há meses em coma, e eu sabia que em algum momento
nossos inimigos descobririam, o que não era nenhuma novidade.

Riccardo era temido pela mente insana e inúmeros massacres cruéis.
Então se ele não estava mais à frente de tudo, não haveria perigo para os
nossos inimigos. Éramos um alvo fácil.

Levantei-me rapidamente da cama e passeei com os olhos pelo local em
busca do meu terno.

— Como estão as coisas aí na Calábria?

— Bem — afirmei vestindo meu terno e tentando me equilibrar. —
Resolvi tudo que tinha que resolver.

— O que você acha que Riccardo faria numa situação dessas? —
balbuciou.

Era notável o medo na voz. Fabrizio nunca ficou sozinho numa
enrascada daquelas, na verdade, nem eu. Mas diferente dele eu enfrentaria
quem quer fosse para defender a Cosa Nostra e a Ndrangheta, mesmo eu
sendo o moleque infantil que todos diziam que eu era.

— Ele já teria ido até o líder da Yakuza e arrancado a cabeça dele. —



Ri, sabendo que aquilo era verdade.

Quando Riccardo incomodava-se por algo, ia até o mal e cortava pela
raiz; uma característica forte dele.

Não nos dávamos bem, mas tinha de admitir que sua competência como
chefe era excelente. Sabia também que Fabrizio não faria nada parecido.
Então era hora de ligar o botão de alerta e convocar todos os membros
importantes para uma reunião. 

— Como ele está? — perguntei enquanto pegava a chave do meu carro.

— Na mesma. Eu não sei se... vai acordar... algum dia.

— Certo. Vou sair da Calábria agora.

     Entrei no carro e pisei fundo no acelerador.

 

 

Antes de resolver qualquer assunto, estacionei no hospital e fui me
informar sobre a situação de Riccardo.

Havia meses que ele estava em coma, sem qualquer evolução do quadro.
Era realmente preocupante.

Assim que abri a porta, vi Laura sentada na cadeira com a cabeça
apoiada sobre o ombro de Riccardo. Eu não sabia o que pensar quando via os
dois juntos, mas percebi que aquilo já não me incomodava como antes.

Andei calmamente até ela e toquei cuidadosamente os seus cabelos.

Mas o carinho que eu tinha por ela, nunca iria morrer.

Laura me olhou, assustada.

— Ainda pagando penitência? — brinquei.



  Ela deu um leve sorriso e ajeitou os cabelos. Era incrível como ela
ficou mais linda devido à gravidez avançada. Eram os meus sobrinhos ali. E
mesmo que os médicos desacreditassem que a gravidez chegasse até o final,
ela acreditou e enfrentou todos.

— Que escolha eu tenho? — murmurou. — Fabrizio e meu pai me
obrigam a vir todos os dias.  No início eu me rebelei e disse que não viria.
Mas depois acabei percebendo que seria prejudicial para a minha gravidez
ficar me aborrecendo. Falta pouco para os meus pequenos nascerem, não
quero que nada de ruim aconteça.

  Toquei levemente o rosto dela e suspendi para que pudesse olhá-la nos
olhos.

— O que estão fazendo com você?

— O que você acha que meu pai faria? — Ela abaixou a cabeça e
enxugou as lágrimas. — Fabrizio não diz nada. Giovanni saiu há meses para
uma missão e não retornou, só peço a Deus que ele esteja bem.

Meus olhos caíram sobre Riccardo deitado em cima da cama, na mesma
situação. Tinha fé de que poderia acordar a qualquer momento. No fundo eu
desejava que se recuperasse, ele era meu irmão.

A Máfia tornou-se uma bagunça, Fabrizio, assim como eu, não estava
dando conta dos assuntos. E para variar: Laura e seus filhos estavam jogado
às traças sofrendo maus-tratos.

— Você já se alimentou? — perguntei preocupado. Ela negou com a
cabeça.  — Então vamos até a cantina comer algo. — Estendi minha mão e
ela segurou firme.

    Na ausência de Riccardo era nosso dever cuidar de Laura. Ela
carregava nossos sobrinhos e nosso sobrenome, portanto era parte da nossa
família. Um erro grave que Fabrizio cometeu, mas ele também estava
completamente sobrecarregado.

 



 

    Estávamos quase chegando à cantina quando Laura sofreu um mal-
estar. Com ajuda dos médicos rapidamente levamos para um dos quartos. Ela
estava agitada, e não parava de chorar.

— Os meus bebês.

   Um Médico passou um gel na barriga dela e deslizou um aparelho no
local. Logo a imagem dos bebês preencheu o monitor.

Olhei confuso e não entendia nada, mas eles eram engraçados. E as
cabeças eram enormes, rezava para que fossem idênticos a Laura.
      
— Senhora Guerrieri, um deles mudou de posição — o médico comemorou.
— Significa que podemos ver o sexo hoje. A senhora quer?

   Laura assentiu emocionada.

— Há meses que espero por isso, doutor.

— Eu torço por um casal. — Sentei-me na cadeira interessado. Se
tivéssemos uma menininha na família, Riccardo iria enfartar. Eu daria boas
gargalhadas daquele filho da puta.

O médico explicou que apesar de Laura estar grávida de 26 semanas,
não era possível ver o sexo dos girinos. Mas que os gêmeos eram
univitelinos. Uma clonagem natural. Por isso têm o mesmo sexo. Que irado!

E se fossem duas meninas?

— Hum. — O médico fez uma cara. Procurei pelos olhos de Laura e os
encontrei aflitos. Ela mordia o dedo enquanto olhava para tela. — São dois
garotões fortes e saudáveis. Parabéns.

Ele mostrou as partes íntimas de um deles. Riccardo “acertou na veia!”
Os futuros chefes da Cosa Nostra estavam à caminho. Ele foi presenteado
com dois herdeiros e nem havia conhecimento disso.

   Nesse momento o choro de Laura reverberou o quarto de hospital.

—  Lorenzo e Vincenzo. — Laura soluçou.



— Lorenzo Guerrieri e Vincenzo Guerrieri. Bonito nomes — murmurei
enquanto acariciava os cabelos dela.

     Enfim a família Guerrieri iria crescer. Eu tinha certeza de que
Riccardo ficaria embasbacado.

 

     Depois que ajudei Laura a se levantar, o médico me chamou no
canto. O semblante do velho era de preocupado a assustado. Na minha cabeça
eu só conseguia imaginar: será que havia algo de errado com as crianças e ele
não quis dizer na frente de Laura para não a preocupar? 
     
—  Alteração na pressão arterial da gestante pode gerar complicações para a
mãe e para os bebês. — o médico alertou. — Eu já avisei ao Senhor Fabrizio,
mas parece que ele não está muito preocupado. O senhor me desculpe, viu.

— Não precisa se desculpar — tranquilizei. — Meu irmão vem
passando dos limites. Ele não é uma pessoa ruim, só está sobrecarregado.

    Eu ainda optava pela sobrecarga nos ombros dele. Mas se fosse o
poder subindo à mente, eu trataria de colocá-lo no devido lugar.
      Levei Laura até a casa dos pais e esperei que ela arrumasse as coisas e se
despedisse da família.  Riccardo não estava entre nós, mas havia dois
herdeiros seus no ventre dela. Então Laura deveria ficar em segurança até ele
acordar e decidir o que fazer. E aquela decisão pertencia somente a ele.

— Para onde vai me levar?

— Para a mansão de vocês.  — Dei de ombros.

   Era lá o lugar dela. Uma Guerrieri deveria ser respeitada até a segunda
ordem. 
  

— Mas... Mas... Riccardo havia me expulsado de lá. — Arregalou os
olhos.



— Laura, quando Riccardo fez isso, certamente não sabia que iria sofrer
um acidente e ficar em coma. Portanto não deixou nenhuma ordem específica
em como devemos tratá-la. Eu vou proteger você e os meus sobrinhos, não
vou deixá-la perto de Giacomo.

    Abaixou a cabeça e concordou. Não era seguro ficar no mesmo
ambiente que o pai. Eu faria questão de matá-lo lentamente.

 

 

Assim que chegamos na mansão de Riccardo, ordenei aos seguranças
que abrissem o portão. Quando adentramos a enorme sala, Laura sofreu outra
tontura e segurou-me na mão. Certamente ali trazia péssimas lembranças,
mas eu não poderia levá-la para outro lugar.

— Não estou me sentindo bem aqui. — Laura pôs as mãos sobre a
cabeça, depois abaixou o corpo e começou a vomitar na sala.

Gritei os empregados e ordenei que a ajudassem. Obviamente eu não a
deixaria ali sozinha, sempre estaria visitando, era o mínimo que eu e Fabrizio
deveríamos fazer. Mas para aquele babaca a única que importava era a esposa
dele.

— Tome um banho e descanse. Você não está sozinha  — confortei.

  Ela concordou.

 

 

Depois de cuidar de Laura e verificar a saúde dela, cheguei atrasado na
sede da máfia. Fabrizio estava com a mesma cara de cu de sempre.



— Demorou. — Virou-se para me encarar. — Mas nem precisa me dizer
o que estava fazendo, porque eu já sei de tudo.

     Dei um sorriso irônico e sentei-me na cadeira.

— Vamos ser titios de dois garotões. Você sabia disso? — Usei meu
tom sarcástico. — O que chamou atenção foi o tamanho do saco. —
Gargalhei. — Pau grande é de família.

     Fabrizio me olhou surpreso e tomou um gole da bebida. Esperava
muito que aquilo não fosse inveja, do contrário ele estaria muito fodido.

— São homens? — perguntou emocionado.

— Lorenzo e Vincenzo — concluí.

— Quem escolheu os nomes?

— A mãe — afirmei.

— Os nomes são bonitos, mas é o pai quem deve escolher, ou nós que
somos os tios.

     Na mesma hora eu me levantei, ajeitei meu terno e me aproximei
dele, ficando cara a cara. Quem ele achava que era?

— Laura... é a esposa do seu irmão, e você está passando dos limites,
Fabrizio — alertei. — Você conhece muito bem o temperamento do nosso
irmãozinho.

— Ele a sentenciou, Matteo, só estou fazendo o meu trabalho.

     Quase ri.  Daria uma boa gargalhada se eu não estivesse tão puto com
aquele idiota. Como pode ser tão cego?

— Mas você é muito idiota mesmo. — Gargalhei. — Será que você não
consegue enxergar?  Riccardo está com os quatro pneus arriados por ela! Ele
ama Laura, do jeito dele, mas ama.

Fabrizio arregalou os olhos e voltou a me olhar.

— Quando foi que uma mulher o desestabilizou tanto ao ponto de fazê-
lo sofrer um acidente? — Ajeitei o terno dele sarcasticamente. — Não duvido



que ele mate você, ou mate a mim. Mas Laura eu duvido.

— Ela foi desrespeitosa. — Afrouxou a gravata.

— Guarde suas desculpas para quando Riccardo acordar. E
principalmente se ela e os bebês morrerem no parto.

    Fabrizio não falou mais nada, apenas tirou uma caixinha do bolso, o
que presumi ser o anel de compromisso e jogou sobre a mesa.

Era o meu noivado com Anna. Porra, a mulher era até bonita, mas eu
tinha outros planos.

— Com uma guerra prevista, você ainda quer noivado?

— Era o que Riccardo queria, não?

— Mesmo odiando Riccardo, admiro a sua coragem, a força e a
sabedoria. Se quer ficar no lugar dele, então esteja à altura, Fabrizio

— Está me desfiando, Matteo?

— Não é isso. — Encarei-o firme. — Mas se continuar agindo assim,
não estará apto para dar ordens.

  Ajeitei meu terno e saí para resolver a reunião. Iríamos iniciar uma
guerra contra a Yakuza.
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Deixei a água gelada escorrer pelo meu corpo e levar embora o estresse,
a tristeza e a solidão. Tudo parecia estar desmoronando sobre minha cabeça;
eu não sabia o que fazer. Ficar sem Riccardo por tanto tempo estava me
enlouquecendo. O pior de tudo:  a cada dia, semana e mês, as esperanças do
meu irmão acordar iam se esvaindo. Encostei a cabeça no blindex e fiz o que
há muito tempo não fazia: chorei. Chorei como um covarde — exatamente o



que meu pai dizia que eu era. Suas palavras não me importavam mais naquele
momento, eu precisava descontar toda minha frustração.

— Posso ensaboar você? — Respirei fundo e apertei os olhos, mais um
problema que eu teria que resolver.

Eu não estava decepcionando só a mim, mas a todos também.
Decepcionei Riccardo, por não estar dando conta daquilo que ele tanto lutou
para conquistar.  Decepcionei Laura por não cumprir meu papel de irmão e
protegê-la. Decepcionei Matteo por não ser o irmão mais velho que ele
precisava. E por último — porém não menos importante —, decepcionei
Alessandra ao me envolver com Catarina.

— Já estou saindo — fui grosso. Mas aquilo precisava terminar.

     Na verdade, aquilo nem deveria ter acontecido. Certas coisas na vida
saem do controle, transformam-se em uma bola de neve e vai destruindo tudo
que vê pela frente. É exatamente no momento da destruição que você se
pergunta: onde foi que tudo começou a dar errado?

     Depois de fazermos sexo, Catarina sentia culpa e começava a chorar
desesperadamente, passava as unhas sobre a pele e causava feridas. O pior é
que daquele dia em diante, ela nunca mais me deixou em paz.

— Você não vai poder ficar com Alessandra — ela murmurou. — Vai
precisar de outra esposa. — Chorou abaixando a cabeça.

      Eu também não tinha decidido o que fazer com minha esposa, mas
sabia perfeitamente que seria incapaz de matá-la ou mandá-la para um
prostíbulo. E Catarina temia que Riccardo desse a ela o mesmo destino,
certamente estava atrás de um marido.

— Tem noção do que está falando? — Segurei no rosto dela e suspendi.
— Eu amo a sua irmã. Acha justo estarmos fazendo isso? — Olhei-a com dor
nos olhos. Alessandra não merecia ser traída daquela maneira, por mais que
tenha me tirado todos esses anos, o direito de ser pai... de ter um herdeiro
para defender a Cosa Nostra.

   Catarina não disse nada, apenas abaixou a cabeça e afastou-se de mim.
Tanto ela quanto eu sabíamos da merda que fizemos, no entanto, no que
dependesse de mim, aquilo jamais voltaria a acontecer. Aquele peso eu tiraria



dos meus ombros depois que contasse a Alessandra.

— Você não está no seu juízo perfeito. Sinto-me como um aproveitador.
Você está fora da realidade, Catarina. Precisa de ajuda para se encontrar,
infelizmente não posso mantê-la na mesma casa que eu.

— Minha menstruação está atrasada. — Abaixou a cabeça. — Preciso
de uma consulta, depois que saí daquele lugar nunca mais tomei
anticoncepcional.

    Dei alguns passos para trás e olhei em volta, para ver se Alessandra
não estava por perto. Se Catarina estivesse grávida, seria o pior dos meus
pesadelos. Queria filhos, mas não com ela. Seria muito azar!

— Catarina... Isso não é possível. — Depois de dizer as palavras, bufei 
me reprimindo mentalmente ao imaginar o quanto soou estúpido. Nós
transamos sem prevenção, então de fato, não importava quantas vezes
aconteceu. Ouvi dizer que certas mulheres têm muita facilidade para
engravidar.

      — Posso não estar bem da cabeça como vocês dizem, mas ainda
assim sei como são feitos os bebês. Não estou dizendo que estou grávida, mas
não quero ter que descobrir depois que a barriga começar a crescer. Se vai dar
um jeito de interromper essa gravidez, Fabrizio, exijo que seja no início.

   Respirei fundo e me controlei para não quebrar tudo. Por que mesmo
sabendo o que certo, fazemos o errado?

— Você já está falando como se já estivesse grávida. Você planejou
isso, não foi? — rosnei. — O golpe seria em Riccardo, mas ele não foi burro
de enfiar o pau em você. — Ri sem humor. Eu estava fodido.

— Não. Não planejei, mas se transamos sem camisinha, é provável.
Uma transa é o suficiente, e fizemos mais de uma vez naquela noite.

— Me deixe sozinho! — murmurei.

Então ela saiu e me deixou naquele banheiro. Desejei mais do que nunca
que Riccardo acordasse e dissesse aquelas palavras duras e cruéis, porém
verdadeiras, que só ele possuía. Ainda observando meu reflexo no espelho,
imaginei um filho crescendo no ventre de Catarina. Filho bastardo que jamais



seria aceito pela sociedade mafiosa.

Afastei todos aqueles pensamentos e vesti meu terno. Fazia um tempo
que não dividia o quarto com minha esposa, achei melhor respeitar o espaço
dela, além de estar com a consciência pesada. Não era digno de estar perto
dela enquanto não resolvesse toda a merda que criei.

Fui até o cofre e digitei a senha, logo tirei uma caixa. Ao abri-la, o colar
de esmeraldas escarlates brilharam ofuscando minha visão. A pedra era
consideravelmente mais rara do mundo. E foi passada de geração pelas
mulheres da família Guerrieri. O colar era passado como um ritual para
presentear a mulher que esperasse um herdeiro. Mamãe foi a última a receber,
e agora por direto deveria pertencer a Laura.

Riccardo sempre afirmou que não teria filhos, nunca. Então
consequentemente, me entregou a joia e disse que eu poderia fazer o que
quisesse com aquilo. Que ironia. A joia seria entregue à esposa dele, e não
era qualquer gravidez, eram dois herdeiros no mesmo ventre.

  A vida é mesmo surpreendente e nos prega peças.

 

 

Estacionei no jardim da mansão e respirei fundo. Peguei a caixa no
banco e saí do carro. Nunca é tarde para consertar os erros, e eu precisava dar
um jeito nos meus.

— Senhor Guerrieri, bem-vindo. — A empregada abriu a porta e sorriu.

A primeira impressão que tive quando entrei na mansão, era que estava
tudo diferente. A sala estava repleta com flores decorando o ambiente.

— O que houve aqui? — perguntei confuso.

     A simpática senhora de cabelos brancos deu um sorriso aberto. Eu
sabia qual seria a resposta, tanto que acabei rindo também.



— A senhora Guerrieri busca flores todos os dias no jardim para enfeitar
a casa. Ela disse que a mansão está muito fria e sem cores. Logo os bebês vão
chegar e ela quer um ambiente agradável.

— Eu gostei. — Sorri passeando os olhos pelo local. Observei também
que havia quadros do casamento deles. Fotos de Laura em ensaios. O
ambiente estava bem familiar. — Onde ela está?

— Lá em cima. — Apontou para a escada. — Arrumando o quarto dos
bebês. Ontem a mãe dela e a irmã estiveram aqui para ajudá-la.

    Depois de agradecê-la, subi a escada. Já no corredor, pude ouvir sons
de coisas sendo arrastadas. Esperava muito que ela não estivesse fazendo
esforço.

— Laura. — Bati na porta do quarto entreaberta e me encostei.

   O quarto era no tom pastel com detalhes azuis. Os berços eram
brancos, e havia um enorme tapete felpudo também branco no chão. No teto,
um enorme lustre de cristal enfeitava o ambiente. Tá certo! Eram dois
príncipes à caminho, então aquele quarto estava digno de realeza.

— Gostou? — Saí do estupor quando ouvi a voz dela.

— Você fez tudo sozinha? — perguntei preocupado. — Isso pode fazer
mal aos bebês.

    Ela deu de ombros, afastou-se e pegou um urso branco e pôs sobre
uma cômoda.

— Apanhar do meu pai foi pior. — Ela respirou fundo, e eu me senti
culpado. — Matteo foi um anjo. 

    Entrei no quarto, ainda absorto com a linda decoração. Daria tudo
para Riccardo ver tudo aquilo.

— Eu vim me desculpar. Não quero que você pense que não estou feliz
por sua gravidez. Fiquei chateado com você e acabei invertendo os papéis. Eu
me sinto perdido. — Passei a mão pelos cabelos. — Eu gosto de você, Laura,
e não quero que fique aborrecida comigo. Fui um filho da puta em ter
confiado no seu pai. Fui um filho da puta em exigir que você ficasse no



hospital com Riccardo. Mas minha esperança era de que ele acordasse e
enxergasse você ali.

Ela piscou os olhos várias vezes e respirou fundo. Sabia perfeitamente
que Laura seria incapaz de odiar alguém. Ela poderia até ser rebelde, e não
aceitar o que era imposto. Mas sua maior qualidade era o enorme coração.
Ela amava Riccardo sem mesmo ele merecer.

— Tudo bem. Entendo que esteja sobrecarregado. Mas sim, você foi um
tremendo de um filho da puta e nada justifica — rosnou. — Mas ninguém é
perfeito, Fabrizio. Os seres humanos erram o tempo todo. De certa forma eu
criei essa situação.

     Olhei confuso.

— Você não é culpada. Fui negligente, mas isso jamais voltará a
acontecer. 
      
— Anna conversou comigo sobre o fato de eu não estar prevenida, ela disse
que seria assim no primeiro mês. Todos me avisaram desde o início sobre a
fama dele, todos disseram para eu não engravidar. Mas eu me descuidei,
Riccardo é viril, e eu sou uma jovem com hormônios à flor da pele, na idade
mais fértil. Não demorei a engravidar. E Riccardo não ficou contente com a
notícia.

— Eu sei. Riccardo nos criou sozinho, ficou traumatizado.

— Seu irmão  com certeza teve um passado horrível, Fabrizio. Eu tentei
sentir ódio de Riccardo, porém não consigo. Sabe por quê? — Ela se
aproximou de mim. — Porque eu vou ser mãe. Seria terrível ver meus filhos
passando tudo que vocês passaram.

    Enxuguei as lágrimas que deslizavam pelo seu rosto. Era a primeira
vez que eu ouvia aquilo da boca de alguém. Riccardo nunca tocava no seu
passado conturbado. Ele nunca falava sobre aquilo.

— Ele confidenciou algo a você?

Ela negou.

— Mas eu achei parte do diário da sua mãe, onde ela conta sobre as



coisas que o pai de vocês fazia. E no final do diário, onde ela deveria
terminar a história, só há sangue e letras escritas num borrão. Era a letra de
Riccardo, e lá ele disse que o seu pai a matou, e ele matou o seu pai.   

Absorto com aquelas informações, sentia que o ar não chegava aos meus
pulmões. Praticamente implorei para que Laura me contasse tudo com
detalhes, não me lembrava bem daquele dia e precisava saber. Então, ela me
mostrou o diário e a cada palavra, era como se meu coração se partisse em
pedaços, e uma dor aguda se fez presente.

     Levantei-me da cadeira e enxuguei as lágrimas.

— Isso é para você. — Estendi a caixa com o colar até ela. — É um
cordão que passa de geração em geração. Você será mãe dos nossos
herdeiros, é digna dele. Então esse colar pertence a você.

   Assim que abriu, Laura arregalou os e pôs a mão sobre a boca. Era
lindo, de fato.

— Deus, não posso aceitar.

— Como não? — Ergui uma sobrancelha. — É como se fosse um
amuleto da sorte.

— Tenho medo de usar. Vai que... alguém arranque meu pescoço para
pegar a joia?

   Eu ri.

— Ninguém vai se aproximar de você.

— Então não vou fazer charme e vou aceitá-lo. Mas ainda quero chutar
sua bunda. — Nós dois rimos e saímos para tomar um café.

 

     Depois de me desculpar com Laura, segui até o encontro de Matteo,
onde reunia os soldados para traçar planos para atacar a Yakuza. Meu irmão
mais novo tinha razão, para ocupar o lugar de Riccardo, eu deveria estar à



altura. E certamente não estava e não estaria nunca. Para ser no mínimo
parecido em alguns aspectos com Riccardo, eu teria que passar por tudo que
ele passou. Todo chefe tem uma história, e mesmo que eu também tivesse
uma, não era nada comparada à dele.

  Ao me aproximar, Matteo dispensou os soldados.

— Você tem razão. — Pus as mãos no bolso. — Eu sou um merda.

— Agora que você percebeu? — ele debochou.

—  Eu me desculpei com Laura e entreguei a joia da nossa mãe a ela.

   Matteo parou tudo que estava fazendo e me encarou. Ele tinha o jeito
rebelde, e muitas vezes agia por impulso. Mas foi através dele que tomei um
choque e passei a enxergar a realidade. Éramos irmãos e deveríamos estar
sempre unidos. Então eu não me importava de me “humilhar.” Daria o posto
de chefe a ele, se assim fosse preciso...

— E ela desculpou — foi uma afirmação, não uma pergunta.

—  Estou sobrecarregado e quero sua ajuda para resolver os problemas.
Você tem razão, não estou à altura de Riccardo, e nunca vou estar. Vamos
lutar juntos pela Cosa Nostra, devemos isso a Riccardo, depois de todo
sacrifício que fez por nós quando éramos crianças, é o mínimo.

— Vou fazer pela Cosa Nostra, não por ele. — Deu de ombros.

— Sua mágoa vai acabar, Matteo. Antes de terminar de traçar os planos,
quero que se sente.

 Matteo achava que Riccardo tinha matado nossos pais, e eu me
lembrava pouco daquela fatídica noite, mas nossa mãe tinha deixado um
diário...

 

 

 

 



Caminhei entre as folhas secas e observei aquele cenário sombrio:
pessoas gritando enquanto eram consumidas pelo fogo. Outras eram
devoradas vivas pelos vermes. Outras eram amarrados nuas enquanto animais
eternamente rasgavam suas genitálias. Cada pessoa condenada ao inferno
perde a capacidade de sentir algo, menos o prazer e a dor.  Era o preço que as
almas condenadas tinham que pagar.

Naquele lugar, as coisas aconteciam eternamente e nunca havia um fim
ou pausa. Pessoas eram cortadas e lançadas no fogo para padecer em seus
pecados. Outras eram obrigadas a fazer sexo com outras em meio a todo tipo
de excremento. Eu sentia prazer em ver aquilo, meu pau contorcia e



implorava para libertar os espermas. Desviei meu olhar para outros Demônios
tomando sangue enquanto dançavam sobre os corpos mutilados, outros
alimentavam-se em um banquete de feridas expostas.

— Nós somos os anfitriões. — Meu pai surgiu ao meu lado. — O mal
sempre existiu, e aquela história da carochinha que Lúcifer foi um anjo
rebelde e virou o Diabo, é uma tremenda mentira. Nós fomos lançados no
esquecimento.

— Eu sei que o meu lugar aqui está garantido. — afirmei sem desviar a
atenção das cenas à minha frente. — Mas sinto que não chegou a hora. Tenho
que ir.

— Está livre para ir. Você é meus olhos naquele mundo. Temos dois
herdeiros a caminho. Um será tão idiota quanto a mãe, mas o outro será
idêntico a nós.

    Não tive tempo de responder, apenas vi tudo apagar e sumir da minha
frente. Tudo que consegui ouvir foram vozes que aparentavam estar no fundo
de um poço:

— Chefe? Chefe? Chamem o médico!

     Abri os olhos e tomei uma rápida lufada de ar. Meu coração estava
batendo violentamente.  As imagens na minha frente estavam distorcidas. Eu
não estava entendendo nada, tudo estava confuso. Eu dormi e sonhei, foi
isso? Onde eu estava?

Pisquei várias vezes... E um zumbido tomou meus ouvidos. Tive
vontade de gritar, mas a voz não saía.

“Eu amo você.”

“Você sugou toda minha essência até não restar mais nada em mim. 
Existia uma Laura sonhadora antes de você aparecer, agora existe uma
Laura quebrada.”

“Eu estou grávida.”

    Senti meu coração errando nas batidas, trinquei os dentes e apertei as
mãos em punho.



          As lembranças do meu pai me torturando dominaram minha
mente.  Eu não estava fugindo da minha responsabilidade de ser pai, mas
minha mente era perturbada demais para lidar com crianças.

Quantas vezes eu fiz mal a ela, quantas vezes bati nela. Quantas vezes a
obriguei a fazer sexo comigo porque o Demônio dentro de mim implorava
para arrombar aquela bocetinha apertada, quente e molhada. Será que ela não
via o quão ruim eu era? E ainda iria me dar filhos?

     As lembranças atormentavam minha mente e causava pontadas fortes
na cabeça. A lembrança do acidente e do meu corpo sendo arremessado
também veio, como um filme em 3D.  Puxei os fios que estavam no meu
corpo e tentei levantar da cama, mas fui segurado e mentido preso. Meu
corpo estava fraco, e eu não tive forças para tentar afastá-los. Na verdade,
nem tentei.

 

Meu corpo e minha mente estavam fodidos, eu só precisava descansar.

 

— Chefe, acalme-se. O senhor ficou meses em coma.

       Fechei os olhos exausto.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

          A cada dia eu me sentia pior, o mal-estar que deveria passar com o
avanço da gravidez, não passou. Meus pés e meu rosto estavam inchados. Já
não aguentava mais ficar em cima da cama, fazia um mês desde que o médico
recomendou que eu largasse tudo e fizesse repouso absoluto, ou as crianças
nasceriam prematuras.

     Meu corpo todo doía, e ultimamente havia começado a sentir uma
rigidez forte na nuca. Minhas comidas eram totalmente sem sal, e fui
obrigada a fazer uma dieta rigorosa. 

     Rodei na cama e afastei meus pés para fora, exausta, desci da cama.
Fazia tempo que eu não tinha uma boa noite de sono. Os bebês ficavam
tranquilos durante o dia, porém à noite faziam festa e ficavam até altas horas
fazendo a farra.

— Não vejo a hora de ver o rostinho de vocês — murmurei acariciando
minha barriga. Mesmo depois de muitas lutas contra as maldades, estava



conseguindo levar a gravidez até o final. Era esse meu foco, mas sabia que
havia algo de muito errado comigo.

 

 

     Depois de tomar um banho e colocar a única coisa que me deixava
confortável — vestidos, que me deixavam idênticas a um bujão de gás —,
desci as escadas com dificuldades. Na cozinha os empregados estavam mais
nervosos do que o normal.

— Bom dia — falei assim que apareci na porta. E caminhei até a mesa
do café da manhã.

— Bom dia, senhora Guerrieri. — A governanta sorriu e puxou,
nervosamente, a cadeira.

     Peguei uma maçã e dei uma mordida. Engraçado! Antes de
engravidar eu odiava maçã, duvidava muito que aquele fosse o fruto proibido
no jardim do Éden. Acho que Adão e Eva pecaram por ser curiosos, porque
não havia nada de delicioso na maçã.

— O que está acontecendo? — Segurei a mão trêmula da doce senhora.

— O soldado Mumú avisou que o Senhor Matteo matou um dos chefes
da Yakuza.

— Isso é bom, não? — Mordi os lábios.

— Ele se feriu também. Estão levando para o hospital.

   Nesse momento a maçã escorregou da minha mão e saiu rolando pelo
chão. Senti um frio percorrendo minha espinha. Senti uma ânsia e vi tudo
rodar. Duas pessoas que eu amava no hospital seria castigo demais.

— É muito grave? — Solucei sentindo as lágrimas quentes deslizarem
pelo meu rosto.



— Parece que foi um tiro de raspão. — Ela segurou minha mão e sorriu.
— Ele vai ficar bem.

 

 

       Peguei meu casaco e saí para ir até o hospital ver Riccardo. Passei
alguns meses sendo obrigada a ir naquele lugar.  Agora iria por vontade
própria e não ultrapassava o meu limite, como meu pai me obrigava. Eu
precisava descansar para levar a gravidez até o final, mesmo o medico
dizendo que eles poderiam nascer prematuros.

 

      Na última vez que estive lá, contei a Riccardo sobre o sexo dos
bebês, e os nomes que escolhi para eles. Contei detalhe de cada consulta,
ainda ousei mencionar sobre o futuro brilhante que sonhava para eles.  Era
estranho não ser respondida, ou ouvi-lo resmungar com aquela voz grossa e
potente: “Pare de sonhar, Laura. Abra os olhos para a realidade.”

— Chegamos, senhora — um soldado murmurou.

     Longos meses fazendo algo sempre do mesmo modo. Sempre sentava
naquela cadeira e falava sozinha por horas. Às vezes dormia com a cabeça
apoiada sobre o ombro de Riccardo. Eu deveria odiar meu marido, deveria
abominá-lo por tantas crueldades feitas a mim. No entanto eu não conseguia
guardar rancor, tudo é uma questão de escolha. Eu, Laura Guerrieri, escolhi a
paz; escolhi viver na luz e levá-la até as trevas para resgatar meu marido. Dar
a ele a opção de ter uma família de verdade. Cabia somente a ele decidir.

 

     Assim que cumprimentei os médicos, adentrei no mesmo quarto de
sempre. Os aparelhos irritantes emitindo os mesmos sons melancólicos.
Aproximei0me da cama e o observei, a aparência estava muito melhor sem
aquele tudo na boca. Havia algo diferente nele, não sabia se foi devido aos
dias que passei afastada.



— Voltei. Me desculpe pela ausência nesse último mês.  — Dei um
beijo no rosto dele e sentei-me na cadeira de sempre. — É que estou me
sentindo cada vez pior. Eles não me deixam dormir à noite. — Sorri como se
Riccardo fosse rir também e compartilhar aquilo comigo. É, eu estava ficando
louca! Ele nunca foi de sorrir, muito menos de compartilhar segredos comigo.

     Encostei-me na cadeira e fui dando início ao meu livro, lendo em voz
alta.  “ Queimada viva.” O livro conta a história sobre mulheres que são
assassinadas por terem traído a honra de suas famílias.

— Eu também quase fui morta pelo meu pai — murmurei olhando para
Riccardo. — Sabe, o meu sonho era de me aprofundar em tocar piano.
Acredita que já sonhei em fazer turnê pelo mundo? — Sorri acariciando
minha barriga. — Sempre quis ter aulas e ir fundo, mas meu pai nunca
permitiu.

Comecei a conversar com ele, como sempre fazia.

 

 

     Estava anoitecendo e minha visão já estava ficando embaçada, minha
garganta estava seca de tanto falar. Minhas costas e minhas pernas estavam
me matando de tanta dor, então decidi que era hora de ir embora. Ao levantar
da cadeira, quase sofri um ataque do coração, Riccardo estava com os olhos
abertos e mexia levemente os dedos da mão. Eu não pensei duas vezes antes
de sair e chamar os médicos. E eles entram rapidamente e olharam para
Riccardo, depois um dos médicos veio até mim e tocou meu ombro.

— Senhora, peço que se acalme. Ele já acordou várias vezes, está se
recuperando.

— Como?  — perguntei-lhe. — E por que diabos não fui avisada? —
gritei.

— A senhora não pode gritar. — O médico ajeitou, atrapalhado, os
óculos fundo de garrafa. — Isso levará estresse ao paciente. Ele está se



recuperando muito bem.

    Ri sem humor. Caminhei até a cama e observei Riccardo com os
olhos fechados. Fingindo? E eu o tempo todo achando que estava
conversando com um moribundo, e ele estava me escutando esse tempo todo.

—  Eu sou a esposa e deveria ser notificada sobre o estado dele, o
senhor não acha?

— Por favor, senhora. Não é culpa dos médicos, nós só seguimos o
protocolo da máfia. A senhora deve manter repouso, ele está bem em nossas
mãos. Não se preocupe. Agora vá para casa descansar.

    Assenti, ainda absorta com toda aquela informação. Mas sabia
perfeitamente que aquele médico não tinha culpa de nada, era apenas um pau
mandado pela máfia. Caminhei até a cama e observei meu marido. Peguei a
mão dele e levei até minha barriga e o fiz acariciar. Senti perfeitamente o
corpo dele enrijecendo em cima da cama. E quando pressionei levemente o
dedo dele na minha barriga, um dos bebês deu uma leve mexida. Riccardo,
novamente, abriu os olhos e me encarou assustado.

— Seus filhos estão dando boas-vindas — me abaixei para sussurrar no
ouvido dele. Me afastei um pouco de cama para ele me ver melhor e acariciar
minha barriga. — Vamos, criançada, deem um oi para o pai de vocês. Não
sejam tímidos, mostrem o quanto vocês são bagunceiros.

    Riccardo fixou os olhos na minha barriga e permaneceu assim até cair
no sono. Caminhei até ele, dei um beijo em seu rosto e me despedi.

 

 

Acordei com a luz do sol adentrando o quarto e dando-me bom dia.
Depois de dois meses fora do coma, meu marido voltaria para casa.

Completaram-se também dois meses desde que fui proibida de voltar ao
hospital para vê-lo — ordens dele.  



Estranhamente aquilo não me desanimou, pelo contrário, sabia que
aquilo era apenas uma maneira de evitar que eu o visse tão debilitado.
Riccardo estava se recuperando bem, e pelo que eu soube,  logo estaria em
casa.

Então ansiosa, e até feliz, andei com dificuldades para o banheiro. Fui
até a banheira de hidromassagem que eu mesma enchi. Joguei sais de banho
feitos com ervas calmantes. E quando me acomodei dentro, a cromoterapia
acendeu deixando o ambiente mais aconchegante. Fechei os olhos e
automaticamente meu corpo relaxou.

 

 

Meus dedos já estavam enrugados quando decidi sair da banheira. Me
enrolei no roupão e voltei para o quarto. Mais uma vez fiquei olhando para o
closet com indecisão do que vestir. Então, optei por um lindo vestido longo
com pequenas estampas de borboletinhas. Era a única coisa que ainda cabia
em mim. Apesar da gravidez avançada, dos pés e do rosto inchados; eu me
achava bonita.

— Bom dia — falei como de costume, adentrando a cozinha.

— Dio Santo! — A governanta deixou a jarra de suco cair no chão. —
Perdão, senhora. O patrão está a caminho, estou muito nervosa. — Pôs a mão
no peito.

     Todos naquela casa estavam aflitos pela chegada dele. Olhei para
mesa e vi um lindo bolo de chocolate. Meu estômago roncou igual a motor de
carro velho.

— Fiz tudo que a senhora gosta.

— Muito obrigada. Meus filhos também estão agradecendo.  — Sorri
para ela.

Ao levar a fatia de bolo até boca, quase fiz igual àquela apresentadora



famosa que falava com um papagaio de mentira. Estava divino.

Depois que os empregados terminaram de colocar a mesa do café,
saíram para que eu pudesse desfrutar de tudo. Era uma pena, pois odiava ficar
sozinha. A casa era imensa, e se eu gritasse, poderia facilmente ouvir meu
eco. Assim que terminei de comer, levei tudo que sujei até a pia e lavei.

— Cadê os empregados?

— Meu Deus... Riccardo. Que susto!  — Foi minha vez de pôr a mão no
peito e pular de susto. Até Lorenzo e Vincenzo se assustaram, pois
começaram a mexer. 
   
     Ele estava de pé, diante da porta e com os braços cruzados me
observando. Era bom vê-lo bem de novo. Devagar, ele caminhou em passos
firmes, parando a centímetros de mim. Seus olhos desceram e pararam na
minha barriga.

—  Quem não deve, não teme — alertou. — Eles são pagos para fazer
esse serviço. E você, tem minha fortuna à sua disposição, ocupe seu tempo
em shoppings, e não trabalhando.

— Eu sou simples, Riccardo. Não sou como as dondocas da máfia. Não
quis levantar da mesa e deixar tudo sujo. Não iria cair minhas mãos por lavar
algumas louças. Aliás, antes de ser mandada para o colégio interno, eu
sempre ajudei mamma nas tarefas domésticas. A empregada que tínhamos era
de idade e não aguentava muito o serviço. Aos dez anos de idade, eu já sabia
fazer quase tudo. Abandonei minhas bonecas cedo para brincar de casinha e
cozinhar de verdade...

     Mordi os lábios e me repreendi ao perceber que estava falando
demais e confidenciando coisas das quais Riccardo não se interessava em
ouvir, pelo menos não em sã consciência. Antes eu dizia porque sabia que ele
não conseguia me escutar.

     Sem falar nada e “cagando” para a minha história, ele virou as costas
e seguiu para sair da cozinha. Era impossível me acostumar com aquele jeito
amargo dele, e da maneira impassível que lidava com as coisas. Como cabia
tanta frieza em uma só pessoa?



— Não vai tomar café? — gritei antes que ele saísse completamente.

     Então, lentamente, Riccardo virou-se para mim e estreitou aqueles
lindos olhos verdes gélidos. O homem podia ser o próprio mal encarnado,
mas era muito... muito bonito e charmoso. E como eu não era cega, e nem
rogada; fazia questão de reparar em cada traço do corpo dele e fantasiava
inúmeras coisas sórdidas. Uma delas: era aquela voz rouca gemendo no pé do
meu ouvido, me mandando gozar. O poder de atração que ele possuía,
despertava um desejo sexual fora do comum.

— Não. Preocupe-se apenas com você e com os seus filhos.

— Nossos. Eu não fiz sozinha, e você bem que gostou — gritei,
corrigindo. —  E eles têm nomes... Lorenzo e Vincenzo — afirmei orgulhosa.

      Com um pouco mais de rapidez, ele encurtou a distância que havia
entre nós e me encurralou contra a pia. Podia sentir sua respiração ofegante
bater contra os meus cabelos. Minha barriga o impedia de se aproximar mais.

— Não me teste com esses joguinhos idiotas. Minha paciência com você
foi para a casa do caralho.

     Olhei para ele horrorizada. Mas continuei firme.

— Você dormindo era mais amigável — murmurei.  — Era um ótimo
confidente.

    Sem falar mais nada, Riccardo afastou-se de mim, caminhou
novamente até a saída e sumiu, deixando apenas o aroma do perfume
amadeirado. Como num piscar de olhos, os empregados entraram, nervosos, e
começaram a arrumar tudo. Quando ele estava por perto, ninguém respirava.

    Riccardo me odiava, mas a atração que ele sentia por mim o impedia
de tentar algo contra minha vida. Certamente eu faria de tudo para explorar
esse sentimento. Com o passar dos dias e, com muita paciência, ansiava
veementemente que algo a mais brotasse naquele coração de gelo.
Obviamente não seria uma tarefa fácil, e sabia o que estava a enfrentar, mas
não iria desistir do sonho de construir um futuro melhor para nós. Eu não
queria mais ser agredida, e nem ser tratada de forma inferior. Não queria mais
outras mulheres tocando no que era meu. Porém, eu só teria tudo isso, se



conseguisse quebrar o muro de concreto que Riccardo construiu ao seu
redor.     
    

Estava exausta de viver e ver relacionamentos de aparências rodeado de
falsidades. Estava cansada de viver sobre regras e não poder idealizar o amor
de um chefe da Máfia. Não era errado eu querer ouvir a palavra “Eu te amo”
do meu marido. Errado era as pessoas acharem isso absurdo. Não era eu a
iludida, mas sim aquela que se conforma com a miséria de viver um
relacionamento à base de migalhas e mentiras. E na máfia era tudo ou nada.

Respirei fundo, observando os empregados começarem a transitar
rapidamente pela casa, e só então me dei conta que todo mundo se escondeu
quando Riccardo adentrou a cozinha.

— Hoje eu quero um jantar especial —  falei animadamente. Alguns
empregados pararam o que estavam fazendo para me observar.

 

   

 

 Em casa não havia nem sinal do meu marido. Todos os cômodos
possíveis ao meu alcance, mas não o encontrei.  Faltavam horas para o jantar,
então eu tinha tempo de sobra. Voltei na cozinha e separei alguns doces e
decidi visitar mamma e Anna. Já que elas estavam proibidas de vir até mim,
então eu iria a elas. Porque diferente de muitos homens, Riccardo não me
proibia de sair.

      Assim que mamãe abriu a porta, ela atirou-se em meus braços.
Acariciou minha barriga e chorou de emoção. O semblante dela estava
abatido, abaixo dos olhos havia olheiras profundas. Jesus! Como eu odiava
Giacomo. Sabia perfeitamente o quanto aquele maldito estava maltratando a
minha mãe.

— Laura. — Anna correu assim que entrei, dando-me um abraço
apertado também. — Dio, que barriga imensa.



    Assim que me afastei de Anna, observei Matteo vindo ao meu
encontro. Estava surpresa por ele estar ali, mas sabia o motivo da visita.
Aliás, todos sabiam. No mundo da máfia as coisas acontecem rápido,
ninguém tem tempo de chorar uma morte  — muito menos a de Antônio.

— Você foi a única que não foi me visitar no hospital. — Beijou minha
testa. — Mas eu entendo, carregar dois monstrinhos não deve ser nada fácil.

— Matteo — repreendi batendo no braço dele. — Não chame meus
anjinhos de monstrinhos.

— Matteo e eu estamos noivos, Laura. — Anna sorriu.

— Formam um belo casal. — Sorri acariciando minha barriga.

— Vim fazer o pedido oficial. O anel eu já havia comprado há muito
tempo atrás.

    Aquilo foi para mim.

— Vamos para a mesa tomar um café que acabei de preparar. —
Mamma sorriu animada.

    Jogávamos conversa fora enquanto tomávamos café. Mamma contou
a Matteo um pouco da infância de Anna e da minha. E por alguns instantes,
fiquei alheia olhando uma das cadeiras, queria muito que meu marido
participasse junto comigo de uma simples reunião em família. Entretanto
sabia que seria muito difícil de acontecer. O chefe da Cosa Nostra não
participaria desse tipo de coisa.

— Laura — Mamma chamou-me. E quando dei por mim, algumas
lágrimas desciam pelas minhas bochechas. — Amor, o que está acontecendo?

— Meu irmão é o motivo de toda essa tristeza.  Ah, Laura! Se você
soubesse — Matteo murmurou colocado a xícara sobre a mesa.

     Depois de horas conversando, mamãe decidiu mostrar a Matteo fotos
antigas. Quase tive um ataque de tanto rir quando vi a foto de Anna quando
era pequena. Ela usava um penteado Maria Chiquinha, e usava um vestido
florido curto, idêntica àquela personagem Pops do seriado “Chaves”.

    Depois de tanta nostalgia e gargalhadas, a noite começou a se



aproximar.

— Eu preciso que você ligue para o seu irmão e me passe o celular  —
falei. 
  
  Matteo olhou-me surpreso.

— Tudo bem. Mas você sabe, ele não vai gostar. Riccardo só atende o
telefone em último caso.

     Matteo tirou o aparelho do bolso e discou o número do irmão. Era
engraçado como aquilo ainda me afetava. Sempre quando eu via Riccardo,
era como se fosse a primeira vez. Sentimento é mesmo uma coisa louca.

— Riccardo, eu vou passar o telefone para Laura. — Matteo passou o
celular para mim. — É com você.

— Riccardo? — murmurei.

— Laura, está se sentindo mal?— Senti uma leve preocupação em sua
voz, no fundo, quase achando um petróleo, ele se preocupava comigo.

— Não. Estou ligando porque mandei preparar um jantar romântico para
nós dois — assim que balbuciei as palavras, senti minhas bochechas
queimarem de vergonha.

     Depois de um silêncio incômodo, ouvi a respiração pesada dele.

—  Jantar romântico?

—  Sim. Não há nada de errado em um jantar romântico.

— Certo. Estarei em casa às vinte e uma horas — desligou.

    Meu coração saltou de alegria, nunca imaginei que seria tão fácil.
Mamma, Anna e Matteo estavam surpresos olhando para mim.

— Ele aceitou. — Bati palmas de felicidade, enquanto acariciava minha
barriga.

      O semblante de Matteo mudou drasticamente, agora, me encarava
como se eu acabasse de ter feito algo grave.  Quando pensei em perguntar o
porquê de estar daquele jeito, ele anunciou dizendo que iria embora.



 

      O relógio estava marcando cinco para as nove. Escolhi um vestido
midi vermelho que deixava o volume da minha barriga bem evidente. Deixei
meus cabelos soltos, que devido à gravidez estavam na altura da cintura e
bem volumosos.

Optei por uma maquiagem bem leve, e sapatilhas confortáveis. Então lá
estava eu sentada e aguardando nervosamente os cinco minutos que restavam.
Pedi para que levassem o jantar para uma parte mais reservada do jardim,
onde havia uma vista privilegiada da ilha. Era incrível a lagoa repleta de
patos que faziam gorjeios.  Tudo isso sob um lindo céu estrelado; a brisa
fresca batia contra meus cabelos e deixava tudo mais agradável. Só faltava
ele!

Quando o relógio do meu celular marcou nove e vinte, senti um vazio e
uma tristeza me dominar. Olhei para a garrafa de champagne, e pensei em
algum imprevisto. Certamente todos aqueles meses longe do comando da
Máfia resultou-lhe em muitas dores de cabeça.

     Nove e quarenta e cinco. Eu não tinha mais argumentos para
justificar o atraso. Mas quando ouvi barulho de passos andando sobre os
cascalhos do jardim, apertei minhas mãos suadas e respirei fundo. Meu
coração sambou no peito.

— Boa noite. — Uma voz surgiu atrás de mim.  E ao me virar para
olhar, vejo o Soldado sombra do meu marido. — O chefe pediu-me para lhe
entregar este bilhete.

     Contudo ele saiu com a mesma rapidez que chegou. Observei o papel
branco nas minhas mãos e abri com cuidado. No fundo eu temia o que tinha
ali, mas nada me preparou para algo tão seco, completamente desprovido de
sentimentos.

 



 

Levantei-me da cadeira e joguei tudo que estava sobre a mesa no chão.
Num ato de fúria joguei a garrafa de champagne na lagoa, virei mesa e
cadeiras. Quebrei os copos e pratos.  Eu estava arrasada com tudo aquilo. Eu
estava sensível e só queria que uma única vez na vida, ele me desse um
pouco de sua atenção, nunca pedi aquilo antes tão abertamente.

     Depois de destruir tudo, obriguei meu corpo a caminhar para dentro
de casa. Provavelmente as câmeras de segurança gravavam meu surto,
provavelmente, ele estava assistindo. Que se dane! Eu tentei.

      A cada degrau que eu subia, minha visão ficava mais embaçada.
Meu corpo estava no limite, assim como meu psicológico de levar uma
gravidez sozinha. Já no penúltimo degrau da escada, senti uma ânsia de
vômito me atingir em cheio, só deu tempo de abaixar a cabeça e expelir um
líquido amargo. Minha nuca dava fortes pontadas, como se minha cabeça
estivesse a ponto de rachar.  Tudo dava voltas na minha frente, e tão rápido,
senti meu corpo ir para trás bruscamente, saí rolando escada abaixo. Não deu
tempo de alcançar o corrimão, quando vi a escuridão me dominar.  A cada
degrau, meu corpo batia violentamente contra o chão, a dor na minha barriga
era terrível e eu só temi pelas vidas dos meus bebês.

 

 



 

 

 

 

       

 



Dois meses haviam se passado desde que acordei no hospital. No
primeiro mês, me mantive de repouso como o médico havia pedido. Fiz
algumas sessões rápidas de fisioterapia que ajudaram na minha recuperação.
Mas eu só iria me recuperar totalmente depois de voltar com minhas
atividades, era isso.

Era bom estar de volta depois de tanto tempo longe...

Muitas coisas mudaram, a barriga da minha mulher estava enorme e
aquilo de certa forma mexeu comigo.

E não foi só isso que me chamou atenção.

Lembro-me perfeitamente da quantidade de fotos espalhadas pela sala,
num ensaio fotográfico para gestantes, e a minha linda esposa sorria em todas
elas. Aquilo me deixou fascinado. E minha vontade era de me acomodar num
sofá e ficar por horas observando cada uma delas, enquanto saboreava um
The Macallan.

Entretanto, precisei obrigar minha mente a trabalhar e sair do estado de
estupor, e foi exatamente o que eu fiz,  fui para à sede da  máfia e afundei-me
em uma pilha de papéis.

Fiquei ali, resolvendo coisas que Fabrizio e Matteo não conseguiram dar
conta, até que o dia virou noite e eu já podia sentir meu corpo dando sinais de
que eu não deveria me esforçar tanto. Derrotado, levantei-me para desligar o
computador e as luzes da empresa. Peguei meu paletó sobre a cadeira e
caminhei para o elevador, minha cabeça doía um pouco e a sensação de que
algo ruim estava prestes a acontecer estava me atormentando.

Caminhei para o estacionamento e quando pensei em entrar no carro, o
meu celular tocou.

 

— Fala, Matteo.

— Riccardo, eu vou passar o telefone para Laura.

Encostei a cabeça no carro e fechei os olhos, tentando me acalmar,
porque quando o assunto era ela, nunca conseguia esfriar a cabeça. 



Por que diabos ela não ligou diretamente para mim?

Trinquei os dentes e segurei a vontade de falar um monte de merdas para
quem quisesse ouvir. Mas fiquei quieto.

— Riccardo? — a voz melodiosa saiu trêmula, então não pude deixar de
sentir uma leve preocupação. Será que os bebês estavam querendo nascer?

        Tive que me apoiar no carro, porque as imagens estavam
distorcidas na minha frente, eu               estava               fodidamente              
nervoso               com               a gravidez.

— Laura, está se sentindo mal?

— Não. Estou ligando porque mandei preparar um jantar romântico para
nós.

Quis rir, porque eu não sabia ao certo quando foi que dei abertura para
esse tipo de coisa acontecer. Digo desde o início que não sou nenhum
príncipe encantado, e ela ainda quer preparar jantar romântico.

—  Jantar romântico? —  Entrei no carro e me acomodei no banco.

      Um calor repentino apossou-se do meu corpo, e nem o frio do ar
condicionado amenizava a situação.

   —  Sim. Não há nada de errado em um jantar romântico.

  Quanta audácia!

— Certo. Estarei em casa às 21h. — Desliguei sem esperar qualquer
resposta.

Liguei o carro e saí dali, tentando esquecer daquela ligação.

Mudei o rumo do meu destino e dirigi até um dos clubes da Família.

 

 



Ao chegar, parei na porta e observei atentamente o meu alvo, bebendo e
gargalhando com algumas prostitutas. Eu nunca gostei daquele verme, e eu
realmente o aturava porque nunca tive reclamações dele, mas agora as coisas
mudaram e eu não pensaria duas antes de mandá-lo ao inferno.

Andei em passos largos até Giacomo e o agarrei pelo pescoço.

— Che-chefe — gaguejou surpreso.

Minha relação com Laura não era uma das melhores, eu também não
fazia o tipo de marido exemplar, mas ninguém além de mim podia tocar nela.
Ninguém além de mim podia magoá-la. E eu ultimamente não sentia orgulho
de saber que era o motivo das lágrimas dela, mas eu era assim e não tinha
como mudar.

Sem delongas, bati com a cabeça dele no pilar decorativo espelhado,
várias vezes, até seu sangue sujar minhas mãos.

— Eu- eu... Só quis... corrigi-la.

— E quem disse que você podia, porra! — Fechei a mão em punho e
acertei a boca dele, com o estrago, tinha a certeza que ele nunca mais iria
abrir a boca  para xingar o que é meu.  

     Quando Giacomo caiu no chão, gemendo de dor, eu o chutei várias
vezes a barriga dele. Depois chutei o rosto e cabeça.

O velho maldito cuspiu sangue e alguns dentes. A hora extra dele na
terra havia acabado, não o queria mais nesse mundo.

— Perdão. Eu juro que nunca mais vou tocar num fio de cabelo dela.

      Era tarde, e eu não perdoo erros, porque eles são escolhas.

     Cuspi em cima dele. Não queria mais ter que olhar para ele, então
passeei com os olhos pelo local e tratei de procurar algo que causasse uma
morte dolorosa e lenta. Foi quando vi a garrafa de álcool dentro do bar.
Afastei a prostituta que ficou perdida na minha frente e a joguei para longe.
Voltei para o salão e virei todo o líquido da garrafa no estrume
ensanguentado no chão.

— Não vai mesmo. Sabe por quê? — Abaixei-me ficando cara a cara



com ele. O olho esquerdo do babaca estava completamente inchado. — Os
mortos não servem para nada.  — Assim que risquei o fósforo e joguei sobre
ele, o fogaréu subiu, o velho começou a se debater em chamas e gritar. O
cheiro de cabelo queimado e carne torrada tomou o ambiente.

     Era assim que eu fazia quando algo saía errado, tratava logo de
eliminar. Não tinha tempo para torturas, a não ser que possuíssem algum tipo
de informação valiosa, que valessem meu tempo — o que duvido muito, no
caso de Giacomo.  Quando o cara não estava atormentando a esposa e a filha,
estava comendo as putas dos bordéis.

     Continuei observando atentamente o corpo queimar, ele ainda se
debatia, mas iria morrer a qualquer momento. Pedi aos soldados que dessem
um jeito para que o fogo não se alastrasse tanto pelo ambiente, enquanto eu
iria resolver mais um assunto. Acenei para Irina e mandei que me seguisse até
o escritório.

 

 

— Sente-se — ordenei, impaciente. — Espero que me dê um verdadeiro
motivo para não matá-la.

     Irina sentou-se à minha frente e abaixou a cabeça. Esfreguei a mão
no rosto e respirei fundo.

     Eu estava exausto de tanta merda.

— Eu me desesperei quando o vi naquela cama de hospital. Sua esposa
ficou irritada e me bateu. Mas não levantei a mão para revidar.

Ouvi cada detalhe, atentamente, enquanto enchia um copo com o uísque,
o médico ainda não havia liberado bebidas alcoólicas, e eu estava pouco me
fodendo.

— Mas você contou a ela sobre nossa transa. Eu não gostei nem um
pouco. Chamou minha esposa de vagabunda, e na frente dos meus soldados



— Virei toda a bebida. — Passou da hora de você seguir o seu caminho,
Irina.

— Riccardi, isso nunca mais vai acontecer. Eu juro.

    Ri. Sempre as mesmas respostas, e no final eu sempre tomava as
mesmas decisões. Olhei pela janela e observei o céu nublado.

— Eu quero me despedir de você. — Estendi a mão por cima da mesa,
Irina tocou sem hesitar para vir ao meu encontro.

      Toquei o rosto dela, os olhos azuis me encararam aflitos por não
saberem qual seria o próximo passo. Nunca senti nada por Irina ou por
qualquer outra mulher. Mas todas faziam o que tinha que ser feito e não
questionavam.

— Eu amo você — ela murmurou.

     Envolvi meus braços em volta da cintura fina dela e a retirei do chão.
Enfiei minha língua em sua boca e procurei pela dela. Os beijos ficaram
intensos, e eu gostava daquilo. Com Irina ainda no colo aproximei-me da
janela e a sentei sobre o parapeito de mármore.

— Por favor — chorou. O vento forte batia contra os cabelos loiros. —
Eu não quero morrer.

     Ela sabia que não adiantava protestar, ou tentar medir forças. O
destino dela já estava traçado na minha mente. E não havia volta.

— A morte chega para todo mundo, Irina — murmurei tocando seus
cabelos. — Na minha               vida              só               há               espaço
para uma única mulher.

      Irina fechou os olhos deleitando-se dos meus carinhos. Ela levou a
mão até meu rosto e tocou suavemente, era a primeira vez que permiti que o
fizesse. Em meio à troca de olhares e distrações, eu a empurrei. Tão rápido
quanto o vento, vi seu corpo cair em cima de um carro. Estava feito e eu,
satisfeito.   Em hipótese alguma Irina poderia sair viva daquela “relação”.
Certamente tornar-se-ia uma delatora. Tirei o celular do bolso e mandei que
limpassem aquela bagunça, também mandei que Mumú — um dos meus
homens de confiança —, levasse um bilhete a Laura. Eu não iria ao jantar,



não gostei de ela ter ligado por Matteo, ao invés de ter ligado diretamente
para mim.

 

 

 

   Estava sentado na poltrona, alheio, quando Fabrizio adentrou o
escritório. Terno todo amarrotado, gravata sem nó, e cabelos desgrenhados. O
que estava acontecendo com ele ultimamente?

— Preciso conversar com você — falou num fio de voz.

  Tranquilamente, levantei-me e coloquei o copo sobre a mesinha de
centro. Fabrizio ainda olhava para mim com aqueles olhos perdidos.

— Vá para casa tomar um banho e descansar. Garanto que fodendo
prostitutas não irá resolver os seus problemas.

— Será que você não pode me escutar? — ele gritou.

     Em passos largos, aproximei-me dele e o segurei pelo terno, mirando
meus olhos nos deles. E aquilo que eu vinha tentando evitar aconteceu: fechei
as mãos em punho e soquei o rosto de Fabrizio. Soquei até minhas mãos
doerem e o sangue jorrar.  Onde ele esteve quando o desgraçado do Giacomo
se achava no direito de espancar minha esposa, a mulher de um chefe?

— Você não me decepcionou apenas como irmão, mas também como
Subchefe. Sabia perfeitamente que minha mulher levava uma gravidez de
risco e não foi capaz de defendê-la daquele filho da puta do pai dela. —
Assim que vi o estrago no rosto dele, afastei-me e tentei me controlar. — Eu
deveria fazer com você o mesmo que fiz com ele.

   Passando a mão pelos cabelos, procurei manter uma distância
considerável e segura.

— Perdão. Perdão, irmão! Mas isso não foi tudo — ele murmurou



cuspindo sangue. — Eu transei com Catarina, e acho que a engravidei. Eu
estava arrasado com o fato de Alessandra, pois se ela descobrir, não sei o que
vai acontecer.

    Bem, eu não sabia o que pensar em relação àquilo, mas a vida dele
com Catarina não me interessava... Ela nunca me interessou de fato, e quando
se envolveram, ela já não era mais nada minha.

— Isso é um problema seu.

— Juro que nunca tive interesse em Catarina antes — murmurou. —
Nunca tivemos nada.

      Óbvio que eu sabia, do contrário ele não estaria vivo. Meu
casamento com Catarina era bom, ela era obediente e não me dava dores de
cabeça. Enquanto eu resolvia problemas da Máfia, e depois, ia me distrair
fodendo as prostitutas, ela se divertia comprando roupas em shopping.

    Quando pensei em abrir a boca para respondê-lo, o som do meu
celular atraiu minha atenção. Era um dos soldados que fazia a segurança da
minha casa.

— Fala — atendi.

— Chefe! A senhora Guerrieri caiu da escada e está sendo levada para o
hospital.

   Meu mundo desabou...

— Como ela está?

— Ela está tendo convulsões.

  Porra!  Isso não era possível.

Desliguei o telefone e corri como o diabo foge da cruz, não dando
atenção para Fabrizio que veio gritando atrás de mim, tentando me acalmar.

 



 

Eu, aflito, andava de um lado para outro no hospital.  E depois de horas
esperando, as notícias vieram como bombas explodindo minha cabeça. Laura
corria risco de vida e foi levada para uma cesariana de emergência.

O coração de um dos bebês parou ainda dentro do útero. Estava a ponto
de enlouquecer e invadir o quarto, mas fui contido, principalmente depois de
saber que a culpa era minha por ter enviado aquele bilhete.

Então o que me restou foi sentar incrédulo no sofá e pôr o rosto entre as
mãos. Por que aquela menina iria me enlouquecer.

As horas e os minutos estavam me torturando. Logo Matteo e Fabrizio
apareceram e juntaram-se a mim.

— Senhor. — Uma enfermeira apareceu. — Pode me acompanhar?

    Assenti. Levantei ainda atônito e fui seguindo a mulher. Depois de
alguns minutos caminhando, que parecia tempo demais para aguentar,
paramos para lavar as mãos. E quando ela abriu a porta branca e disse que eu
poderia entrar, congelei.

— Estes são os seus filhos. Eles estão bem.

     Obriguei o primeiro pé a entrar, depois fiz a mesma coisa com o
outro. Caminhei ainda absorto até a incubadora e os vi. Eles eram muito
pequenos, mas já tinham uma força tremenda para chorar. O choro alto
ecoava no ambiente, e pela primeira vez, me vi perdido.
 

— O senhor pode tocar neles, os bebês precisam dessa experiência para
entender o que é carinho. Já que a mãe não pode dar.

     Olhei para ela pela primeira vez desde que cheguei ali.

— O que aconteceu com minha mulher?

Estava quase descendo o inferno e torturando aquela mulher para que
pudesse, de uma vez, abrir a porra da boca e passar as informações corretas.
Que porra de suspense era aquele?



— Os médicos estão cuidando dela, agora é esperar a pressão arterial
voltar ao normal.

Voltei a atenção para os meus filhos, sentindo-me aliviado por saber que
ela estava bem.

Assim que minha mão tocou a mãozinha de um deles, senti meu coração
acelerar, tanto que achei que fosse sair pela boca e cair nos meus pés. Tive
medo de machucar sua mãozinha frágil.  A mesma atenção que dei para um,
passei para o outro. Os cabelos pretos brilhosos eram idênticos ao meu. Eles
eram meus. Meus filhos. E porra... Eu não merecia isso!

Sem que pudesse raciocinar para protestar, senti algo quente deslizando
pelo meu rosto. Eu estava fodidamente hipnotizado pelos meus filhos. E
então, me dei conta de que daria minha vida para protegê-los.

Eles eram algo bom de mim. Algo que somente Laura foi capaz de
explorar, ela passou por cima das minhas ordens, e agora, via que foi a
melhor coisa que fez.

     
    Depois de me recompor, coloquei minha melhor máscara para não
demonstrar o quão abalado estava com tudo aquilo. Reforcei a segurança do
hospital, deixando especificado que ninguém além de mim e dos médicos
tinha autorização de entrar para ver meus filhos.

  

A enfermeira abriu uma porta de madeira e deu espaço para que eu
entrasse. E lá estava Laura, com os olhos fechados. Era incrível como ela
parecia ainda mais bonita. Mesmo naquelas condições não pude deixar de
olhar para os seus seios, eles estavam maiores.

Aproximei-me dela e sentei em uma cadeira, tentei ao máximo segurar
com cuidado a mão pequena e depositei um beijo. Fiquei por alguns minutos
contemplando o rosto pacífico e angelical.

Só saí daquela posição depois que Anna chegou para ver a irmã, e eu



tive que me afastar. Eu tinha mandando avisar a família, porque certamente
Laura iria querer vê-los depois que acordasse.

— Mamãe está proibida de sair de casa por ordens do papai.

— Ela tem que acatar as minhas ordens, eu sou o chefe. E outra, seu pai
está morto. Eu o matei.

   Ela arregalou os olhos e piscou várias vezes. Não sei se era de pavor,
tristeza ou alegria. Só sei que não me importava.

— Eu vou ligar para minha mãe e avisar imediatamente. Ela vai vir
correndo. — Abriu o sorriso. — Perdão chefe. — Abaixou a cabeça.

— Faça como achar melhor, só cuide da sua irmã enquanto eu estiver
resolvendo assuntos da Máfia. — Aproximei-me da cama e beijei a testa da
minha esposa. — Fique bem, princesa. E obrigado, nossos filhos são lindos e
saudáveis — sussurrei no ouvido dela, bem baixinho.

  Ajeitei meu terno e me retirei dali.

 

 

 
 

 

 

 

 

 



“VOCÊ NÃO ME DESTRUIU

AINDA ESTOU LUTANDO POR PAZ

EU TENHO UMA PELE GROSSA E UM CORAÇÃO ELÁSTICO

MAS SUA LÂMINA PODE SER MUITO AFIADA

EU SOU COMO UM ELÁSTICO, ATÉ QUE VOCÊ PUXE COM MUITA FORÇA

SIM, EU POSSO ROMPER E MOVER-ME RAPIDAMENTE

MAS VOCÊ NÃO ME VERÁ CAIR

PORQUE EU TENHO UM CORAÇÃO ELÁSTICO”

( SIA- ELASTIC HEART)

                              



 

 

 

 

Quando abri os olhos e dei de cara com um quarto todo branco, fui
tomada pelas lembranças de tudo que aconteceu. E quando coloquei a mão
sobre minha barriga e senti que estava vazia, quis gritar em desespero. Tentei
levantar-me da cama, mas logo senti as mãos da minha mãe me impedindo.

As lágrimas molhavam meu rosto e eu não me aguentava de tanta
tristeza.

— Calma, minha querida.

— Meus... filhos  — balbuciei.

   Mamma sorriu e acariciou meu rosto.

— Eles estão bem.  Ouvi dizer que são os bebês mais lindos desse
mundo.

Chorei de alívio, meu coração voltou a bater de alegria e tudo ficou
colorido ao saber que eu era mãe; uma sensação diferente tomou conta de
mim.



Aquilo foi uma calmaria para a tempestade dentro de mim. Era como se
um enorme peso saísse dos meus ombros. Meus filhos estavam bem. Eu não
tinha palavras para agradecer àquele milagre. No entanto, eu precisava vê-los
com meus próprios olhos, pegá-los em meus braços e sentir o cheirinho deles,
cantar canções de ninar; alimentá-los com meu leite.

Caramba... Eu era mãe!

Depois de muita insistência de mamma, decidi me acalmar e esperar o
médico vir conversar comigo. Enquanto isso me mantinha informada sobre as
últimas notícias dos últimos dias que passei desacordada; inclusive, sobre a
morte do meu pai. Minha mãe estava liberta de toda maldade que viveu ao
lado daquele homem, era bom vê-la feliz. Ela sorria e cantava, arrumava
flores no jarro com água.

Minutos depois o médico abriu a porta e adentrou o local. Mediu minha
pressão e anotou no papel, era tanta burocracia que cada vez mais um ficava
aflita, porque as palavras de Riccardo ainda eram frescas em minha memória.

— Senhora Guerrieri, como está se sentindo?

— Cadê meus filhos? Quero vê-los.

— Vamos conservar primeiro — insistiu. — Antes de tudo, quero iniciar
um assunto chato com a senhora. —  Ajeitou os óculos.

Num ato desesperado, joguei as pernas para fora da cama e fiz forças
para levantar-me.

— Senhora Guerrieri, por favor. — O médico me impediu. — Nós
utilizamos a cesariana em você. Nós tivemos que agir rápido para salvar um
dos bebês que estava morrendo... Os bebês estão bem agora, garanto! —
adiantou rapidamente. —  Infelizmente a senhora não vai mais poder ter
filhos. Houve uma complicação que comprometeu as suas trompas.  Nossa
prioridade naquele momento foi de salvá-la junto com os bebês. Não foi
fácil... Senhora Guerrieri.

Eu não pretendia ter mais filhos, no entanto, a notícia não era uma das
melhores. Mas o médico foi um verdadeiro herói e, eu não tinha do que
reclamar. Ter outros filhos não estava nos meus planos, muito menos nos
planos de Riccardo, ainda mais sabendo como seria meu fim.



— Se quiser engravidar novamente...

— Obrigada por tudo. Porém não vou querer mais filhos, doutor. Vamos
deixar as coisas assim. Agora eu quero ver meus filhos.

Depois de inúmeras recomendações, o médico saiu para buscar os bebês.
Fui informada que eles passaram dias na incubadora, no entanto
recuperavam-se muito bem. Apesar de prematuros, estavam no peso ideal.
Mais um milagre!

— Eles estão bem, meu amor. Foi você que quase morreu e ficou dias
desacordada.  — Mamma sorriu.

— Cadê Anna?

— Foi tomar um café.

Ansiosamente, esfregava uma mão na outra. Passaram-se alguns
minutos e, eu já não aguentava mais tanto nervosismo. E quando a porta
abriu, meu coração faltou pouco para sair pela boca, mas não eram meus
pequenos; era Anna. Murchei na hora.

— Que mamãe coruja. — Beijou-me no rosto. — Nós também estamos
ansiosas para vê-los. Mas o chefe proibiu qualquer visita.

Os minutos passavam... e eu continuava olhando para a porta
impaciente. Foi então que me dei conta do que estava acontecendo. Riccardo
tirou meus filhos de mim.

Naquele momento vi tudo escurecer na minha frente e o desespero
tomou-me por completo.

—Riccardo levou meus bebês para longe. — Senti uma pontada forte no
peito.

Ele ousou cumprir aquela maldita promessa, eu iria enlouquecer. Isso eu
não suportaria.

Ele podia fazer o tanto de maldade que quisesse comigo, porém com os
meus filhos não. Poderia suportar todo sofrimento e dor, menos viver sem
meus filhos.



 

A cada minuto que passava, minha esperança se esvaía. Meu coração
perdia as forças. Lágrimas eu não tinha mais, apenas o vazio dentro de mim.
A dor da operação por ter colocado meus filhos no mundo não era nada
comparada à dor de não os ter em meus braços — uma dor excruciante e
agonizante.   Mamãe e Anna estavam aflitas assistindo ao meu sofrimento.

    Deitei-me e afundei o rosto no travesseiro. Sem esperanças, sem nada
que me fizesse continuar vivendo.

— Olá, mamãe!

Dei um “pulo” quando duas enfermeiras entraram trazendo meus filhos,
junto com alguns balões azuis decorativos. A felicidade era tanta que nem me
importei com a dor de ter feito esforço.

— Laura, cuidado com os pontos — Mamma alertou.

Meu coração acelerou quando vi os cabelos pretos e brilhosos sobre os
braços das enfermeiras. Meu mundo ficou completamente azul. Mamma
ajudou-me a tirar a camisola para alimentá-los. Achei que seria uma tarefa
difícil os dois ao mesmo tempo, mas quando a enfermeira me ajudou a
acomodar um em cada braço e direcionou a boquinha deles até os bicos dos
meus seios, percebi que seria fácil me adaptar àquilo. Meus filhos eram as
coisinhas mais lindas desse mundo.

— Deus, eles são lindos — Anna murmurou acariciando a cabecinha
deles. — Já decidiu quem vai ser Lorenzo e que vai ser Vincenzo?

Eu sorri. Estava abrindo a boca para responder quando uma das
enfermeiras adiantou, sorrindo:

— O Chefe disse que Lorenzo é um pouco menor. Ele foi o primeiro a
ser retirado. 

    Abaixei minha cabeça e olhei para ele, também parecia o mais guloso.
Eu ri. O segundo era Vincenzo, não havia nada de diferente neles, somente o



tamanho, que era coisa mínima, algo que somente eu e Riccardo
conseguiríamos identificar.

Permaneci ali encantada vendo-os mamar até cansar e dormir. Um sono
gostoso e profundo.

— Nossa, será que quando eles cresceram vão lembrar você em alguma
coisa? — Anna mordeu os lábios. — São cópias do pai. A enfermeira disse
que eles têm os olhos verdes também.

— Eles ainda são muito pequenos para dizer algo. — Mamma sorriu
acariciando a bochecha de Vincenzo.

Anna tinha razão. Os cabelos negros e brilhosos, a boca, o nariz e o
rosto... Nossa! Meus filhos eram idênticos ao pai deles. Mas não me
importava, era bom que ele iria quebrar a cara por tê-los rejeitado.

Fiquei por um tempo entretida observando-os, saí apenas quando escutei
o médico chamar meu nome.

— A senhora e os bebês estão bem, logo poderão ir para casa. Mais
tarde eu volto quando o chefe estiver presente. — O médico se retirou.

  Assenti.

Voltei a olhar para os bebês no meu colo, meu braço já estava dormente,
então mamãe e Anna me ajudaram a colocá-los no berçário.

 

— Eu quero voltar para casa. — Não via mais problema em voltar a
morar com minha mãe. Meu pai estava morto, e eu teria paz.

— Não seja infantil, Laura — Anna falou. — Acha que o pai dos bebês
irá permitir isso? Irá criar uma guerra desnecessária. O seu marido já aceitou
as crianças e perdoou sua desobediência.

Anna não entendia o quanto eu estava magoada. Não iria conseguir
conviver sobre o mesmo teto que Riccardo.

— Ele esnobou todo amor que dei.

Mamma aproximou-se de mim e beijou minha testa. Sentou-se na borda



da cama.

— Desde o início desse casamento você disse que seria uma lenda
dentro da máfia. E mesmo que saísse quebrada, não iria desistir. — Mamãe
chorava e sorria ao mesmo tempo.

—Você salvou a vida de Giovanni, livrou Anna de ter que viver uma
miséria ao lado de Antônio, e me livrou de ser morta por seu pai. — Abri a
boca e pisquei os olhos, absorta. — Seu pai me ameaçou de morte, e não
duvido que o fizesse. Você fez isso tudo porque o chefe permitiu
indiretamente. Você nos salvou e, sim, modificou o que estava errado. O
chefe nunca iria olhar para nós se não fosse por você, Laura.

Ela tinha razão. Eu iria para casa continuar vivendo minha vida. Iria
esquecer de tentar fazer Riccardo se aproximar de mim, iríamos viver do jeito
que              ele queria. Um casamento de fachada.

Algumas enfermeiras chegaram no quarto e levaram-me para tomar um
banho. Eu estava toda suja de leite. Virei uma vaca!

 

 

Depois de tanto paparicar os bebês, Anna e mamãe decidiram ir embora
para descansarem um pouco. Dado alguns minutos, Vincenzo começou a
chorar do nada, e eu tentei não me desesperar. Peguei-o com dificuldades e
levei até o peito.

Eu sabia que aquela seria minha rotina, mas não me importava. Fechei
os olhos e encostei a cabeça na cama e estava quase cochilando quando
Lorenzo também começou a chorar.

Dei graças quando o médico apareceu, mas meus olhos desviaram para o
belo homem alto que vinha logo atrás, meu coração dançou de nervosismo.
Obriguei meus olhos a voltar para o meu filho, chorando.

Eu não entendia o poder forte de atração que Riccardo e eu



compartilhávamos, e ele não era indiferente, podia sentir através de seus
olhos enigmáticos.

O médico pegou Lorenzo no colo e me entregou também. E lá estava eu,
alimentando os dois novamente. Desviei a atenção dos gêmeos e olhei
sutilmente para Riccardo. Ele estava com as mãos no bolso e tinha um olhar
circunspecto, fixo em mim.

Engoli em seco e olhei para os meus filhos. Eu não conseguia encará-lo
quando ele tinha aquele olhar penetrante.

— Senhora Guerrieri, está liberada para ir embora.

   — E quanto ao sexo? — pela primeira vez, a voz rouca de Riccardo
tomou o ambiente.

     Envergonhada, virei o rosto para o outro lado e fiz de conta que não
ouvi. Por um lado, era bom saber que ele aceitou nossos filhos. 

— 30 a 40 dias para voltar a ter relações sexuais. — O médico ajeitou os
óculos. — Depois disso, vida normal.

— Porra, tudo isso?

O médico ficou nervoso, como se estivesse buscando uma solução para
os problemas de Riccardo.

— Por que te interessa saber sobre isso? — indaguei. — Você não tem
restrições médicas. Pode comer quantas prostitutas quiser.

    O médico arregalou os olhos e ajeitou os óculos nervosamente.

— Bem... — O médico limpou o suor que brotava em sua testa. —
Sobre os contraceptivos, foi como eu disse: a senhora teve uma complicação
e não poderá engravidar por enquanto. Ainda não sei se é definitivo, mas
podemos agendar uma consulta.

— Não fale isso, doutor. Meu marido vai sair por aí comemorando,
nunca quis ser pai. Mas deixa específico: sou eu quem não faz mais filhos
aqui. Ele ainda é um poço de fertilidade.

— QUAL É A PORRA DO SEU PROBLEMA? — Riccardo gritou. —



Estou tentando ser paciente, mas tá difícil!

    Só escutei o barulho da porta batendo, o médico havia sumido.

— Só falei a verdade.

— Meça suas palavras, Laura. Principalmente na frente de outras
pessoas.

— Eu e os meus filhos quase morremos... por sua culpa.

    Tão rápido, Riccardo aproximou-se de mim e segurou meu rosto.

— Culpa minha? — Ergueu uma sobrancelha. — Ou culpa sua por
idealizar coisas que nunca prometi?

— Você me prometeu ir naquele jantar. Você é cruel e desumano.
Realmente fui estúpida de achar que seria uma pessoa melhor por mim. Você
não sabe a dor que estou sentindo no meu coração, fiz papel de trouxa todo
esse tempo. Você me traiu diversas vezes e me bateu, me humilhou. E tudo
que eu sempre quis foi o seu amor. Não espere mais nada de mim, Riccardo
Guerrieri...

— Você não pode jogar essa porra sobre as minhas costas. — Apontou o
dedo para mim. — Nunca pedi que fizesse nada disso. Você se iludiu!
Portanto, aprenda a lidar com a merda dos seus fracassos sozinha, sem culpar
ninguém. Vire mulher, e ponha-se na porra do seu lugar. Agradeça por eu não
cumprir a promessa de arrancar essas crianças do seu braço e permitir que
participe da vida deles, mas não teste minha paciência novamente. 

    Outra vez, tive que engolir palavras duras e cruas, ditas na minha cara
sem nenhum cuidado.

—Tudo bem — balbuciei. — Iremos viver o casamento de fachada,
como todos na Máfia. Você pode ter a prostituta que quiser, só não encoste
mais em mim. Estou com nojo de você.  
   
       Ele apertou meu rosto e mirou os olhos verdes nos meus, enrijecendo a
mandíbula. 
    
— Eu não me casei com você para deixá-la de enfeite, embora seja linda.



Casei-me para tê-la na minha cama, me satisfazendo. Se ainda está viva, é
porque gosto de foder com você... de te comer em todas as posições
possíveis. Gosto dos seus gritos e súplicas. — Ele desceu o rosto até o meu
pescoço e cheirou, depois deu leves beijos. —  O dia que eu me cansar, irei
enterrá-la viva de cabeça para baixo... a sete palmos do chão. Sem hesitar. Eu
sou assim, Laura.

Fiquei sem ar, o frio na barriga me deixou paralisada, e por mais que eu
descobrisse sobre as coisas terríveis que Riccardo era capaz, eu não entendia
por que me iludi tanto.

 

Depois de sussurrar tudo àquilo no meu ouvido, Riccardo afastou-se de
mim e ajeitou o terno. O rosto impassível e a mandíbula rígida estavam no
mesmo lugar de sempre.

Ainda tem gente que diz que o diabo tem chifre, mas Riccardo é a prova
viva de que isso é mentira.

— Eu sou a mãe dos seus filhos — balbuciei. — Eles não vão te perdoar
quando crescerem e souberem que o pai matou a mãe deles.

   O olhar dele caiu nos pequenos que dormiam mamando em meu peito.

— Eles vão superar. Vou chamar a enfermeira para ajudar você. — Saiu
batendo a porta. Toquei na ferida exposta dele, me lembrando do diário que
achei no meio das suas coisas.

 

 



 
 

 

 

 

Era o dia do batizado de Lorenzo e Vincenzo. O sábado estava lindo.
Alessandra e Fabrizio seriam os padrinhos.

Fabrizio foi escolha de Riccardo, e eu não quis me intrometer nisso.

Meu amado irmão Giovanni era o único que não estaria presente. 
Riccardo mandou-o em uma missão na Calábria para resolver alguns
assuntos. Era uma pena, porque eu queria muito que ele estivesse presente.

Eu tinha terminado de arrumar meu cabelo e já estava escolhendo as
joias para combinar com o vestido, foi quando me dei conta que não coloquei
o diário da mãe do Riccardo no lugar. Fabrizio quis leva-lo para mostrar a
Matteo, mas não achei seguro.

O diário era velho e parecia estar dividido no meio, a outra parte eu não
me atrevi a procurar, porque fiquei enojada de como ela também era tratada
pelo marido, era pior do que Riccardo. Quando pensei em devolver o objeto,



congelei ao ver meu marido entrar no quarto.

— Está pronta?

Ele usava um terno slim grafite, sapatos italianos e os cabelos penteados
para trás, e aquele perfume delicioso que eu já conhecia.

Eu já estava melhor e bem recuperada, Riccardo respeitou o tempo do
médico e não voltou a me procurar.

Estava cada vez mais difícil de controlar o tesão toda vez que via meu
marido. Era uma luta comigo mesma. Mas continuava ignorando-o e não
acatava as ordens dele. Sabia que era um perigo que eu estava correndo,
porque Anna e mamma diziam que eu estava abusando, e eu estava mesmo.
Estava desafiando o Demônio da Máfia.

Assenti, e nós caminhamos juntos para o quarto dos bebês. Os bebês
tinham que ser os últimos, porque eles babam e golfavam nas roupas limpas.

— Segura ele para mim. — Sem que ele pudesse protestar, rapidamente
acomodei Lorenzo em seu colo, enquanto terminava de arrumar Vincenzo.

Riccardo arregalou os olhos e, sem ter o que fazer, segurou o bebê. Ele
nunca segurava os meninos. Apenas ia no quarto para verificar se estava tudo
bem, nada além disso.

— Eles são idênticos a você  — murmurei depois que terminei de
pentear os cabelos deles.

Riccardo olhou-me intensamente e voltou a olhar para Lorenzo em seu
colo também olhando tudo com atenção. 

— Quando chegar a hora de iniciá-los, não seja tão violento como a
maioria dos pais são. — Toquei no braço dele, e ele me olhou com um olhar
perturbador, achei que fosse tirar a arma da cintura para atirar em mim. Não
era assunto meu a forma que ele iria iniciar nossos filhos, mas arrisquei em
pedir.     Agradeci quando o celular dele tocou, e ele teve que se afastar para
entender, depois voltou menos nervoso e ordenou que fôssemos para o
batizado, já que mais tarde teríamos um jantar de negócios.

Um jantar de negócios...



 

 

     Depois do batizado, os gêmeos foram apresentados à Família. Na
apresentação, eles foram reconhecidos oficialmente por Riccardo, que os
nomeou herdeiros da Cosa Nostra. Um título do qual eu não me orgulhava,
tampouco comemorei, mas era assim que deveria ser.

Lorenzo seria o chefe, e Vincenzo Subchefe.

Percebi que Alessandra e Fabrizio não se falaram em nenhum momento
do batismo, nem se olharam.  Mas por diversas vezes, ela sorriu para mim
agradecendo.

Fabrizio sorriu largamente quando segurou os gêmeos, ele se perdia nas
palhaçadas dos bebês.

Quem nunca sorria era Riccardo, fiquei impressionada como nada
daquilo parecia impressioná-lo. Quando ele não estava ocupado mexendo no
celular, estava olhando para mim.

Depois simplesmente sumiu do mapa, voltando minutos depois
acompanhado de Mia, umas das filhas de algum dos membros da Família.

Eu não sabia muita coisa sobre ela, contudo, soube que voltou
recentemente de uma viagem; estudou fora em um colégio interno da máfia.

Não queria admitir, mas aquilo deixou-me mordida de ciúmes, se eu não
o estava satisfazendo na cama, era certo que outra estivesse fazendo o meu
papel.

Aquilo me deixou com raiva...

— Mude essa cara, hoje é um dos momentos mais importantes da
Famiglia. Os filhos do chefe foram apresentados. Eles são fortes, saudáveis e
idênticos ao pai. — Matteo suspirou. — E são gêmeos. Não há motivos para
você ficar assim.



— Acha que seu irmão me trocaria por outra?

— Pode ser, ela é virgem...

Riccardo e Mia conversavam na frente de todo mundo. Aquilo era uma
afronta!

Então todos sabiam que ela era virgem, portanto, não deveriam
conversar daquela maneira.

Mas é claro que ninguém ousava questionar nada. Ele era o chefe e fazia
o que bem entendia.

— Aprenda uma coisa: nunca mande um marido procurar outra. Somos
donos de prostíbulos, estamos cansados das putas. Queremos as certinhas.
Acho que deve estar enjoando de você. — Matteo deu de ombros.

— Você está me chamando de puta? — Olhei incrédula.

— Claro que não. — Ele tossiu. — Por Deus, Laura, você me entendeu
errado ou eu me expressei mal. Você é certinha, mas acredito que ele esteja
cansado de você, e esteja procurando outra.

— Não sei mais o que fazer. Se eu estou ali perto, ele pisa. Se estou
longe, ele arruma outra. Se sou grossa, ele é mil vezes pior.

— Riccardo é um cara frio, Laura. Se achar que você é importante, ele
vai demonstrar de alguma forma. Por exemplo: você já fez merda, e ainda
está viva. Se quer demonstrar amor, faça isso sem cobranças e será notada.
Mas nunca se esqueça: ele tem o poder, inclusive, para pedir o divórcio. Ele
pode se casar com outra e ainda pode te afastar dos seus filhos. Pense, você
tem muito mais a perder.

    Aquilo foi como um soco no meu estômago. Eu já não tinha ânimo
para mais nada.

— E o que seria de mim? — murmurei. — Acha que ele teria coragem
de me matar?

  Matteo deu um gole da bebida.

— Não necessariamente. Como também não acredito que vá enfiá-la em



um prostíbulo. Mas não posso dizer o mesmo do convento. Riccardo pode
tudo, até “convencer” a igreja. Você vai ficar longe de tudo, Laura. De tudo
que acontece no mundo, e viverá apenas para servir a Deus. 

     Não tinha problema nenhum em servir a Deus; porém não dessa
maneira. Não tinha vocação para a clausura. Principalmente quando meu
marido entrava nos meus pensamentos. Olhei novamente para ele. Mia
aparentava ter minha idade.

— Você acha que eu deveria ir até lá? — perguntei.

— Eu não sei.

    Obriguei os meus pés a continuarem firmes no lugar. Porém fiquei
mais aflita quando o pai da garota chegou, agora conversavam os três.
Estavam acertando algo?

Deus, aquilo estava me matando.

 

 

Depois de alguns minutos, decidimos ir embora, estava de noite e
Riccardo insistia sobre o compromisso importante, inadiável. Minha cabeça
estava explodindo de dor, não aguentei segurar as lágrimas e chorei. Chorei
pela possibilidade de viver longe dos meus filhos. Mas por outro lado, eu era
orgulhosa e não queria me humilhar mais para ele.

—  Há um vestido vermelho sobre a cama, vista-o — Riccardo ordenou
assim que estacionou em frente de casa. —  Também já contratei babás para
cuidar dos gêmeos.

— Eu posso cuidar dos meus filhos sozinhos, Riccar...

— Não estou pedindo permissão e sim fazendo um comunicado. — Ele
ajeitou o terno e olhou nos relógios de pulso. — Você tem quinze minutos
para trocar de roupa.



Saí pisando duro. As babás ficaram encarregadas pelos bebês. Seria
mais uma forma de me afastar dos meus filhos?

 

Cheguei no quarto transtornada e vi o vestido vermelho no lugar que
Riccardo disse que estaria. Não fiz nada, apenas sentei-me sobre a cama e
deixei as lágrimas caírem.

Odiava me passar por coitadinha chorona, assim como odiava chorar;
porém as lágrimas involuntárias rolavam mais do que as águas da Gullfoss.

Decida, fui até o closet, peguei uma tesoura e picotei o vestido em vários
pedaços, depois joguei-o no chão.

Tirei a roupa e fui para o banheiro.

Deixei a água cair e levar embora toda a tensão, chorei baixinho
novamente com a cabeça encostada no vidro.

Será que algum dia eu seria feliz?

Perguntava-me aquilo todos os dias.

 

 

Depois que saí do banho, me enrolei na toalha e voltei para o quarto.
Levei um susto ao ver a sombra negra de Riccardo na parte mal iluminada do
quarto. Ao me aproximar notei que estava de braços cruzados e olhava
diretamente para mim.

Tentei não me abalar, apertei a toalha no corpo e tentei seguir meu
caminho, mas eu deveria imaginar que não seria fácil... Riccardo me puxou
bruscamente pelo braço, e então pude ver o quanto seu rosto estava
transtornado.

— Acho que temos um problema aqui. — ele segurou firme no meu



pescoço, me sufocando.

As lágrimas já rolavam pelas minhas bochechas sem o meu
consentimento. Eu estava farta de tudo, aquilo tinha que acabar. Eu não
aguentava mais viver  com vinte quatro horas com medo.

— Se eu for nesse jantar, vou gritar para todos na rua que você é o chefe
da Cosa Nostra... Vou dizer que você é um criminoso. Vou expor você.

Eu gritei com todas as minhas forças, minha respiração estava ofegante.
Eu sabia que tinha tocado na ferida dele, porque Riccardo respirava a máfia e
mexer com ela era declarar guerra.

— Isso já me cansou. Eu venho tentando controlar o Demônio dentro de
mim quando estou perto de você. Ouço suas reclamações, seus chiliques, suas
afrontas. Não é fácil, me considero forte por conseguir. No entanto está
ultrapassando um limite que não tem volta. .

Senti a dor do tapa forte no meu rosto, e eu caí desajeitada como uma
boneca de pano.  Riccardo agarrou nos meus cabelos e me tirou
violentamente do chão. A dor no meu couro cabeludo estava insuportável.

Os olhos dele estavam completamente azeviches, escuros como a noite.

Fechei os olhos gritando de dor quando meu pescoço foi apertado e meu
corpo saiu do chão. Sim.

— Ric...— tentei falar algo, mas o ar não entrava nos meus pulmões.
Senti uma dor horrível na coluna. Minha visão foi ficando turva.

Era agora que ele iria me matar. A sensação era que meu pescoço seria
esmagado por aquelas mãos grandes e brutas.

— Você gosta de apanhar, não gosta? Gosta de tirar o pior de mim? —
Deu outro tapa no meu rosto.

— Covarde.

   Gritei e chorei quando fui jogada de qualquer jeito, meu braço
entortou para trás e meu rosto bateu contra o chão gelado, a dor dos meus
dentes perfurando meus lábios foi excruciante. 



— Se vai me matar,  então faça logo!— o desafiei. 

Riccardo avançou sobre mim e, com um puxão, arrancou a toalha do
meu corpo, revelando minha nudez. Satisfeito, ele afastou-se para tirar o
terno, quando abaixou a cabeça para tirar a calça, tentei correr, um ato inútil.

—  Não vou matar você.

Chorei, cravando minhas unhas no chão para tentar ficar de pé. Mas não
consegui, ele continuou me arrastando pelos cabelos até o centro do quarto. A
distância parecia longa para alimentar o meu sofrimento. Minha cabeça doía
forte.

Humilhante. Ele me batia e puxava meus cabelos sem nenhum cuidado,
sem nenhum remorso, sem nenhuma culpa, sem nenhum sentimento.

— Vai tentar fugir de novo?  As palavras não saíam. Eu só soluçava alto
e chorava desesperadamente.

Ele pôs a mão grande sobre minha boca e abafou.

— Para de chorar... — Trincou os lábios e deu mais dois tapas no meu
rosto. Tudo em mim estava dormente. E eu só rezava para que aquele
sofrimento acabasse.

   Engoli o choro e apertei os lábios.

— Eu não quero mais ouvir sua voz dentro dessa casa quando não for
solicitada. — Puxou meu cabelo e bateu minha cabeça contra o chão. — Está
me ouvindo?

— Infelizmente — Fechei os olhos chorando baixinho.

— Agora eu quero foder essa boceta deliciosa, vai deixar, ou vou ter que
foder à força? — Apertou meu pescoço. —  O cu também.

Balancei a cabeça positivamente e apertei os lábios. Continuei chorando
baixinho e implorei mentalmente para que fosse devagar. Não fiz nada que
me prejudicasse mais.  Depois de puxar a cueca, o pau dele saltou livremente
no meu rosto. Riccardo me puxou pelos cabelos e direcionou o membro
grosso até minha boca.



— Me chupa.

Comecei a chupá-lo devagar, mas Riccardo não queria daquela maneira.
Ele segurou minha cabeça e começou a forçar, tanto que me engasguei e
babei muito enquanto fazia vômito. Aquilo era humilhante e terrível.

— Se vomitar...— Estremeci, e o medo de fazer tudo errado só crescia, e
aquilo me apavorava.

Minhas mãos estavam trêmulas, então ele decidiu tomar o controle da
situação colocando minha cabeça contra a parede e começou a socar o pau na
minha garganta.

— Olha para mim — ordenou. Assim o fiz. Olhei para cima.  — Vou
gozar na sua garganta, se prepara porque minha porra será sua janta. E não
quero uma gota desperdiçada. Bom apetite!

Lágrimas caíram do meu rosto, minha boca não dava mais conta do
pênis dele.

A garganta já estava bem aberta e dolorida, recebendo-o todo.

Riccardo continuou estocando com força na minha boca. Minhas
bochechas doíam, assim como meus lábios machucados. De repente ele parou
os movimentos, e segurou o pau no fundo da minha garganta, no desespero
comecei a ficar sem ar, estava pronta para vomitar ou desmaiar, eu não sei ao
certo, mas respirei alto e fundo, quando ele me soltou, permitindo que eu
respirasse.

— Eu vou comer muito esse cu hoje. A noite é uma criança. — Naquele
momento chorei mais alto ao lembrar do quanto o pau dele é grosso. E do
estrago que fez da última vez.

     Depois de alguns minutos fodendo enlouquecidamente minha boca,
senti alguns jatos fortes e depois fracos preencherem minha boca. Quase
vomitei, a ânsia era forte e eu só segurava para não deixar sair nada, porque
eu estava apavorada. Mas o líquido grosso acabou sendo muito para mim,
principalmente porque o pau dele ainda estava pulsando e liberando o
restante do sêmen na minha boca.

— Engole tudo.  — Apertou meu pescoço.



    Eu me engasguei e cuspi um pouco, ele passou o pau pela minha
boca, pegando o que caiu e colocou tudo de volta na minha boca.

Depois de toda humilhação, Riccardo me deitou no chão e subiu em
cima de mim, prendeu minha mãos atrás da minha cabeça e com a outra
direcionou o pau na entrada da minha boceta, num golpe, empurrou tudo para
dentro e me rasgou, apertei os lábios para não gritar, mas as lágrimas desciam
bruscamente.

— Quando é que você vai entender que não sou um homem bom?

Ele começou a estocar bruscamente, entrava e saía forte golpeando
minha bunda com suas bolas. O grito eu não consegui segurar por muito
tempo, saiu rompendo minha garganta. O barulho do corpo dele se chocando
contra o meu ecoava no quarto. Era bruto e duro. Riccardo diminuía o ritmo,
quando eu pensava em respirar, voltava a socar com força...com muita força.

— Tá doendo — murmurei.

— Pra mim está delicioso — ele sussurrou no meu ouvido enquanto
continuava estocando. — Vai continuar sendo malcriada?

    Depois de alguns minutos, me virou bruscamente de bruços. Gritei
quando forçou bruscamente a entrada do meu ânus. A dor era insuportável.

— Que cu apertado, o pau não quer entrar fácil — gemeu. — Que
delícia.

— Por favor. — Solucei derramando mais lágrimas. — Não faz assim.

   E numa dessas tentativas, ele conseguiu me penetrar.

— AHHHHH!! — Cravei as unhas no chão. Levantei a cabeça e encolhi
o corpo. As lágrimas desciam violentamente pelas minhas bochechas.

       Aquilo não o compadeceu, pelo contrário, continuou entrando e
saindo devagar, até começar a ficar mais rápido. Meu corpo todo doía, minha
cintura estava a ponto de partir de tanta pressão que ele colocava. Estava
doendo, doía muito. Eu gritava e implorava. Tentei diversas vezes sair.
Riccardo perdeu a paciência e começou a me encher de tapas e puxões de
cabelos. Ele estava me rasgando e acabando comigo, e eu tinha que ficar



caladinha. Fechei os olhos exausta enquanto sentia o pau grosso me invadir e
forçar as paredes e me causar cólicas.

— Chega de sofrer, vou fazer você gozar — sussurrou no meu ouvido.

    Ele retirou o pau do meu ânus e me virou de frente para ele. Pegou a
gravata e amarrou forte meus pulsos. Abriu minhas pernas e começou a
chupar minha boceta, de repente tudo começou a esquentar, senti o nó formar
em minha barriga. Na medida que Riccardo passava os dedos no meu clitóris,
minhas pernas tremiam involuntariamente.

Ele chupou e sugou com vontade enquanto enterrava os dedos em mim.
Apertei os lábios doloridos para não soltar gemidos, mas foi impossível
quando ele acertou em cheio meu ponto G. Minhas pernas começaram a
tremer mais forte. Apertei o tapete com as mãos e gritei alto, parecia que o
mundo ia desmoronar na minha cabeça, tudo começou a girar. A dor do
orgasmo foi dilacerante, e eu chorei, chorei de dor, de vergonha. Chorei por
tudo. Depois de toda a violência, eu estava gozando para o agressor.
Estranhamente sombrio e insano, meu corpo reagiu. Era humilhante,
completamente humilhante.

— Não chore. — Riccardo me pôs de lado e ficou atrás de mim, como
se estivéssemos de conchinha.  — Deleite-se do orgasmo que te proporcionei,
porque minha atenção hoje será única em arrombar seu cuzinho. — Forçou
para dentro de novo e eu gritei novamente.

Ele puxava meus cabelos e dava tapas na minha bunda enquanto metia
com força. Eu já não aguentava mais e, comecei a implorar por misericórdia.
Após me dar mais tapas, me colocou de quatro e montou em cima de mim e
socou até o talo.

Achei que eu fosse desmaiar com aquilo, era demais para mim. Ele
segurou meu pescoço e apertou bruscamente enquanto metia com força no
meu cu ardido e dolorido. Naquela posição eu o tinha todo dentro de mim —
eu ia morrer se ele continuasse me fodendo daquele jeito. Minhas pernas
foram perdendo a firmeza e eu desabei chorando e tremendo; não conseguia
me mover sem gritar de dor.  Satisfeito com minha derrota, Riccardo
começou a se masturbar, para terminar o que eu não consegui terminar.
Urrando, ele gozou no meu rosto e lambuzou tudo.



    Depois começou a vestir o terno impecável, como se nada tivesse
acontecido. 
   
—  Apesar de eu gostar de violência, não curto bater em quem não pode se
defender. Espero muito que você tenha aprendido dessa vez. Escolha outro
vestido e vá tomar um banho. Estou mandando.

    Me arrastando, segui para o banheiro. Não fazia ideia de como faria
para levantar e tomar banho. Cada músculo do meu corpo doía.

— Estou esperando no carro, Laura. Quero você lá em vinte minutos. —
Em passos largos ele foi até mim e puxou meu cabelo novamente. — Se eu
vier te buscar novamente, sairá daqui dentro de um caixão. Não brinque
comigo, menina, você vai até onde eu quero. — Ele me largou.

Encolhi-me no chão e chorei, as lágrimas desceram queimando minhas
bochechas. Eu estava toda dolorida, não conseguia fazer nada sem ajuda.
Fechei os olhos e deixei o sono me embalar na escuridão.

Eu estava exausta.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Virei mais três doses de tequila enquanto observava as fotos
espalhadas pela sala. Tentava inutilmente me distrair das lembranças  e  dos
gritos da minha mãe.  Depois de anos odiando meu pai, me transformei na
cópia fiel dele... um estuprador de merda.

Que vergonha! Eu perdia o controle quando a raiva tomava conta de
mim. O medo, as lágrimas e as súplicas alimentavam o Demônio dentro de
mim, algo forte que tomava todas as minhas ações.



Suspirei profundamente quando olhei no relógio e vi que se passaram
mais de 20 minutos.

Estúpida. Sabia perfeitamente qual seria as consequências e ainda
ousava a me desobedecer.

Ninguém na Máfia teve audácia para tal, e caso o fizesse, não
ficaria pedra sobre pedra. Entretanto, com Laura era fodidamente diferente,
ela ainda estava viva... Pronta para me desrespeitar,  novamente.

Seria fácil meter uma bala na cabeça dela e observar satisfeito a vida
esvair do corpo curvilíneo. Amarrá-la na cadeira de torturas e aplicar-lhe a
injeção letal, depois esquarteja-la e oferecer de alimento aos cães, no entanto
algo dentro de mim se agitava toda vez que pensava na possibilidade de não
ver mais aquele sorriso.  Eu não estava gostando de machuca-la.

Um homem com a mente deturpada como a minha não deve se apegar a
nada.  Sempre será a Famiglia em primeiro lugar, esse foi o meu juramento.
Nem sob as piores torturas me fariam mudar. Minhas regras são
obrigatoriamente seguidas a risca,  minha esposa não tinha capacidade de
segui-las, então ela deveria pagar como qualquer outra pessoa.

 

Bati com o copo sobre a mesinha de centro e me levantei decidido a
arrastá-la até o jantar de negócios, nem que fosse dentro de um caixão. 

Chutei a porta do quarto e adentrei prestes a fazer o inferno, mas a vi
caída no chão, desacordada.

Caminhei em passos rápidos e peguei-a no colo e levei até o banheiro,
entrei com ela debaixo do chuveiro e fui higienizando o seu corpo. Cada
marca presente ali era como um tiro no meu peito.

Porra, Essas merdas de sentimentos não estavam dando certo.

Sou um maldito Demônio com a alma podre sem salvação, somente a
morte podia me parar.

— Afoga essa maldita nessa banheira e acaba logo com isso. Criei você
para ser idêntico a mim. Não me decepcione... Ou irei mandá-lo para  o



inferno.     — o velho materializado  na minha frente, gritou.

Antigamente isso acontecia com frequência quando eu ingeria muitas
doses de bebidas alcoólicas e me drogava, mas parei depois do nascimento
dos meus filhos. 

Meus filhos preenchiam o buraco negro no meu peito. Por muitos anos
me mantive na escuridão, agora estava fodidamente iluminado ao lado deles.

 

 

Depois de dar banho nela,  a enxuguei e a vesti. Chamei um médico da
família e os empregados para cuidarem dela, enquanto eu tinha o maldito
jantar de negócios do qual não poderia faltar.

Um homem feito deve ser pontual aos seus compromissos, e eu estava
mais do que atrasado. 

 

 

Ajeitei meu terno e me acomodei na cadeira principal. Olhei para todos
os membros importantes, reunidos, alguns levaram suas esposas e filhas, ou
amantes. E  eu estava sozinho ali.

  Nunca liguei para a vida particular dos amigos e sempre deixei-os
livres, contanto que não prejudicasse a Família.

Olhei para o líder da Camorra, dando o aval para que começasse a falar.
Durante anos Paollo Milazzo tentava fazer negócios comigo. Porém nunca
aceitei por não gostar da forma que ele e seus aliados de outras máfias
trabalhavam.



Uma delas era o tráfico humano: um comércio humano com trabalho
forçado, extração de órgãos e outras merdas.

Eu não era santo e aquilo não me abalava, mas sou patriota e odiava o
fato desses arrombados sujarem o nosso país e causar pânico na população.
Há inúmeras maneiras de se ganhar dinheiro no mundo do crime, sem chamar
muita atenção,  porém os  imbecis iam pelo caminho que chamava mais
atenção das autoridades e mídias. 

—  Trouxe um pequeno obséquio — Paollo apontou uma caixa de
madeira para mim.

Um soldado tomou a frente, pegou a caixa da mão dele e levou até o
lado de fora para verificar se havia perigo, quando  retornou, a caixa estava
aberta revelando uma arma Glock 17.

Peguei a peça e observei o calibre, era o mais utilizados em guerras. Eu
tinha muitas armas e  não precisava daquela.

Devolvi para o meu soldado e ele pôs a arma sobre a mesa. Era
exatamente com essa pistola que eu iria matar Paollo, e enterrar toda sua
história de merda.

 

 

Depois de horas, encerrei a reunião e fomos para o jantar. Quando ia me
acomodar na cadeira, a filha de Francesco Bellucci, segurou no meu braço.
Não tínhamos intimidade para ela fazer tal coisa, mas deixei passar.

— Chefe,  posso falar com o senhor?

Assenti e caminhei até o lado de fora. Já sabia o que viria a seguir: Mia
tentaria mais uma vez argumentar sobre o seu casamento com Giovanni. 

— Seja rápida.

— Senhor, eu não quero me casar com Giovanni Bassi.



Suspirei fundo e traguei meu cigarro. Giovanni pediu esse casamento, o
moleque se apaixonou, e eu,  típico homem feito,   não voltaria atrás em
minha decisão. 

— Você não tem querer, menina. — Falei enquanto olhava para o alto,
e  me surpreendi com o céu iluminado de estrelas,  me dando  conta que
nunca  tinha parado para observar  aquilo.

Que porra estava acontecendo comigo?

— Mas, chefe...

— Já basta, porra! — levantei a mão impedindo qualquer merda.

Ela baixou a cabeça. Ótimo! 

— Sei que sua esposa anda dando muitas dores de cabeça. Eu posso
cuidar dos seus filhos como se fossem meus. Serei a esposa perfeita. Estarei
presente em todas as reuniões que o senhor quiser.

Fechei os olhos ao ouvir aquilo. Ela foi criada em um colégio da máfia,
portanto acabou criando essas fantasias de esposa perfeita. Diferente de Laura
que foi criada na porra de um colégio, e por mais que dissessem que aquele 
lugar era religioso, eu via como o cu de Judas.

Que colégio era aquele, que permitiam que as meninas  fossem líderes
de torcida?

Porra de ódio!

São essas merdas que me faziam odiar Laura, com a mesma proporção
do tesão.

—  Minha mulher está doente. Você não tem autorização para falar dela.
Sou dono de prostíbulos, e o dia que achar que minha esposa não é o
suficiente, tenho onde recorrer.

Não quis ser tão duro, mas toda vez que Laura vinha em minha mente,
não conseguia raciocinar direito. Não conseguia esfriar a cabeça quando se
tratava dela.

— Vamos entrar. — Apaguei o cigarro e adentrei o local.



 

 

Depois de fechar negócios com a Máfia Unione Corse, decidi encerrar a
recepção. Peguei a pistola sobre a mesa e caminhei até o estacionamento.

Paollo estava de costas, contando as drogas que acabara de vender ali no
meu território. O mundo do crime era assim: matar ou morrer.

Sem fazer barulhos, destravei a pistola e disparei vários tiros contra
Paollo, vi o corpo  dele  baleado cair sem vida e ensanguentando, de bruços
no chão.

Foram no total de seis tiros espalhados pelo seu corpo: três nas costas,
dois no braço e um na cabeça. Uma poça de sangue se formou no chão,
próximo dos meus pés.

Ele poderia ser amigo de outros membros, mas não era meu. Há uma
regra clara no mundo do crime: “um olho no padre e outro na missa”.

Nunca ande desprotegido.

O que fiz com Paollo não passaria despercebido, sabia que aquilo
também poderia acontecer comigo,  mas estava preparado.

Guardei a arma,  entrei no carro e segui para resolver mais assuntos da
máfia.

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

Os pássaros cantavam com vigor enquanto eu andava entre os lírios de
um lindo jardim desconhecido. A paz e o clima ameno imperavam no lugar.

Havia abundância de alimentos e recursos. Poderia descrever facilmente
como um paraíso. Fechei os olhos e abri os braços para canalizar toda a
energia que aquele lugar transmitia, assim que o fiz, uma gota de chuva caiu
sobre meu rosto. Abruptamente abri os olhos e vi nuvens cinzas se formarem
no céu e esconderem o azul. A chuva caiu com mais força.

— Estou sofrendo muito...

     Uma voz melancólica soou atrás de mim, levando calafrios através
do meu corpo. Ao girar lentamente em direção a voz, vi diante dos meus
olhos: uma mulher branca, cabelos pretos e olhos tão azuis como o céu, me
avaliando com o semblante triste.  Era linda e me transmitia muita paz.

— Quem é você? — indaguei. Mesmo o clima instável, o lugar ainda era
agradável.



     A mulher aproximou-se calmamente de mim e tocou levemente meu
rosto. O contato da mão dela sobre meu rosto era tão leve, que parecia uma
pena fazendo cócegas.

— Meu filho... — A mulher abaixou a cabeça e voltou a chorar. —  Só
você pode ajudá-lo.

     Olhei em volta em busca do filho dela, mas havia somente nós duas
ali.

— Sim. Me diz onde ele está? — Toquei a mão dela.

    Com um olhar perdido, ela apontou para o chão, quando voltei meu
olhar, a mulher tinha sumido.

 

   Despertei lentamente, as cortinas balançavam com a brisa fresca que
adentrava o quarto.

Obriguei meus olhos a se acostumarem com a claridade do ambiente.
Logo notei que estava limpa, vestindo um baby-doll amarelo. Na mesinha de
cabeceira havia remédios, indicando que algum médico esteve presente.

Lembranças do ocorrido dominaram minha mente, e tudo que eu mais
queria era esquecer daquela humilhação.

Sentimento bom nos leva para o êxito, agora o ruim nos destrói e nos
corrói aos poucos. As pessoas boas também abusam de si próprias
esforçando-se demasiadamente, mas eu sentia que no final de cada arco-íris
haveria um pote de ouro; mesmo que dissessem o contrário.

O mal quer que sejamos tão ruins quanto ele, odiar é mais fácil do que
amar.

E eu, Laura Guerrieri, escolhi amar. Será assim até o dia da minha
morte.

— Bom dia.  — A governanta saiu do banheiro dobrando algumas
roupas. 
  
— Bom dia.  — Sorri, mostrando o melhor de mim.



— Sem muitos esforços. O médico disse que logo a senhora estará
melhor.

   Meus filhos!

    Eu precisava vê-los.

Andei com dificuldades até o quarto dos meus bebês, e para o meu
desespero, eles estavam irritados e chorando muito. Aquilo partiu meu
coração.

As babás tentavam inutilmente acalmá-los. Tive que me segurar para
não voar nos pescoços delas.

— Por que não me chamaram? — gritei. 

— Eles acabaram de tomar banho, estávamos indo levá-los até a senhora
— uma das babás respondeu com a voz trêmula.

   Sentei-me na poltrona de amamentação e elas me ajudaram a ajeitá-los
nos seios.

Era incrível como o tempo passava rápido, Lorenzo observava
curiosamente tudo ao seu redor enquanto mamava. Já Vincenzo não se
importava com nada, apenas mamava com os olhinhos fechados. Tudo neles
lembrava o pai, até a cor dos olhos. Assim que terminei, as babás os pegaram
e os colocaram para arrotar. Fiquei por perto acariciando-os até que
dormissem, o que não demorou, logo embalaram num soninho gostoso.

— Tenho leite o suficiente para os meus filhos — alertei, deixando claro
que não queria que os alimentassem com nenhum tipo de leite que não fosse
o meu. Tirei mais um pouco e enchi as mamadeiras.

Deixei um beijinho na cabeça de cada um e me retirei do quarto. Mas
antes, deixei um olhar ameaçador para as babás. Riccardo podia mandar em
todos nós, menos no bem-estar dos meus filhos. Ele entendia de Máfia e
atrocidades mais perversas, porém jamais saberia lidar com dois recém-
nascidos.

 



 

Depois de tomar um banho, fui até o closet e escolhi um vestido soltinho
e confortável. Aproximei-me do espelho e toquei meus lábios inchados, e
naquele momento não pude evitar de deixar a lágrima cair, meu corpo estava
todo marcado com marcas de chupão.

Fechei os olhos e por pouco não desisti de tudo, mas aquele sonho
voltou a matutar firme na minha mente. Os olhos aflitos daquela mulher
deixaram-me agoniada.

 

Antes que Riccardo desse falta, peguei o diário da mãe dele e resolvi
colocar no lugar.

Caminhei relutante até a parte de Riccardo. Na primeira porta havia
muitos ternos, abaixo muitos sapatos, tênis e chinelos. Era como se eu
estivesse entrando no fundo do subconsciente dele e desvendado todos os
segredos. Eu não conhecia meu marido, portanto era impossível saber dos
seus gostos. Somava-se a tudo: esportes, comidas, músicas. Eu não sabia
nada sobre ele e era frustrante.

Aquilo precisava mudar.

Ao abrir uma das gavetas e colocar o diário lá, reparei na aliança de
casamento deixada de lado, respirei fundo e deixei no mesmo lugar.

Decidi explorar as coisas dele, dessa vez, com mais atenção.

Na parte superior eu não tinha altura suficiente para explorar, então
peguei o pufe e subi. Comecei tateando o primeiro espaço... no segundo, senti
que havia algo duro ali. Fiquei na ponta do pé e estiquei bem o braço para
puxar o mini baú pesado, que caiu com força no chão e quebrou a tampa,
fotos espalharem-se pelo chão.

— Dio — murmurei.



    Provavelmente um ato suicida, mas as consequências não me
importavam no momento.

Tentei inutilmente encaixar a tampa de volta no lugar, mas a rachadura
no fecho impossibilitava.

Ele ia perceber!

Fato!

Sentei-me curiosa no chão e olhei as fotos, sem perceber, sorri ao olhar
cada uma delas; Riccardo quando era bebê... tinha um sorriso alegre... um
olhar angelical, lindo e inocente.

E é nesse exato momento que você percebe que a Máfia transforma
crianças boas em assassinos.

Fiquei perdida naquelas lembranças, eram poucas, mas significantes
para mim.

Comecei a arrumar a bagunça e catei tudo que estava o chão, juntei
todas as fotos, objetos e guardei. No fundo do baú achei a outra metade do
diário.

Ao abri-lo, uma foto caiu lentamente no chão.

E qual foi minha surpresa? Era a mesma mulher que estava no meu
sonho. Meu coração acelerou e minhas mãos suaram. Minha vontade era de
largar tudo e sair correndo, entretanto coloquei tudo rapidamente no lugar,
menos o diário.

Saí com o diário roubado e me tranquei em um quarto de hóspedes bem
longe de tudo. Eu precisava ler antes que Riccardo sentisse falta dele. Então
me joguei sobre a cama e abri a primeira página...

           

 

1 de agosto de 1970

    Hoje é meu aniversário de dezoito anos. Hoje será anunciado também
o meu noivado com o Chefe da Cosa Nostra: Vito Guerrieri. Papai está



radiante em tê-lo como genro. Eu nunca o vi pessoalmente, mas ouço coisas
terríveis ao seu respeito. Dizem que é um demônio em forma humana, o
próprio mal encarnado, o belo homem de aparência impecável é apenas uma
casca vazia. Eu tenho medo, muito medo! Mas papai disse que eu devo ser
uma esposa obediente e nunca contrariá-lo. Mamãe trancou-se no quarto,
tenho certeza que foi chorar de desgosto.

        O salão estava repleto de pessoas importantes, todas ligadas à
Máfia. Sentei-me no sofá e passeei com os olhos pelo local à procura de um
rosto diferente, mas não encontrei. Podia sentir os olhares queimando sobre
mim, afinal, se o noivo desistir do compromisso, a mulher vira chacota
perante a sociedade. Papai andava de um lado para o outro, aflito! A ponto de
acabar com a festa. 

    Foi quando a entrada principal foi tomada por soldados muito bem
armados, e entre eles, surgiu um homem alto, moreno e bem-apessoado. De
longe eu pude notar o ambiente pesar, todos ficaram tensos com aquela
presença, que mesmo sem conhecer, meu coração sabia quem era.  Meu pai e
ele ficaram conversando por alguns minutos, até o olhar do homem desviar
para mim, rapidamente abaixei minha cabeça e permaneci. Levantei apenas
quando senti o toque no meu queixo, erguendo-o para cima, topei com duas
esmeraldas me observando. Então oficialmente, ele apresentou-se como Vito
Guerrieri... meu noivo. Depois de deslizar o anel cravejado de diamantes no
meu dedo, Vito dispensou a dança formal e retirou-se da festa, só voltaríamos
a nos encontrar no dia do casamento.

          30 de agosto de 1970

     O casamento aconteceu na propriedade dos Guerrieri, fiquei
petrificada com tamanho poder que eles possuíam. O meu sogro era tão
arrogante quanto meu marido. Dizia-me a todo momento que minha
obrigação era dar um herdeiro ao filho dele, caso contrário eu seria jogada no
bordel mais próximo. Eu tinha medo! Assim que a festa terminou, papai e
mamãe foram embora e deixaram-me em Sicília, jogada à própria sorte nas
mãos de pessoas cruéis.

 
         19 de setembro de 1970



     Depois de receber cinco chutes na costela e vários murros no rosto,
recebi o jantar no meu quarto. Não consigo escrever, minhas mãos foram
presas na porta do carro, Vito o fez de propósito. 
  

   Foi confirmada minha gravidez, felizmente meu marido não iria me
bater mais, coisa que vem acontecendo desde que me casei. Minha noite de
núpcias foi um verdadeiro filme de terror, fui violentada e agredida até o dia
seguinte. Depois as surras vieram porque eu não conseguia engravidar, e tudo
piorou depois que meu sogro adoeceu, era ele quem fazia a cabeça do meu
marido. O velho maldito estava com os dias contados devido ao câncer que se
alastrou pelo seu corpo. Para mim, foi castigo por suas maldades.

 
      

          25 de julho de 1971

        Nasceu o meu primeiro filho homem. Os Guerrieri estavam em
festa, eu carreguei durante nove meses o futuro herdeiro da Cosa Nostra, meu
sogro moribundo deu o último suspiro olhando o bebê.

     Riccardo estava cada vez mais crescido e esperto.

Devido à quantidade de estupros, eu estava grávida pela segunda vez.
Mas Vito não se importava, me batia toda vez que eu dava o seio para o meu
filho, ele não queria que eu o alimentasse.  Eram chutes em todas as partes do
corpo, e eu só tentava proteger a barriga.

Vito dizia que nosso filho Riccardo veio ao mundo com um único
propósito, de ser o Demônio da Máfia, ele seria ganancioso pela força,
riqueza e poder.

Ele tiraria do meu filho qualquer resquício de bondade, meu bebê seria
um assassino. Eu tinha que ouvir aquilo tudo e ainda aceitar calada.

Não sei que data é hoje, deixei de me importar com a vida e os dias.

Faz muito tempo que não escrevo, e eu já não tenho mais a verdade.
Depois de sofrer diversos abortos, consegui finalmente ter mais dois
meninos, Fabrizio e Matteo, meus anjinhos.

Riccardo foi iniciado na máfia pelo pai dele...



 

Completamente abalada e sem forças para continuar lendo, fechei o
diário e coloquei debaixo do colchão. As lágrimas desciam pelo meu rosto.
As palavras daquela mulher transmitiram tanta tristeza, que era como se eu
estivesse vivendo junto com ela.

 Fechei os olhos exausta, e quando estava pronta para me entregar ao
sono, meu celular começou a tocar e vibrar sobre a cômoda. 

Era Anna!

— Oi. Anna!

— Irmã — ela falou animada. — Estou convidando você para ir junto
escolher meu vestido de noiva. Um finalzinho de tarde só entre mulheres.
Você pode ir? 

    Seria bom eu me distrair um pouco e parar de viver somente entre as
paredes desta casa. Uma coisa Riccardo tinha de bom, ele nunca me proibiu
de sair de casa.

— Quando?

— Agora. — Ela riu. — Venha nos buscar na casa de mamma. Beijos, te
amo muito.

Esqueci de um detalhe:  os hematomas, e a boca completamente
machucada. E sem contar que eu mal conseguia andar.

Tentei cobrir tudo que deu com base de cobertura alta, corretivo e pó
compacto. Aliás, era assim que muitas mulheres na máfia viviam, e eu não
era diferente delas.

 

 

— Boa tarde, senhora — um dos soldados me cumprimentou assim que



cheguei no portão.

— Boa tarde. Sabe onde está meu marido?

— Estava numa missão, mas parece que já está vindo para casa.

Só de pensar nele, um frio percorria minha espinha. Eu não tinha medo
dele, tinha pavor. Tudo que eu mais temia aconteceu: andar em ovos, viver
com medo de que num dado momento ele perca cabeça e faça algo mais
grave comigo.

— Bem, diga a ele que fui buscar minha irmã para escolhermos o
vestido de noiva dela. — Sorri forçadamente.

O soldado assentiu, e eu entrei no carro. Quando estávamos cruzando a
saída, um carro preto encostou do nosso lado. O vidro escuro abaixou, engoli
em seco ao ver que Riccardo estava lá dentro. Ele tinha os olhos fixos em
mim. Pensamentos da noite anterior me atingiram como soco, então tratei de
abaixar a cabeça e aguardei que o carro saísse. Dado alguns segundos, ouvi
sua voz ordenar que podíamos seguir.   

 

 

Assim que o carro estacionou, Anna veio sorrindo, atrás dela estava
Mia. A garota nunca me fez nada, mas eu já a odiava.

— Laura, essa é Mia. Ela vai conosco para a escolha do vestido perfeito.
—

Anna sorriu. — Mia, essa é minha irmã Laura.

Não levantei um dedo para cumprimentá-la. Ela, por sua vez, abriu um
sorriso falso e deu-me um beijo no rosto. No caminho até a tal loja que Anna
disse que queria ir, quis matar Mia umas três vezes, e dei graças a Deus
quando chegamos.

Apesar do inferno em que vivia, era bom ver minha irmã feliz. Matteo



com certeza seria um ótimo marido. A cada vestido que Anna experimentava,
era uma lágrima minha que descia. Eu a amava demais, e queria o melhor
para ela.

— Está melhor? —  Saí do estupor quando ouvi a voz de Mia. Ela tinha
o mesmo sorriso cínico no rosto. — O chefe disse que você não estava se
sentindo bem, então me pediu para acompanhá-lo num jantar de negócios.
Acredita que todos pensaram que eu era a esposa dele? — Ela gargalhou
mexendo nos cabelos ruivos.

Quando eu ia abrir a boca para responder, Anna apareceu novamente
com um vestido lindo, parecia que foi feito para ela.

— Meninas, é esse. — Ela sorriu emocionada.

— Sem dúvidas é lindo — Mia murmurou. —  Em breve estarei aqui
para escolher o meu.    — Ela me olhou com desdém.

Aquilo me abalou, sabia perfeitamente que Riccardo não estava
satisfeito com o nosso casamento. Na máfia não existia divórcio, mas um
chefe podia tudo.

— E vai se casar com quem? — perguntei-lhe assim que Anna saiu para
colocar a roupa.

— Todos sabem que você não agrada o chefe. Sou virgem e pura, fui
educada para ser a esposa ideal. Terei o prazer de me entregar para o chefe...
e atender a todas as suas necessidades.

     Movida pelo calor do momento, acertei um tapa bem forte no rosto
dela. Pondo a mão no lugar onde bati, Mia olhou-me incrédula, sustentei o
olhar duro até que ela decidisse abaixar a cabeça. 

— Se abrir a boca mais uma vez, mando cortar sua língua — rosnei.

     Anna apareceu no mesmo momento e percebeu o clima tenso, porém
não disse nada. Entramos no carro e fizemos a viagem em silêncio.  Eu queria
ir para casa.

 



 

Assim que cheguei no quarto, dei de cara com o baú que em cima da
cama e as fotos espalhadas. Com certeza ele deu falta do diário.

Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem, era tanta merda que eu já
não estava mais conseguindo lidar. Não conseguia ser forte o tempo inteiro.

Meu desespero aumentou quando Riccardo saiu de dentro do closet.

— Eu só quis saber mais sobre você — falei, entristecida. — Seu pai era
um homem terrível, idêntico a você.

    Eu estava exausta de tudo. Exausta de lutar e não conseguir nada.
Exausta de viver numa situação horrível como aquela.

— Só não mexa mais nas minhas coisas. Se quiser saber de alguma, me
pergunte — ele cuspiu as palavras com um certo desprezo.

Assenti.

— Você foi no jantar acompanhado de Mia?

    Ele virou-se para mim e me avaliou por um tempo, depois sorriu de
lado, provavelmente debochando da minha angústia.

Enquanto eu estava em trapos por medo de ser afastada dos meus filhos,
ele sorria de mim enquanto se divertia com outras.

— Você já sabe a resposta.

  Sim, eu sei.

Apertei os lábios e fechei os olhos. Meu coração parou de bater.

— Vai se casar com ela?

— O que você acha? — Colocou as mãos no bolso. — Ela será uma
ótima mãe para os meus filhos.



— Eles já têm mãe — falei num fio de voz, sentindo dor no peito.  —
Eles são meus filhos.

    Riccardo se aproximou de mim e me prendeu na escrivaninha, seus
braços estavam em volta de mim.

— Nossos. — Tocou meu rosto. — Agora sou eu que corrijo. Mas
quando você sair por aquela porta, vai perder os direitos, inclusive, o de ser
mãe.

Eu o olhei fixamente, sem saber o que dizer, porque eu sabia que não
adiantaria implorar quando Riccardo tomava alguma decisão.

E por qual motivo eu iria continuar vivendo?

Fechei os olhos e vi tudo girando na minha frente. Minha visão foi
ficando embaçada pelas lágrimas, então, foi naquele exato momento que
tomei a decisão de não querer mais viver, não sem meus filhos.

Minha vida não teria sentido algum sem os meus bebês. Nesse quesito,
eu não era forte. Viver sem os meus pequenos estava fora de cogitação.

Riccardo se afastou para atender o celular. E eu não queria mais chamar
atenção para mim.

Caminhei em passos vacilantes até a janela e abri o enorme vidro. A
brisa fresca bateu com força contra os meus cabelos. Subi na sacada e
contemplei a vista esplêndida de Sicília, cercada por lindas águas cristalinas.

— Laura... —  Não dei ouvidos. E ele continuou me chamando.

— Você não vai precisar me matar, eu mesma farei o favor de morrer
com dignidade — falei e Riccardo perdeu a cor. E quando se aproximou, fiz
sinal para ele permanecer onde estava. — Por que está preocupado? Não vai
se casar com outra? Não vai dar a ela o direito de ter uma família? A minha
família! — chorei. — Acabou Riccardo, eu não aguento mais. Você venceu!

Chorei com o coração apertado de dor. Eu morria de medo de altura,
mas não estava me importando.

— Vamos conversar. —  Aproximou-se mais de mim.



Eu fui para o lado, ficando mais distante da janela. A distância entre o
parapeito e meu pé era muito pequena, um deslize e estava tudo acabado, era
só isso que eu precisava e mais nada.

— Você acha bonito colocar suas amantes acima de mim?

— Ninguém está acima de você, bella. Desça e vamos conversar. — Ele
estendeu a mão. — Eu não vou me casar.

Quem o olhasse assim, diria que estava desesperado e com medo. Mas
Riccardo Guerrieri não sentia nada, nenhum tipo de sentimento.

Quebrei o contato visual e olhei para o chão, decidia.

— Eu amo você — murmurei e fechei os olhos, sentindo as lágrimas
grosseiras descerem. — Ninguém manda no coração... então sempre vai ser
você, independente do quão ruim é. Descobri que meu amor foi à primeira
vista. E quando tirou minha virgindade, me apaixonei perdidamente. Você
tem aparência de um príncipe, mas é perverso como um Demônio.

     O vento ficava cada vez mais forte. Eu não tinha mais onde me
segurar. Então, só me restava pular.

— Vem aqui, Laura...   — Fechei os olhos e deixei mais lágrimas
caírem. — Porra, eu sei que fui um filho da puta com você, mas não posso
deixá-la ir. Se isso não é amor, está próximo de ser, bella della mia vita;
ninguém vai tomar o seu lugar. Eu falei por falar... — Passou as mãos pelos
cabelos.

   Eu ri.

Ri de desgosto e decepção. O quão mentiroso um Demônio pode ser? 
       
   Será que iria doer muito? Fechei os olhos e inclinei-me para frente para me
jogar, mas o puxão que fez meu corpo ir para trás, me desestabilizou.

 

 

 



 

 

 

 

 

 



O dia havia amanhecido quando atravessei os grandes portões de casa.
Estava exausto e precisava descansar.

— Chefe, a senhora Guerrieri está naquele carro.

Eu sabia de tudo que Laura conversava com terceiros, o celular dela
estava grampeado. 
Chamadas, mensagens e todos os dados são desviados para o meu aparelho.
Então eu já sabia para onde ela iria.

Mas eu queria provocar...

Pisei no acelerador e parei do lado dela, abaixei o vidro e fixei bem meu



olhar nela. Suas bochechas ganharam um tom rubro, quase ri daquilo.

Tinha certeza de que havia lembrado da noite passada.

Fiquei por alguns segundos olhando para ela, pensando na possibilidade
de barrar sua saída, mas não o fiz. Sempre a deixei livre para ir onde
quisesse. Apesar de não saber, Laura era muito bem protegida a distância por
atiradores de elite, prontos para mandar para o colo do capeta qualquer
desconhecido que tentasse se aproximar dela.

Depois de tomar um banho, deitei-me completamente pelado na cama e
fiquei olhando a paisagem através da janela, o cheiro de Laura tomava todo o
ambiente e tirava minha concentração. Era um estímulo para o meu corpo e
meu pau já estava completamente pronto para entrar na boceta dela.

 

 

Não sei por quanto tempo dormi, só acordei com o som insistente do
meu celular me despertando para os meus compromissos.

Fui até o closet vestir um terno para voltar à minha rotina, no entanto,
algo chamou minha atenção. Confesso que sou ótimo observador e tenho o
dom de perceber quando algo está errado. No chão havia pedaços de madeira,
logo deduzi que alguém mexeu no baú da minha mãe.

Porra, ninguém   em sã consciência faria aquilo... Ninguém tinha
autorização para mexer nas minhas coisas.

Andei com o objeto até a cama e vasculhei para ver se faltava algo, e
rosnei quando vi que a porra do diário não estava no lugar. Voltei para o
closet e comecei a procurá-lo, a raiva me corroía. Odiava quando mexiam nas
minhas coisas, principalmente, coisas referentes ao meu passado conturbado.

Saí do closet quando escutei a porta sendo fechada, voltei para o quarto
e vi Laura na porta com os olhos arregalados, obviamente, não precisei
perguntar.



Ela era a única que tinha interesse em mexer nas minhas coisas para
desvendar meu passado.

Quando é que vai acordar para a vida e enxergar que não sou a porra de
um homem bom?

Reuni todas as forças que tinha e me segurei para não esbofetear o rosto
dela, principalmente quando me dei conta que seu rosto estava abatido e
parecia ter chorado muito.

Acabei esquecendo da minha raiva.

Queria muito perguntar o que havia acontecido para estar daquele jeito,
mas não o fiz por orgulho.

— Você foi no jantar acompanhado de Mia?

Aquilo não foi uma pergunta, a meu ver, foi uma afirmação. Então
apenas confirmei o que ela já sabia.

Saber que mesmo depois de tudo que fiz, Laura ainda se importava
comigo. Isso não tinha preço. Eu era um fodido de merda e, mesmo assim,
havia um lindo anjo que se importava.

— Vai se casar com ela?

Titubeei, confuso.  Mas vi aquilo como um jogo... eu não jogava para
perder.

Queria vê-la implorando para ficar ao meu lado. Implorando para eu
fodê-la de todas as maneiras possíveis, queria alimentar o Demônio dentro de
mim... e ela, era meu alimento.

— O que você acha?  Ela será uma ótima mãe para os meus filhos.

Senti uma necessidade de abraçá-la e dizer que existia somente espaço
para ela na minha vida. Mas o orgulho e o medo de ser um perdedor e fraco
obrigaram-me a ficar calado.

Laura se submeteria a mim, mesmo diante das minhas maldades. Eu não
ia mudar.

— Eles já têm mãe — a voz dela saía com dificuldades, e eu tinha que



estar atento para entender cada palavra. — Eles são meus filhos.

Certamente, estava despedaçada.

E então me lembrei quando ela fazia questão de dizer “nossos” filhos,
somente para me provocar.

— Nossos. — Andei até ela, para tocar seu rosto, sentindo a maciez da
pele dela em contato com minha mão áspera. —  Agora sou eu que corrijo. E
quando você sair por aquela porta, vai perder os direitos, inclusive, o de ser
mãe.

Me desvencilhei para pegar o meu celular que vibrava dentro meu do
bolso.

E quase xinguei ao ver que era Matteo, dizendo que estava com alguns
soldados novatos e delatores, que por alguma razão resolveram envolver a
polícia no nosso esquema.

Isso sempre iria acontecer, mas era um chute no saco.

Assim que guardei o celular e voltei para a realidade, vi Laura
transtornada subindo na janela.

— Laura... — Corri até ela.

Jesus...  O que essa menina pretendia? Meu coração acelerou e minhas
mãos suaram de nervoso.

— Você não vai precisar me matar, eu mesma farei o favor de morrer
com dignidade. — Meu coração errou nas batidas e fui caminhando até ela,
mas parei, porque tive medo de que ela se jogasse.  — Por que está
preocupado? Não vai se casar com outra? Não vai dar a ela o direito de ter
uma família? A minha família! Acabou, Riccardo, eu não aguento mais. Você
venceu...

Não Bella! Você venceu!

— Vamos conversar. —  Aproximei-me com cautela.

Fiquei confuso depois daquilo.  Tudo aconteceu num piscar de olhos.

Me descuidei, falei merda para ela e teria que lidar com as



consequências.

Mas eu não podia perder o controle.

— Você acha bonito colocar suas amantes acima de mim?

— Ninguém está acima de você, bella. Desça e vamos conversar — falei
desesperado e estendi a mão para ela segurar. O jogo acabou, e não me
importava de ser o perdedor.

Porém, quanto mais eu falava, mais ela se irritava. Ali eu percebi o
quanto sua mente estava completamente danificada.

Hoje dei o golpe final.

— Eu amo você.  — Perdi o ar ao ouvir aquilo. — Ninguém manda no
coração. Então sempre vai ser você, independente do quão ruim é. Descobri
que meu amor foi à primeira vista. E quando tirou minha virgindade, me
apaixonei perdidamente. Você tem aparência de um príncipe, mas é perverso
como um Demônio.

Fechei os olhos e dei um passo vacilante para trás. Como fui egoísta e
filho da puta. Recebi amor e carinho, e não dei nada em troca.  Divaguei por
alguns instantes e sofri um baque ao imaginar o seu corpo caindo contra o
chão frio, foi nesse instante que o meu lado humano gritou no meu
subconsciente. Iria me esforçar ao máximo para acalentar o coração quebrado
dela.

— Vem aqui. — tentei distraí-la. — Por que acha que ainda está viva?
Porra, eu sei que fui um filho da puta com você, mas não posso deixá-la ir. Se
isso não é amor, está próximo de ser, bella della mia vita; ninguém vai tomar
o seu lugar. Eu falei por falar... — vacilei nas palavras, porém, eram
verdadeiras.

Percebi que nunca na vida me preocupei com a dor de alguém, nem com
lágrimas. Mas com Laura era tudo diferente, ela trazia um pouco de cor para
o meu mundo cinza, nublado e sem sol.

Sem que ela esperasse, puxei-a pela blusa e trouxe rapidamente para
mim, para o meu peito. No processo pude ouvi braço dela estalar mediante a
força com que puxei, mas pelo menos estava sã e salva nos meus braços.



— ME SOLTA!!!!! ME SOLTA!!!!! — Desesperada e fora de si, Laura
começou a se debater, chorar e me arranhar. Segurei-a e esperei
tranquilamente que se acalmasse..., mas estava longe disso.

Depois de alguns minutos no chão, peguei-a no colo, levei para a cama e
a mantive sob minha proteção. Laura chorava de estremecer o corpo, o choro
era alto e agonizante. Nunca na vida a vi aquele jeito, e de hoje em diante,
não queria ter que ver nunca mais.

Depois de alguns minutos dormiu, mas ainda soluçava e as lágrimas
saíam com força de seus olhos fechados. Meu coração estava mais do que
fodido com toda aquela cena.

— Chefe, a senhora Bassi chegou.

Sem ter o que fazer, mandei os soldados trazerem a mãe dela. A mulher
entrou e me cumprimentou com um aceno de cabeça tímido. Naquele
momento eu estava pouco me fodendo para as regras. 
               
— Consegue trazê-la para o meu colo? —  murmurou em lágrimas ao ver o
estado da filha.

A mulher sentou-se no chão, achei aquilo estranho, mas engoli o orgulho
e fiz o que pediu. Peguei Laura com cuidado e depositei em seu colo. Depois
de aninhá-la em seus braços, começou a cantar enquanto balançava o corpo
para frente e para trás.

Era o momento delas... então me preparava para sair do quarto quando a
mulher murmurou:

— Laura foi rejeitada pelo pai ainda dentro do meu ventre. Giacomo não
queria outra menina. Para ele, os únicos herdeiros eram Giovanni e Anna.

Minha bebezinha cresceu revoltada com aquilo. — A mulher se
engasgou com o choro. —  Me diz qual é o pai que fica contra uma menina
de onze anos que quase foi estuprada pelo cunhado? Hum?

Fechei os olhos e respirei fundo. A menina era tão quebrada, mas
mesmo assim escolheu espalhar amor e sorrisos. Realmente, as mulheres da
Família não tinham como se defender de crápulas como nós.



— Deixa-me levá-la comigo para restituí-la?

— Não mesmo — respondi de imediato. — O lugar dela é comigo.
Principalmente se tentar de novo.

— Por favor, chefe. Apenas três dias. Ela precisa de cuidados especiais.

Eu queria gritar e extravasar meu ódio perante toda aquela merda. Mas
sabia que seria melhor para Laura, mesmo sabendo que não conseguiria ficar
tanto tempo sem vê-la. —  Somente três dias — rosnei.

—  E quanto aos bebês? Tenho que ter uma resposta para quando ela
perguntar.

— Eles estarão à disposição, mas somente entre as paredes desta casa.

      Ela assentiu. Peguei Laura do colo e me deitei sobre a cama
novamente. Depois da minha permissão, a mulher moveu-se pelo quarto para
pegar roupas. Acariciei o rosto da minha bela esposa, eu nunca seria o
príncipe encantado que tanto sonhou, mas poderia tentar ser um pouco
melhor para ela e meus filhos. Eu faria um esforço!

    Depois de ajeitá-la e observar o carro indo embora, senti vontade de ir
atrás e desfazer todo o acordo. Mas estava contando que aquilo melhorasse.

    Estava exausto e acabado.

    Sentei-me no sofá completamente desanimado e disquei o número de
Fabrizio.

— Irmão.

— Preciso que você fique à frente da máfia por alguns dias. Minha
cabeça está explodindo... preciso de um tempo para mim — disparei.

— Tudo... bem.

— Avise ao Matteo.

— Para você largar a máfia, significa que a coisa foi grave.

   Respirei profundamente, tentado manter o controle.



— Só faz o que estou mandando.

— Certo. Alessandra e eu internamos Catarina numa clínica psiquiátrica.

— Já confirmou a gravidez?

— Ainda não, estou sem coragem. Mas Alessandra ficou de resolver
isso amanhã. Matteo disse que tem uma maneira simples de saber se ela está
grávida ou não. — Ficou mudo. — Ele disse que devo enfiar o dedo na
vagina dela, se algo morder, significa que ela está grávida.

Nem esperei para ouvir o resto da merda, desliguei o aparelho e joguei
sobre a mesinha de centro. O babaca sempre acreditava nas merdas que
Matteo lia na internet.

Fechei os olhos e divaguei. Só conseguia me concentrar no rosto de
Laura, porque já não suportava mais vê-la sofrer por minha causa. Eu tinha
que aprender a controlar o demônio, ou do contrário eu iria estragar tudo. 
Dessa vez ultrapassei todos os limites e meu coração estava machucado,
quebrado, despedaçado... Eu precisava parar de fazer essas merdas, mas ainda
não sabia por onde começar para tentar melhorar.

 

 



 

 

    

 

Ame um Demônio...dê a ele o seu coração, e veja o estrago!

Eu nunca imaginei que amar seria tão ruim... tão decepcionante.
Entreguei minha alma e tudo que sobrou foi um buraco negro dentro de mim.
Minhas energias foram sugadas, eu estava exausta!

A pior parte foi acordar e ver que estava longe dos meus filhos, mas com
muito custo mamãe me acalmou e então resolvi tirar um tempo para mim e a
primeira coisa que fiz foi rejeitar todas as ligações do meu marido, também
não respondi suas mensagens de desculpas.  Ignorei completamente Riccardo,
até o convite para jantarmos fora.  Ele queria se desculpar, mas eu não estava
pronta para perdoar.

— Trouxe uma sopinha. — Mamma entrou no quarto.

Ficar com Mamma foi um alento para minhas tristezas, estar nos braços
dela — sem dúvidas — foi revigorante. Minha mãe trouxe a calmaria para a
solidão que incendiava minha alma, mas por outro lado, eu também me sentia
vazia por não estar perto dos meus pequenos.



Olhei para aquele prato sem vida e virei o rosto.

— Querida, o seu marido garantiu que não iria afastá-la dos bebês. A
casa está à sua disposição. Eu pedi a ele que me deixasse trazê-la para cá.
Então aproveite esses três dias para pensar sobre as coisas. Os meninos estão
sendo muito bem cuidados. Se a saudade apertar muito, vá dar uns beijinhos
nas gostosuras. O seu marido também está esperando por você. — Beijou
minha testa. — Agora abre o bocão que lá vem o avião.

Eu sorri e fiz o que ela pediu. 

Eu precisava ser forte pelos meus filhos.  Engolir a dor e não pôr um
ponto final na minha vida.

 

 

Tinha acabado de sair do banheiro quando vi Anna sentada sobre a
cama, confesso que o seu semblante não era um dos melhores. Será que havia
acontecido algo com os meus filhos?

Quando pensei em abrir a boca, Giovanni entrou chamando por ela. Abri
um sorriso ao ver meu amado irmão. Mas logo morreu quando vi que não foi
recíproco.

— Anna... — Giovanni tocou o ombro dela.

— Não, Giovanni. Chega de passar a mão na cabeça de Laura.

   Anna levantou-se e veio até mim, e num ato inesperado, bateu no meu
rosto. Fechei os olhos sentindo a dor, não do tapa, mas da decepção.

— Porra, Anna. Você ficou maluca? — Giovanni gritou, entrando na
frente. 

— O espírito do nosso pai apossou-se de você? — balbuciei.

— Você sabia que Mia era a noiva do seu irmão? — ela gritou. — Sabia



que o Chefe decretou a punição dela?  Por causa dos seus ciúmes idiotas por
um homem que nem é seu. Acorda pra vida. Riccardo Guerrieri, chefe da
Cosa Nostra e Ndrangheta, é muita areia pro seu caminhão sem motor. Achou
o quê? Que iria conquistar e amolecer o Demônio da Máfia?

Eu sabia que Mia e Anna eram amigas, só não imaginei que minha irmã
ficaria do lado dela.

— ANNA — meu irmão gritou.

— Deixe-a — falei.

— Você pensa o quê, Laura? Comi o pão que o diabo amassou, era
horrível o casamento com Antônio, era horrível ser obrigada a transar com
um homem que nem gostava de tomar banho. Era horrível ter que fazer sexo
oral nele depois de ter comido incansáveis putas. Você reclama de barriga
cheia. Nunca foi criada para ser esposa de um chefe, no entanto, está sendo.

Olhei para Giovanni, ele desviou o olhar e abaixou a cabeça. É aí que
você percebe: a decepção e a ingratidão começam na própria família de
sangue.

    As lembranças dos meus irmãos brincando comigo começaram a
invadir minha mente.

— Pode deixar que vou tentar falar com Riccardo. Vou dizer que foi um
mal-entendido.

— Laura, Riccardo não é idiota. Certamente vai achar que persuadimos
você — Giovanni balbuciou. — Dizem que ele está de mau humor.

— E não persuadiram? — Dei um sorriso carente de humor. — Se ele
me perguntar, vou dizer a verdade. Chega de mentir para o chefe da Cosa
Nostra pra limpar a cara de vocês. Se vocês querem que eu honre a Famiglia,
a partir de hoje, o farei. A Famiglia em primeiro lugar.

Passei por eles e saí do quarto.

— Laura... — Ouvi Giovanni gritar, mas não dei atenção.

Parei no meio da escada e sentei-me, recuperando o fôlego. Respirei
fundo e peguei meu celular que tocava insistentemente. Não conseguia ver



muito bem, mas percebi que o número era desconhecido.  Eu gozava de uma
riqueza ao lado de Riccardo, no entanto, nunca pensei na possibilidade de
trocar meu celular quebrado.

— Alô.

— Laura? — uma voz masculina soou do outro lado.

— Sim. Quem está falando?

   Não era a voz de Matteo, nem de Fabrizio. Riccardo muito menos.

— Bernardo. Irmão da sua amiga Bárbara.

— Oh, sim! Mil desculpas, não reconheci a voz. — Sorri. — Como está
Bárbara? Estou com saudades dela.

— Ela está fazendo faculdade na Austrália, quase não tem tempo. Eu
liguei pra dizer que estou em Sicília resolvendo alguns assuntos, e gostaria de
vê-la antes de ir.

   Mordi os lábios machucados pensando sobre aquilo. Não era uma boa
ideia, certamente iria provocar o Demônio do meu marido.

— Desculpe-me, mas acabei de ter gêmeos e estou de repouso.

   Ele ficou mudo do outro lado da linha.

— Meus... Parabéns — gaguejou. — Mas não quer me ver por esse
motivo, ou porque o seu marido não deixa?

— Não é isso.

— O chefe mafioso mantém a esposa presa?

Aquilo foi um baque no meu coração, fazendo-o acelerar
demasiadamente.

— Desculpe a brincadeira. Bárbara é quem fala essas coisas, acabei
pegando a mania. — Riu, mas pude ouvir vozes no fundo. Bernardo parecia
tenso.

Respirei fundo ao me dar conta de que era uma simples brincadeira.



Então, decidida, resolvi aceitar o jantar, depois dessa.

— Vamos marcar no Parlatto? — falei quebrando o clima.

— Perfeito.  Hoje às oito?

— Sì. Às oito está bom.

       Desliguei o celular e guardei no bolso. Às oito tenho um jantar. Não
sei por quê, mas eu sorri diante daquilo.

Horas depois, estava eu arrumada.

Percebi que a saída até o restaurante seria um bálsamo para mim.
Precisava daquilo, precisava conversar com pessoas que não falassem apenas
da Famiglia e Máfia. Conversar com alguém que tinha a visão amplificada do
mundo lá fora, seria revigorante. Precisava urgentemente sair daquela bolha
chamada “Cosa Nostra”.

Estava entrando no carro quando meu celular vibrou. A mensagem era
de Bernardo.

   “Reservei o Parlatto somente para nós dois.”

Na mesma hora escrevi a reposta dizendo o quanto estava ansiosa. E
dado alguns instantes, ele respondeu com um “É mesmo?”

Não achei necessário responder novamente, o restaurante ficava
localizado no centro da cidade. Fechei os olhos e aguardei até o destino.

— Chegamos, senhora — o soldado de Giovanni anunciou.

Havia também soldados de Riccardo me acompanhando, obviamente,
informaram para onde eu estava indo. Não estava fazendo nada de errado,
estava?

— Obrigada.

Saí do carro e olhei para a fachada do restaurante. Sempre que ia em
restaurantes, imaginava jantares a luz de velas, flores espalhadas pelo chão.
Aqueles homens cantando serenata. Nossa! Um sonho meu que nunca seria
realizado, eu já havia caído no real sobre minha realidade.



Em passos decididos, empurrei a porta do restaurante e observei as
cadeiras vazias, e quando olhei para o lado, dei dois passos para trás pondo  a
mão sobre a boca apavorada.

Não acreditava que estava vendo aquilo. 
 

 

 

      Bernardo estava sentado na cadeira, com as costelas rasgadas e a
coluna vertebral exposta. Um verdadeiro banho de sangue. Não consegui
balbuciar nada, apenas continuei olhando para aquilo apavorada.

Quando você acha que já viu de tudo, sempre há algo para surpreender.

—  Aproxime-se, Laura. — A voz de Riccardo ecoou na minha cabeça.

Sabia que ele havia feito aquilo, obviamente, mas ainda não tinha parado
para observá-lo. Desviei meu olhar e passei a observar atentamente  aquele
que deveria ser meu marido, em quem eu devia confiar.

Lá estava ele olhando diretamente para mim: terno impecavelmente
negro como um homem das trevas. Os cabelos molhados perfeitamente
alinhados para trás. A mesma postura prepotente e arrogante que desafiava
qualquer um a cruzar o seu caminho, deixando claro quem era que mandava
em tudo, tal como também decidia quem morreria e quem viveria. Um
justiceiro do mal.

Ao lado do meu marido estava Matteo, com as mãos no bolso olhando
toda a situação. Assim que meus olhos encontraram os dele, vi uma leve
preocupação.

Dei um passo vacilante, e Bernardo levantou a cabeça trêmula, não sei
se estava me reconhecendo, mas senti meu coração afundando no peito.

—  Eu...sinto muito... Laura — Bernardo gaguejou com muita



dificuldade. Nesse momento não consegui evitar as lágrimas, eu o coloquei
naquela situação. — Sinto muito... por tê-la envolvido nisso.

Olhei-o incrédula. Suas palavras me fizeram congelar. Como ele ainda
ousava dizer aquilo? A culpa era toda minha... não dele.

Eu estava petrificada, nenhum músculo do meu corpo obedecia a meus
comandos. Balancei a cabeça negativamente, e quando estiquei minha mão
para acariciar o seu rosto, Riccardo me impediu.

— Não se atreva... — proferiu entredentes. — Eu corto todos os seus
dedos.

Olhei para a mão dele segurando a minha, com certa força. Como ainda
ousava me ameaçar?

— Você superou os níveis da crueldade, Riccardo. — Puxei minha mão,
quebrando o contato daquela mão fria e desprovida de qualquer sentimento.
— Eu não devo nada a ninguém, por isso vim ver o irmão da minha amiga.
Acha que se eu fizesse por maldade... viria até o Parlatto? Eu fui criada em
um colégio comum, onde pessoas podem conversar sem restrições.

— Cale-se... antes que eu perca o pouco da paciência que me resta. Não
me lembro de ter pedido para você justificar suas merdas.   Você por um
acaso... sabia que o seu amiguinho estava tentando juntar provas para expor a
Cosa Nostra? — Segurou no meu rosto. — Porque sem bem me lembro, você
o trouxe até nós. Se for confirmado, vou assassiná-la junto com ele, traição
eu não perdoo.

Engoli em seco.

— É o meu trabalho  — Bernardo murmurou. — Eu não queria lhe
envolver nisso, Laura. Eu menti sobre mim, mas não sobre o que sinto por
você. Esse maldito me obrigou a fazer aquela ligação. Meu problema é com
ele.  — A voz de Bernardo era quase inaudível, mas ainda assim podia ouvi-
la tamborilar nos meus pensamentos. Não acredito que quase desonrei a
Família.

Riccardo chutou o rosto de Bernardo, fazendo-o cuspir sangue. Dio! Pus
as mãos sobre os olhos para não ver. Apesar de estar odiando Bernardo, não
conseguia concordar com tamanha violência.



— Ele subornou os soldados novatos atrás de informações — Matteo
pronunciou-se lançando-me um olhar rígido. — Você não sabe nada sobre
ele, Laura. O cara é da Polícia!

Respirei fundo. Umas das regras da Famiglia: nunca ser visto com
policiais. Eu poderia facilmente ser acusada de ser uma delatora. Para minha
sorte Riccardo estava presente e era o chefe.

— Como soube que eu o encontraria aqui? — falei desanimada.

    Riccardo balançou a cabeça negativamente e sorriu de lado. Aquele
sorriso seco e maldoso, como se estivesse arquitetando as piores atrocidades.

— Ele só ligou porque Riccardo mandou. E quando você escolheu o
lugar, mandamos fechar. É essencial que veja com os seus próprios olhos, o
perigo que é confiar em pessoas fora da Famiglia. — Matteo suspirou.

— Você pode estar lidando com policiais disfarçados, que tentam a todo
instante desvendar os esquemas da Cosa Nostra.

O que eu poderia dizer: Nada! Ficou claro que eu jamais deveria confiar
em alguém, principalmente, tratando-se de pessoas fora da máfia.

— E Bárbara?

— Já mandei alguns soldados ficarem na cola dela. Queremos saber se é
conivente. — Matteo respondeu.

— Ela... está... namorando. Quase não a vejo mais, deixe-a fora. Ela não
tem nada a ver.  — O estado de Bernardo era deplorável, e eu não poderia
fazer nada quanto àquilo.

Então mesmo se eu não viesse, Bernardo seria morto. E Riccardo queria
apenas esfregar na minha cara o meu erro de ser ingênua.

Riccardo andou em passos decididos por trás da vítima, e num piscar de
olhos, puxou a costela de Bernardo para trás, fazendo-a sair completamente
do corpo. Nesse momento foi impossível segurar a ânsia de vômito que me
atingiu em cheio. Pus as mãos sobre os ouvidos quando ouvi os sons agudos
dos tiros.

— Limpem tudo. Invadam o apartamento dele e descubram os demais



envolvidos —  Riccardo ordenou.

Depois que a tortura acabou, Riccardo ajeitou o terno e saiu em passos
largos sem dizer nada. Olhei confusa para Matteo caminhando calmamente
até mim.

— Não fazia ideia que Bernardo estava sendo obrigado a falar comigo.

— Ele tinha uma arma apontada para a cabeça enquanto falava com
você. Depois Riccardo tomou o celular da mão dele. Certamente queria
descobrir algo. Pensei que ele iria gritar e depois te bater. — Soltou uma
risada anasalada.

— Também achei — fui sincera. Isso não era uma coisa que Riccardo
Guerrieri deixaria passar.

— Pois é. O maior perigo é quando ele fica em silêncio. Então se eu
fosse você, voltaria para casa e tentaria reverter qualquer merda que esteja
planejando contra você. Riccardo está com ódio e mordido de ciúmes — a
voz de Matteo saiu rude. — O Demônio já é ruim por natureza, com ciúmes
então...

— Como assim? — gaguejei.

—  “Estou muito ansiosa” — fez uma voz afeminada, referindo-se à
mensagem que enviei para Bernardo. — Faça algo... para acalmá-lo. 

— Me respeite, Matteo — rosnei.

— Estou sendo sincero e tentando ajudar, Laura. Ouça uma única vez na
vida. Afinal, não sou eu quem está prestes a ser mandado para longe dos
meus filhos. Riccardo gosta de você do jeito dele. E não cobre mais do que
pode oferecer. Qualquer tipo de afeto, já é muito.

 

 

Depois que os soldados me deixaram na mansão, respirei fundo e entrei.



Não conseguia mais ficar longe dos meus pequenos. Naqueles dois dias tentei
seguir os conselhos de mamma em tentar pensar mais em mim, no entanto
meus filhos eram minha estrutura. Assim que pisei na sala, congelei
automaticamente ao ver Riccardo de costas no bar. Tudo que Matteo disse
parecia fazer sentido, meu marido estava pensativo. Naquele momento tive
medo. 

— Não me condene antes de me ouvir — falei rapidamente. Não queria
dar mais tempo de deixá-lo pensando no pior.  — Fiquei assustada quando
Bernardo falou sobre você ser um mafioso. Independente das minhas
maluquices, eu honro a Cosa Nostra. Nunca seria uma delatora. Eu não sabia
nada sobre ele.

Ele olhou-me por cima do ombro e voltou a concentração na bebida.

Toda vez que olhava para ele, as lembranças de suas maldades invadiam
minha mente. Era algo que eu nunca iria esquecer. Mas não comi o pão que o
diabo amassou para desistir. Principalmente depois de me convencer que
nunca mais faria nada contra minha vida. Eu não tinha escolhas.

—  Entenda que para mim, Bernardo era apenas o irmão da minha
amiga, não um policial.

— Não pedi explicações, Laura. Eu quero ficar sozinho. Vá para a casa
de sua mãe.

—  Não vou! Quero ficar com você e os nossos filhos. Chega de me
fazer sofrer, Riccardo. Estou com o psicológico fodido por sua culpa. Não sei
mais o que fazer e não tenho mais forças para nada. Apesar de tudo, você me
protegeu. Então diga que há esperanças para nós, só não diga que vou morrer
tentando.

Riccardo virou a bebida âmbar de uma só vez, ficamos um tempo em
silêncio.

— Eu te liguei o dia todo...— olhou-me intensamente. — Não sabe o
quão é difícil me segurar. Estou nesse exato momento travando uma batalha
interna para não fazer nada contra você. Prometi a mim mesmo que tentaria
ser melhor para você e os meus filhos, mas não vou conseguir se continuar
com essas atitudes inconsequentes e infantis. Sou um maldito Demônio que



vaga por anos na escuridão causando maldades. Não há nenhum resquício de
bondade em mim, morri depois das incontáveis torturas que sofri tempos
atrás. Eu perdi tudo. O que você vê na sua frente é apenas um corpo vazio
deixado aqui na terra para cumprir compromissos. Sou uma enigmática
transfiguração.

Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Aquilo não podia ser
verdade, ele tinha sentimentos por mim.

— Mas você se importa comigo — balbuciei. Me aproximei dele,
confusa de como chegamos naquele tipo de conversa. Era a primeira vez que
falávamos civilizadamente um com o outro.

— Isso não faz de mim um bom samaritano. Muito menos apaga tudo de
ruim que fiz. Tratá-la melhor não significa que vamos viver felizes para
sempre. Como homem feito, decidi protegê-la. Estou dando minha palavra.

Eu não queria um robô ao meu lado, queria um homem amoroso, que
agisse naturalmente sob os mandamentos de um matrimônio. Riccardo era
sem dúvidas um homem danificado, infelizmente não tinha conserto ou
solução. Essas feridas que ele carregava, revestiam sua alma e corroíam os
ossos, tomando cada veia do seu corpo. Era algo triste. E todos a sua volta
eram danificados e modificados de alguma forma.

Eu fui modificada, quebrada em vários pedaços. Amar um Demônio é
como entregar sua alma e assistir de camarote a sua destruição. Eu entreguei
a minha. Eu iria com ele para o inferno, e ele conheceria através de mim o
reino dos céus.

— Eu ainda amo você — murmurei fechando os olhos e deixando as
lágrimas caírem.

— Que escolha você tem, meu anjo? — Ele tocou meu rosto. — Você
tem vivido aquilo que foi imposto. Uma mulher da Famiglia deve amar o seu
marido. Se eu lhe desse o direto de escolher, certamente estaria longe de
mim.

Fiquei na ponta dos pés e me pendurei no pescoço dele. Riccardo
parecia ler o meu manual de instruções, rapidamente desceu a boca sobre a
minha e serpenteou a língua ávida em busca da minha. Nossas línguas



travavam uma batalha intensa, uma das mãos dele já entrelaçava entre os
meus cabelos, a outra apertava meu pescoço, depois desceu pressionando
meu corpo junto ao dele. Eu apertava suas costas largas, louca para tirar sua
roupa, sentia que estava amarrotando o terno impecável. Mas o beijo era
demais e tinha o poder de me tirar de órbita e esquecer todo o mal. 

— Preciso ver os bebês. — Desfiz o contato, tentando não demonstrar o
quão estava afetada.

— Acabei de vê-los. Eles estão dormindo — falou com a voz rouca e me
puxou para mais perto. — Vamos terminar o que começamos. Meu pau já
estava duro e melado, louco para entrar em você.

Riccardo voltou a enfiar a língua na minha boca e me ergueu do chão.
Enquanto subia as escadas comigo montada em seu colo, nos beijávamos
pelo caminho, uma vez ou outra roçava o membro duro na minha bunda.

Ao chegar no quarto, jogou-me sobre aquela cama enorme e começou a
arrancar minha roupa, depois fez o mesmo com o terno dele. Riccardo veio
sobre mim e voltou a beijar minha boca e pescoço, desceu lentamente até
chegar na minha intimidade já completamente excitada e inchada, e sem
delongas ele caiu de boca. Arqueei o corpo e gemi alto sentindo a língua
quente passeando pela minha boceta encharcada, chupando e sugando,
lambendo e mordendo levemente. Não resisti àquela boca deliciosa e aos
dedos dele entrando e saindo da minha vagina sensível, foi quando gozei
enlouquecidamente, agarrei os lençóis e me contorci sofrendo contrações
involuntárias, levando-me ao ponto mais alto do prazer. Depois de voar entre
as nuvens, caí feito uma pluma sobre a cama, com a respiração ofegante e
com os cabelos grudados na testa devido ao suor.

— Seu gosto é delicioso, meu amor. Vê-la gozando para mim é a visão
do paraíso.

Ele voltou a deitar sobre mim e aos poucos foi direcionando o membro
na minha entrada, foi enfiando lentamente cada centímetro em minha boceta
que já estava toda molhada e mais do que pronta para recebê-lo. Me contorci
todinha.

Quando já tinha entrado até a metade, ele começou um vai e vem, pôs os
braços acima da minha cabeça e pela primeira vez começou a me beijar



carinhosamente. Eu gemia e urrava, esquecendo tudo de ruim que aconteceu
— e eu não fazia questão de lembrar. Então... Dissipei os pensamentos e
fechei os olhos, cravei minhas unhas nas costas dele e arranhei.

— Que delícia — gemeu no meu ouvido. — Abre bem as pernas pra
mim, eu quero meter tudo... e com força.

Apoiando-se sobre os cotovelos, Riccardo começou a meter com força,
o atrito entre os nossos sexos molhados fazia um barulho excitante. Eu gemia
mais alto a cada investida bruta, e isso deixava ele mais louco e tarado,
metendo cada vez mais forte e muito rápido. Soltei um grito e fechei os olhos
quando senti minhas pernas tremerem, e então naquele quarto, gozei pela
segunda vez. Forte e doloroso... Arrebatador!

— Amo você — gritei, desabando exausta.

— Caralho!! Isso...meu amor!!  — gemeu jogando a cabeça para trás.
Dado alguns segundos, caiu por cima de mim urrando com a respiração
ofegante. Envolvi minhas pernas em volta da cintura dele e o abracei,
esperando nossas respirações normalizarem.

 

 

Estávamos na cama enrolados no lençol branco, havíamos acabado de
transar pela quarta vez. Eu estava por cima dele, observando cada traço do
belo rosto, e ele também não tirava os olhos de mim. Eu não sabia o que
aquilo significava, porém tinha medo de perguntar e acabar com o clima.
Então apenas deitei minha cabeça no peito dele e desfrutei da sensação de ter
sua mão passeando entre os fios dos meus cabelos, aquilo me relaxava e me
fazia dormir. Porém havia algumas coisas rondando minha mente: o
casamento de Giovanni e Mia. Apesar da decepção, eu não queria ver meus
irmãos sofrendo. Ainda daria minha vida em prol da deles.

—  O que foi? — Riccardo murmurou, segurando meu queixo e
levantando para olhá-lo. — Por que está inquieta ?



 

— Estou pensando sobre o casamento de Giovanni e Mia.

— Quem contou? Giovanni foi falar com você — indagou entredentes.

— Anna veio me falar sobre a punição de Mia. Soube por ela que eles
estavam noivos. O mal-entendido foi resolvido.

Riccardo balançou a cabeça negativamente.

— Eu nunca volto atrás. A punição foi hoje de manhã. E outra: não
minta para mim.

Levantei minha cabeça e me enrolei no lençol, tentando esconder minha
nudez.

— O que você fez? — perguntei, já sentindo medo da resposta.

— Não se preocupe, ela está viva.  — Ele suspirou e colocou as mãos
atrás da cabeça. — Mas serviu de lição para ela e outras pessoas saberem que
você está acima de qualquer um na máfia. Você é minha mulher...  mãe dos
meus filhos.

—  Dio, o que você fez? — Pus a mão sobre a boca.

     Ele virou a cabeça lentamente para me olhar, e aquele mesmo olhar
perturbador tomou sua face.

— Açoite. Apliquei vários golpes com chicote.

Bem, percebi que havia se irritado com a conversa, então deitei-me
novamente sobre o peito dele e fechei os olhos. Acordei apenas no meio da
madrugada para ver os meus pequenos que choravam de fome, e ao tentar dar
de mamar, caí na decepção de ver que não tinha leite o suficiente para eles,
então eu e as babás tivemos que recorrer às mamadeiras.

Quando voltei para o quarto, o dia já estava amanhecendo, Riccardo
continuava dormindo, de bruços. Naquele ângulo podia ver as tatuagens
encobrindo as marcas das torturas espalhadas nas costas dele, no antebraço
havia a tatuagem da morte. Se o corpo era marcado daquele jeito, imagine a
alma?



Afastei qualquer pensamento e voltei a me aconchegar nele. Parecia
bobeira para muitos, mas para mim estava sendo maravilhoso dormir ao lado
dele. Eu sabia que havia muita coisa para conquistar, e talvez, eu nem
conseguisse porque Riccardo era um homem complicado, obscuro e cruel.

 

Assim que acordei, percebi que estava sozinha na cama, mas logo me
dei conta da noite que tive ao lado de Riccardo. Será que finalmente eu iria
desfrutar de um pouco de paz ao lado dele e dos meus filhos? Será que
finalmente eu conseguiria entrar em uma conversa civilizada, onde eu poderia
pedir que mudasse as regras em relação às mulheres? Fechei os olhos e decidi
que tentaria falar sobre o assunto. Por malditas noites sonhei com esse
momento.

Depois de ir até o quarto dos bebês e passar a manhã toda com eles, saí
para tomar o meu café. Pedi que arrumassem a mesa no jardim, de frente para
a lagoa.

— Senhora Guerrieri. — um soldado se aproximou. — A sua irmã e a
senhorita Mia estão no portão querendo falar com a senhora.

— Deixe-as entrar.

— O chefe deu ordens para a senhora não sair de casa. A senhora
Catarina fugiu da clínica psiquiátrica. Disseram que ela está segurando  uma
boneca e... de faca na mão.

Por Dio! Será que os pesadelos na máfia nunca vão acabar?

 

Pus a mão sobre o peito.

 

Anna apareceu no meu campo de visão arrastando Mia pelos braços, e
assim que se aproximou, empurrou-a no chão próximo dos meus pés.

Olhei a cena sem entender, Mia estava com os braços todo vermelhos



com vergões. Apesar de tudo, eu odiava aquele tipo de violência,
principalmente se tratando de uma mulher.

— Eu quero que você peça perdão a minha irmã. — Anna puxou os
cabelos de Mia, obrigando-a a olhar para mim.

Não me movi e nem falei nada, deixei a cena deplorável na minha frente
seguir até onde eu quisesse. Naquele momento, percebi o quanto estava
magoada com Anna e Giovanni. Se eles — irmãos de sangue —, a quem eu
daria minha vida para defender, me decepcionaram, o que mais eu poderia
esperar de qualquer outra pessoa?

    Infelizmente não podemos esperar perfeição de ninguém, pessoas
perfeitas não existem. Principalmente, no mundo da máfia.

— Perdão — Mia murmurou chorando.

— O que significa isso, Anna? — Olhei para minha irmã.

— Mia só tem duas opções: casar com Giovanni ou ir morar em um
prostíbulo. Mas Giovanni disse que só casa com ela, se você a perdoar. —
Anna abaixou a cabeça. — E quero que me perdoe também. Giovanni chorou
a noite toda depois daquele infeliz ocorrido.

Balancei a cabeça negativamente e levantei-me. Perdoar? Sim!
Certamente o faria, se fui capaz de passar por cima das maldades do meu
marido, por que não perdoaria meus irmãos?

Deus! Eu os amo. A bondade está entranhada em mim, e não há como
mudar. Preferia deixar a maldade para pessoas desumanas e imundas de
sentimentos. Eu só queria paz!

— É terrível vê-la perdendo sua essência, Anna. Eu odiava vê-la
sofrendo com Antônio, eu preferia mil vezes estar no seu lugar e apanhar por
você. Mas infelizmente tenho que admitir que você era mais humana quando
estava com ele. Foi por mim que se livrou daquele encosto. Por diversas
vezes chorei e rezei baixinho para que alguém fizesse o mesmo por mim, e
me tirasse das mãos de Riccardo, no entanto isso nunca aconteceu e nunca
acontecerá. E mesmo vivendo um inferno com o próprio Demônio, sempre
enfiei minha dor no bolso e cuidei de suas feridas. Mas eu confio em um
Deus vivo, Anna. Nada do que passei foi em vão.



— Laura... — Anna pôs a mão sobre a boca e abafou o choro. Levantei a
mão impedindo que se pronunciasse.

— Diga a Giovanni que o casamento acontecerá.

— Me perdoa... — chorou.

— Nos vemos no dia do seu casamento.

Virei as costas e saí dali, deixando as duas para trás.

 

 

Assim que Anna chegou em casa, mamma ligou para mim perguntando
o que havia acontecido, e depois de eu dizer todo o ocorrido, ela lamentou
pelas atitudes dos meus irmãos, porém eu já havia lançado no esquecimento.

 

 

 

 



 

 

 

 

A primeira semana passei tranquila, na maioria do tempo ficava com os
meus bebês, depois ia tocar piano. Naqueles dias não vi sinal de Riccardo em
qualquer cômodo da casa, então presumi que estivesse em alguma missão da
Cosa Nostra ou da Máfia Calabresa. Ou simplesmente previu que teríamos
uma conversa, e eu tentaria impor minhas condições de mulher. Já tinha
anotado e ensaiado tudo... Só faltava ele.

Na segunda semana eu andava contando os passos dentro de casa,
tentava distrair a mente na beira da piscina ou em outras áreas de lazer, tudo
para não pensar sobre o porquê de Riccardo ter sumido do mapa e não ter
ligado para dizer um: “Oi, estou bem.”

Não importava o que eu fizesse, tudo estava monótono. E para piorar
minha ansiedade, eu não podia ir visitar mamma.

Na terceira semana, fiz um barraco no portão de casa porque os soldados
não me deixaram sair. Então, muito aborrecida, mandei-os comprarem latas
de tintas, eu mesma modifiquei a sala: com direito a papel de parede de
natureza.



À tarde chegaram as pessoas que ficaram responsáveis por instalar o
gigante aquário de parede, com luzes neon. Um aspecto divino se apoderou
do ambiente, deixando tudo ainda mais bonito e cheio de vida.

— Senhora Guerrieri... — Um soldado entrou na sala. — A senhora
Alessandra Guerrieri veio visitá-la. Posso deixá-la entrar?

— Sim. — Sorri, imaginando que a visita de Alessandra seria boa para
acalmar meus ânimos.  — Quando meu marido der o ar da graça, avise-o que
preciso falar urgente.

— Sim, senhora!

Sentei-me na poltrona e fiquei admirada olhando para o aquário, saí
apenas do estado de estupor quando Alessandra entrou.

— Santo Dio! — Pôs a mão sobre a boca, admirada. — Que obra-prima.

Levantei-me e fui cumprimentá-la. Depois pedi aos empregados que nos
servissem sucos e lanches. Eu e Alessandra havíamos nos aproximado muito
nos últimos dias, principalmente depois que Catarina fugiu. Ninguém a havia
encontrado.

— Já não sabemos mais por onde procurar. Procurei em hospitais e... —
engoliu em seco — necrotérios. Mas ninguém sabe de nada.

— Estranho, há inúmeros soldados preparados. Como alguém ainda
consegue se esconder da Cosa Nostra?

Alessandra deu de ombros e pôs a xícara sobre a mesinha de centro.

— Sem Riccardo no comando, a Cosa Nostra vira uma bagunça.
Fabrizio está levando tudo para o lado pessoal. Acho que para ele seria muito
mais fácil se Catarina não aparecesse. Como se eu fosse isentá-lo de toda
culpa.

— Riccardo saiu de Sicília? — murmurei.

— Suponho que sim. Pois Fabrizio está à frente de tudo.

Acho que foi impossível não demostrar minha cara de decepção, tanto
que Alessandra deu-me um sorriso meigo e segurou minha mão.



— Laura, eu sempre soube que Riccardo nunca aceitaria Catarina de
volta, por isso a mantive sob minha proteção. Olhando para você, posso
entender o porquê de ele tê-la escolhido. Catarina era cheia de mimos, e só
vivia em shoppings. Era fascinada por riqueza e poder.

— Por que está me dizendo isso?

Ela riu.

— Eu sei que é machista e babaca, mas os homens da Família nunca nos
dizem para onde vão... ou por quanto tempo ficarão longe. É chato, eu sei,
mas não podemos fazê-los à nossa semelhança. Nós, mulheres, somos ligadas
aos mínimos detalhes, mas eles não.

— Eu sei. O problema é ficar trancada sem poder sair. Será que você
não consegue uma ordem direta de Fabrizio? — Ergui uma sobrancelha em
forma de diversão.

Ela mordeu os lábios e gargalhou.

— Impossível!! Riccardo colocou inúmeros soldados fortemente
armados do lado de fora, tem homens com mira a laser. Certamente não é só
por causa de Catarina. Ficou claro o bem precioso que ele mantém aqui.

   É, ela podia ter razão. Antigamente eu podia fazer o quisesse sem
pensar nas consequências, mas eu tinha dois filhos que dependiam de mim.
   Depois de apertar os bebês e passar a tarde inteirinha conosco, Alessandra
foi embora. E mais uma vez o caos me pegou. Pensei em ler o diário de
Marie, mas ao levantar o colchão, murchei, não estava mais lá. Minha única
saída foi migrar para a cozinha e devorar a torta de chocolate que estava na
geladeira. Cortei um bom pedaço e me afundei em lágrimas — eu iria
engordar! Mas comi até os farelos que estavam na bandeja. Só não comi a
bandeja porque me senti satisfeita. Assim que fui tomada pela culpa, o enjoo
bateu.

 

Estava distraída olhando pela janela da cozinha e contemplando a bela



ilha, cheia de histórias, belezas e encantos. A visita era FASCINANTE. Até
que... Surgiu na minha frente um rosto coberto por uma máscara tenebrosa de
palhaço assassino, com dentes pontiagudos, sorrindo. Meu coração acelerou
de modo descompassado, e cada partícula do meu corpo tremia de pavor. A
única coisa que martelava na minha mente era uma voz dizendo: Corre!!
Corre!!Mas para o meu desespero o meu corpo não obedecia, minhas pernas
tremiam, eu mal conseguia senti-las. O pior foi quando aquele “ser”  apontou
a arma na minha direção... Fechei os olhos e comecei a rezar baixinho. Logo
um som agudo de disparos atravessou meus ouvidos e deixou tudo em
câmera lenta. Apertei os olhos com força e pus as mãos sobre os ouvidos...
esperando o pior acontecer.

Meu Deus!

Se eu fosse morrer, que fosse com a barriga cheia e o coração puro.

  

— Laura!

Dei um pulo da cadeira quando a porta da sala foi aberta bruscamente.
Olhei novamente para frente e tudo que vi foi marcas de tiro no vidro da
cozinha.

Fabrizio, Matteo e alguns soldados aparecerem no meu campo de visão,
e sem que eu pudesse raciocinar, desabei em lágrimas. Cada parte do meu
corpo tremia de medo, acabava de presenciar uma cena de filme de terror.

Fabrizio e os soldados saíram para verificar toda a casa.— Você está
segura aqui dentro. Essa casa é blindada. — Matteo tocou meus cabelos. —
Sinto muito por você ter visto aquilo. Nós temos muitos inimigos, e eles
acabam de alguma forma se infiltrando na segurança. Não podemos
subestimar a inteligência de muitos deles.

Levantei-me completamente abalada com aquilo. Não estava preparada
para ter que conviver com aquele tipo de coisa. Seria muito para mim.

— Um cara entra aqui com uma máscara de palhaço e você chama isso
de inteligência?

— Eles entram por meio de soldados traidores. Estávamos monitorando



tudo, Laura. Você não corria risco de vida.

Assenti, derrotada.. Depois de alguns minutos, Fabrizio apareceu
dizendo que estava tudo tranquilo. Mas eu não estava tranquila.

— Onde está Riccardo? Quando ele está aqui esse tipo de coisa não
acontece.

— Está isolado em uma missão. Por isso não vamos falar nada do que
aconteceu aqui. Uma simples desconcentração pode levá-lo a óbito —
Fabrizio falou severamente. — Há sinais de alerta para quem se aproximar da
casa. Há câmeras de segurança espalhadas por todo lugar. Há atiradores de
elite escondidos. Ninguém vai chegar perto de você.

— E mesmo assim o cara entrou. Já pensou se eu estivesse no jardim
com os meus filhos?

— Nada teria acontecido. Acredite. — Matteo veio até mim e deu-me
um beijo na testa. — Nós estávamos vigiando, cientes, de que através das
“falhas” eles iriam aparecer.

 

Depois de se despedirem de mim, foram embora. Olhei para a janela
marcada pelos tiros, apavorada.  Saí apressadamente para o quarto dos meus
filhos.

 

 

Todos os dias eu dormia e acordava com os meus bebês. Acho que
poderia contar um mês que estava sozinha naquela mansão vazia. Minha
tristeza ia embora quando eu recebia a visita de Mamma e Alessandra. Elas
falavam que eu não deveria esperar por ninguém, pois quando um mafioso sai
para cumprir missões, ele pode nunca mais voltar. Bem, apesar de tudo que
passei nas mãos de Riccardo, eu acreditava em um futuro melhor para nós
dois. Sem dor e violências. Queria muito que ele tivesse a chance de se



redimir.

 

Era de noite, e eu estava distraída olhando as estrelas brilhando no céu, o
vento que passava pela janela batia contra os meus cabelos. Desde aquele
ocorrido, Riccardo mandou colocar grades de proteção em todas as janelas.

Lorenzo começou a chorar muito, há dias que meu leite secou. Peguei
meu filho no colo e tentei acalmá-lo enquanto descia as escadas para preparar
uma madeira fresca para ele. Foi quando levei um susto e parei no meio da
escada ao ver aquele homem, de costas, todo de preto em pé na sala. Isso fez
meu sangue gelar, parecia uma miragem. Não sabia explicar bem o que senti.
O choro irritado de Lorenzo fez Riccardo virar-se e olhar para nós dois.
Respirei fundo e desci o restante dos degraus que me restava, passei por ele
sem dizer uma única palavra e segui até a cozinha. E toda vez que eu olhava
aquela maldita janela, me lembrava do palhaço maldito.

Senti a presença dele atrás de mim, mas me fiz de desentendida e
continuei no meu foco — que era alimentar meu bebezinho chorão. Mantive
Lorenzo em um braço e com o outro eu preparava as mamadeiras. Estremeci
quando senti as mãos firmes de Riccardo segurarem minha cintura e me
puxar levemente para trás, a respiração quente passando entre os meus
cabelos, pescoço e orelha, me arrepiou da cabeça aos pés. Mas eu estava
magoada demais e precisava ter uma conversa séria antes de abrir minhas
pernas para ele.

— Cadê as babás?  — sussurrou no meu ouvido enquanto apertava
minha cintura.

— Dei folga para elas. Quem entrou na guerra sem colete fui eu. Não se
preocupe, elas devem estar chegando.

Então ele virou-me de frente e tirou Lorenzo dos meus braços. Com as
duas mãos livres pude fazer com mais rapidez as mamadeiras. Não falamos
mais nada, ele afastou-se de mim e saiu da cozinha com Lorenzo esgoelando
em seu colo. Pouco menos de alguns minutos, o choro cessou. Eu sabia que
meu filho estava com fome, e por isso o escândalo. Coloquei rapidamente a
última gotinha de leite na mão, sentindo a temperatura. Corri rapidamente
para sala e fiquei aliviada ao vê-lo mostrando os peixes para Lorenzo, que



simplesmente ficou fascinado com as luzes. 

— Achou que eu fosse fazer algum mal ao meu filho? — Sem olhar para
mim, ele notou minha presença. Abri a boca e fechei, perplexa. Quando
finalmente pensei em falar algo, ele estendeu a mão. — Me dê essa
mamadeira e vá ver Vincenzo.

Caminhei em sua direção e entreguei a mamadeira, fiquei olhando
atentamente para ver se ele sabia mesmo fazer aquilo. E para minha surpresa,
ele sabia, perfeitamente. Parecia que nasceu para ser pai — ironia.

Assim que cheguei no quarto, notei que Vincenzo começava a
resmungar baixinho. Apesar de serem idênticos, podia notar facilmente a
diferença de comportamento entre ambos, Vincenzo era mais calmo. Peguei-
o em meu colo e o alimentei cuidadosamente, depois coloquei para arrotar,
troquei a fralda e o coloquei de volta no berço.

Minutos depois Riccardo e as babás adentraram o quarto, e umas delas
aproximou-se do berço e pôs Lorenzo com cuidado ao lado de seu irmão.

Apesar de tudo eu não tinha receio de deixar meus filhos com elas, as
senhoras pareciam experientes no assunto.

 

 

Depois de voltar para o meu quarto, entrei no chuveiro e tomei um
banho quente. Encostei a cabeça no blindex e fechei os olhos: sabe quando
chega numa fase da nossa vida que não sabemos mais como agir? Era assim
que eu estava me sentindo.

Dissipei os pensamentos, vesti minha roupa e saí do banheiro. Riccardo
estava em pé diante da porta, que nem um dois de paus. Braços cruzados e na
altura do peito, e assim que tentei passar por ele, senti meu braço ser puxado.
Meus olhos logo encontraram os seus, e tão rápido, fui atingida pela
enxurrada de decepções.



— Me deixa passar! — falei com desprezo, tentando me soltar.  Mas
Riccardo não moveu um dedo para me soltar.

Aquilo foi o estopim para a explosão que vinha tentando segurando por
dias... semanas. E sem que eu pudesse raciocinar, empurrei-o para longe de
mim, embora aquele corpo robusto nem saísse do lugar. As lágrimas
desceram pelas minhas bochechas. Sabia que toda ação tinha uma reação,
mas eu estava exausta demais para temer algo. Estava me fodendo para as
reações dele.

— O que eu significo pra você? — gritei em seu rosto, e rapidamente a
mandíbula dele enrijeceu.  — Responde!

— Porra, eu estava numa missão suicida e não tinha certeza se iria
voltar. Não comece com essas merdas.

— E por que sou a última a saber?   — Virei-me completamente
transtornada e o encarei.  — Tivemos uma noite maravilhosa, eu esqueci
todas as merdas e me entreguei de corpo e alma. Agora me largar aqui
sozinha por um mês? Acha que é isso que mereço depois de tudo?

Ele fechou os olhos e respirou fundo. Talvez estivesse se controlando
para não fazer algo comigo.

— Eu já expliquei os motivos, Laura. Vamos dar uma trégua.  Não
quero brigar.

— Pro inferno você e seus motivos — gritei. — Eu não sou suas
prostitutas, sou sua esposa. Acha que vou fechar os olhos e abrir minhas
pernas para você depois de tudo? E você não vai mais me violentar, e nem
me bater. Eu quero respeito!

Depois de dizer aquilo tudo, estava ofegante pelo tom de voz levemente
alterado.  Vi os olhos dele ficar azeviches, como todas as vezes que me fez
mal.  Fechei os olhos e me preparei para o pior, mas dessa vez nada
aconteceu. Riccardo deu as costas e afastou-se enquanto passava a mão pelos
cabelos.

— Se eu quiser te violentar, e bater... fazer o diabo, eu faço. Estou nos
meus direitos. Você tornou-se propriedade minha assim que nos casamos.
Você carrega meu sobrenome, portanto, é minha. — Ele andou novamente



até mim e agarrou-me pelo meu pescoço. — Nunca mais fale desse jeito
comigo, ou...

— Os meus erros podem me custar à vida? Eu já sei.  Não estou te
desrespeitando, só quero que você pare para me ouvir uma única vez na vida
— interrompi.

Ele assentiu e soltou-me calmamente. Afastou-se de mim e sentou-se na
poltrona, abrindo os braços.

— Você venceu... Pode começar.

Então, com a voz trêmula, comecei a recitar tudo que havia escrito,
acredito que cada vez que eu tentava falar, era um bico que eu fazia. Olhei
para ele novamente e vi a sobrancelha levemente erguida, era como se
dissesse: “Anda... não tenho todo o tempo do mundo. Quero ver a merda que
vai falar.”

—  A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada
nem da cabeça para ser superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do
braço, para ser protegida e do lado do coração para ser amada e bem cuidada
— assim que falei, senti o corpo dele enrijecendo. — Eu nunca quis me casar
com os homens da Família, sempre os odiei. Na máfia não existe lei que
proteja essas mulheres. Não acha humilhante a maneira que elas vivem? Você
gostava de ver sua mãe sendo agredi...

Não terminei a frase, pois ele levantou-se do sofá num pulo e me
encurralou na parede.

— Não continue. Eu te proíbo!  — rosnou.

Assenti e abaixei a cabeça. Aquele era o momento de recuar. Não falei
mais nada, me desvencilhei dele e caminhei até o closet. Coloquei algumas
roupas dentro de uma bolsa. Assim que me levantei, vi o reflexo dele através
do espelho.

— Você não vai colocar os pés para fora desta casa — vociferou. Andou
em passos largos e tomou a bolsa da minha mão. — Deixa de ser infantil e
vamos conversar como adultos.  Não quero brigar com você.

— Se é por conta da minha proteção, você não precisa se preocupar. 



Alguns dias tinha um palhaço horripilante olhando para mim através da
janela. Acho que nada mais me assusta.  Preciso colocar uma distância
considerável entre nós dois... Aliás, nunca houve nós dois. Foi apenas um
casamento da máfia, eu que me iludi.

— Você vai continuar? — alterou a voz — Estou exausto dessa merda.
Estou exausto de você e de todos. Tudo cai como bomba sobre as minhas
costas. Acha que minha vida é fácil? Todos os dias me coloco em confrontos
pra proteger a vida de vocês. — ele gritou no meu rosto e apontou o dedo.
— Agora eu tenho duas crianças para proteger, dou meu sangue e minha vida
por eles. Eu... vou atrás e mato qualquer um que ouse ameaçá-los.

— Ameaçaram nossos bebês? — Pus as mãos no peito, apavorada.

— O alvo dos meus inimigos são vocês. Entende agora quando eu disse
que não queria filhos? Entende agora quando eu disse que não podia me
apaixonar por você? É muito mais fácil quando não se tem sentimentos. Mas
você entrou na porra da minha vida e modificou tudo. —  Tomou a borda da
cama como assento e pôs as mãos no rosto.

Sim! Ele parecia mesmo exausto e estressado.

Pisquei os olhos absorta. Caminhei até ele, ajoelhei-me e acariciei o
braço dele.

— Me ensina a atirar — murmurei. — Me deixe pelo menos me
proteger quando você não estiver perto. Meu marido, nenhuma segurança é
cem por cento confiável. Assim eu também posso proteger os nossos filhos.

Ele deu um sorriso anasalado e respirou fundo. Depois levantou o rosto
e olhou fixamente para mim. Estendeu a mão e acariciou meu rosto, desceu o
polegar pelos meus lábios e contornou delicadamente.

— Ficou com medo do palhaço...

— Eu não quero mais ter medo. Preciso estar preparada para enfrentar
nossos inimigos. Me inicie da forma correta, assim como os homens feitos.

— As mulheres não fazem um juramento de fidelidade à organização,
porque o seu primeiro dever é ser fiel ao seu marido. Ninguém tocará num fio
de seus lindos cabelos, meu anjo. — Ele chegou mais para frente e puxou-me



para um beijo de língua bem encaixado.

Nossas línguas se encontravam de forma urgente e intensa, e em questão
de minutos eu estava montada no colo dele, sentindo toda a rigidez de seu
membro. Nossas respirações estavam alteradas e nossos gemidos ecoavam
pelo quarto. Saindo de cima dele, voltei a joelhar-me no chão e abri o zíper
de sua calça, tirei o pênis enorme e caí de boca com os movimentos de vai e
vem.

Ali naquele quarto, tendo a vista privilegiada do céu estrelado,
entreguei-me para ele novamente. A cada investida bruta e forte, eu gritava e
me perdia na imensidão daqueles olhos verdes intensos, que me avaliavam
fixamente, contornando cada detalhe do meu rosto suado e quente.

 

 

— E então vai me ensinar a atirar? — falei depois de um tempo.

Os dedos deles passeavam suavemente em minhas costas nuas.
Estávamos perdidos em pensamentos. Mas nossos corpos estavam unidos. O
braço dele me servia de travesseiro.

— Sabe o que é mais esquisito? — falou baixinho. — Eu nunca me
preocupei com a segurança de ninguém. Nunca tive casas blindadas. Mas
assim que soube que iríamos nos casar, eu procurei por uma. Se a porra
daquele vidro não fosse protegido, você estaria morta agora. Então sim, eu te
ensino.

Comemorei internamente, aos poucos eu iria ganhando o meu espaço.

— Você é o chefe da Cosa Nostra, Riccardo. Todas as suas casas
deveriam ser blindadas.

— Os homens começam cedo e morrem cedo no mundo do crime. A lei
é essa. Não tenho medo da morte.



Engoli em seco. Um clima estranho se fez presente no quarto, e tudo que
eu queria era quebrar aquilo.

— Mas eu sabendo atirar posso, inclusive, fazer sua segurança também.

Senti quando ele virou a cabeça lentamente para me olhar, não achando
o suficiente, segurou meu queixo e levantou.

— Você... fazendo minha segurança? — Respirou fundo e fechou os
olhos. — Com esse tamanho? Acho que um soco na cabeça seria o suficiente
para desmaiá-la. Então, não. Não acho que seja necessário. Não vai sair por aí
trocando tiros com ninguém, será somente para defesa, caso algo acontecer.
Do contrário, desisto aqui mesmo.

— Certo. — Enterrei meu rosto no pescoço dele e beijei,  o cheiro
amadeirado que vinha dele era delicioso.

Aos poucos eu ia conseguir mudar a realidade de muitas mulheres na
máfia.

Me aconcheguei mais a ele e inalei seu cheiro gostoso. Meus olhos
estavam pesados de sono e antes do dormir, o chamei.

— Riccardo... — ele abriu os olhos e me fitou. — Eu amo muito você.

 

Ele assentiu, respirando fundo.

 

 

 

 



 

   

 

Estava dormindo de bruços quando senti algo se deitar sobre mim e
assoprar de leve minha nuca, deixando os pelos do meu corpo arrepiados,
levando uma onda de êxtase a cada extremidade de mim. Mesmo com olhos
ainda pesados de sono, fiquei alucinada quando senti algo pincelar minha
boceta e deslizar com facilidade para dentro, de tão molhada que estava.

— Aiii!!! — Escondi o rosto no travesseiro e gemi alto quando comecei
a senti as estocadas brutas. — Hum... Ricc! — choraminguei, levei a mão
para trás e pude sentir os músculos rígidos do meu marido trabalhando
intensamente.

Ele não disse nada, apenas começou a meter com força enquanto
chupava meu pescoço. Era como um sonho nebuloso e erótico, mas logo caí
na realidade quando as estocadas ficaram ainda mais intensas, fazendo com
que minha boceta começasse a pulsar de tesão.

Agarrei os lençóis e cravei minhas unhas, gemendo cada vez mais alto.
Pude notar que o dia nem havia amanhecido ainda e eu já estava na atividade.

Entorpecida pelo sexo matinal, desci minha mão até minha vagina e



toquei nossos sexos: o pau dele estava completamente duro e lambuzado do
meu prazer, aquilo aumentou ainda mais meu tesão, então empinei mais
minha bunda e rebolei para ele, instigando.

— hmm... safada! Gosta de rebolar no meu pau — gemeu rouco e deu
um tapa forte na minha bunda, aumentando mais o ritmo das estocadas. 

— Eu vou... — Apertei os lábios sofrendo espasmos, chegando ao ápice,
gritando. Minha testa estava suada e havia cabelos grudados.

Depois de alguns minutos ouvi o gemido rouco de Riccardo e senti seu
corpo tencionar e cair ofegante sobre o meu. A respiração acelerada e os
beijos na minha nuca me faziam cócegas. Me contorcia sorrindo.

—  Buongiorno passione! — sussurrou no meu ouvido.

Mais um elogio vindo dele, meu pobre coração não aguentaria e
transbordaria de felicidade. Será que está apaixonado por mim? Só de
imaginar sinto meu estômago apertar.

— Bom dia. — Virei-me de frente para ele.

— Preparada para o treinamento? — Saiu de cima e pegou uma toalha
que estava no chão, provavelmente estava tomando banho quando resolveu
me “atacar”. A visão daquele corpo esculpido pelos deuses deixou-me com
água na boca. Não aguentaria mais uma rodada de sexo, mas nada me
impedia de beijá-lo.

— Mais do que preparada. — Puxei o braço dele e entrelacei minhas
mãos atrás do seu pescoço e o puxei para um beijo. Ele não protestou, pelo
contrário, enfiou a língua ávida na minha boca e explorou.

 

 

O dia estava amanhecendo quando Riccardo saiu do closet vestindo o
terno impecável. E eu estava sentada sobre a cama refletindo sobre o avanço



na nossa relação. Conseguia perceber o esforço que ele fazia para não gritar
comigo, até mesmo machucar. Riccardo Guerrieri seria para sempre uma
incógnita. Um homem inalcançável. 

— Vamos?

Saí dos devaneios e o vi seguir até a porta. Perdi tanto tampo pensando
que não me dei conta de que precisava me alimentar.  Meu estômago dava
cambalhotas e roncava.

— Eu posso tomar café antes? Estou morrendo de fome. — Mordi os
lábios.

Riccardo parou diante da porta e assentiu. Depois desceu o olhar pelo
meu corpo e focou no meus seios, ficando concentrado por um tempo.

 

Depois de tomar um café reforçado, sentia-me quase satisfeita. Só não
comi mais porque fiquei envergonhada dos olhares que meu marido
direcionava a mim. Enquanto eu comia quase tudo que estava na mesa, ele
apenas tomava um café, dando sua atenção para o celular.  Ora ou outra o
pegava olhando para mim descaradamente. Queria ter o poder de entrar na
mente e desvendar seus pensamentos. 
        
— Já acabou? Não posso perder muito tempo com você — falou seco.

Pronto! Estava perfeito demais para ser verdade.

 

 

O tempo estava feio em Sicília, chovia forte e eu mal conseguia
enxergar a estrada. Um total de quatro carros nos seguia.

Riccardo, por sua vez, sentou afastado de mim e passou a maior parte do
tempo no celular. Queria muito ignorar e não dar tanta importância para



aquilo, mas só de imaginar que poderia ser uma de suas amantes querendo
atenção, me causou náuseas.

Dado alguns minutos, a chuva foi diminuindo e por fim um soldado
anunciou que estávamos chegando ao nosso destino. Eu já estava mais do que
impaciente com tudo, então, voltei a olhar para o meu marido compenetrado
no objeto.

— Riccardo — chamei baixinho, porém, não obtive resposta e tampouco
olhou para mim.

Movida pelo ciúme toquei a mão dele na tentativa de atrair um pouco de
sua atenção, havia inúmeras dúvidas rondando minha mente e eu precisava
falar. Infelizmente tudo que consegui foi um olhar mortal de ódio e
reprovador, ainda puxou a mão bruscamente para desfazer o contato. O que
há de errado com esse homem?

Assim que o carro estacionou, Riccardo pediu que eu entrasse no lugar
enquanto ele iria resolver assuntos rápidos. Olhei encantada a fachada e
entrei. O lugar era imenso, havia inúmeros bonecos e imagens espalhados.
Havia também salas reservadas para tiro ao alvo. Aqueles inúmeros
equipamentos deixaram-me nervosa.

— É um stand de tiro da família Guerrieri. Daqui saíram homens muito
bem treinados, que miram e não erram... nunca!

Assenti.

Em outra parte havia armas devidamente organizadas e separadas por
cores e tipos. O que mais chamou minha atenção foi o arco e flecha em
destaque.

— Agora você tem minha atenção para responder todas as suas dúvidas.

Bem, aquilo foi decepcionante de se ouvir.

— Achei que teria sua atenção sempre, independente de qualquer coisa
— murmurei.

Ouvi o suspiro dele e o barulho de seus sapatos ecoando no ambiente,
logo senti a respiração pesada atrás de mim, meus cabelos foram



cuidadosamente colocados de lado.

— E você tem... desde que seja importante. — Beijou sutilmente meu
pescoço. — Eu adoro o seu cabelo solto, mas agora, o quero preso. —
Afastou-se e pegou uma arma pequena. — A evolução das armas de fogo
acompanham nossa história desde os primórdios. Cada arma que você está
vendo tem uma história.

Fiz um coque firme nos cabelos enquanto prestava atenção no homem
alto à minha frente. Tentei ao máximo me concentrar no rosto dele, não nas
partes íntimas — mas era impossível não reparar, ele estava excitado.

Tentando dissipar meus pensamentos pecaminosos, andei até o paredão
que acomodava as armas e apontei para uma que parecia bem pesada.

— Que arma é essa? Me fala um pouco sobre elas.

Riccardo pôs a pequena no lugar e pegou a pesada que mostrei.

—  Um Rifle Sniper. São armas de tiro de precisão (atirador de elite),
onde o alvo está à longa distância, sendo necessários acessórios ópticos como
lunetas e acessórios de estabilidade. — Com cuidado ele voltou a arma para o
lugar. — Mas tudo que você precisa saber é sobre as armas secundárias.
Pronta para iniciar?

— Sim. Mas estou nervosa, estou com medo de não conseguir. Você me
intimida, Riccardo.

    Riccardo andou até um balcão e voltou trazendo uma caixa de
madeira.

— Abra.

Quando o fiz, fiquei surpresa com a arma que estava ali dentro.

— É um revólver semiautomático, o cão se move para trás ao apertar o
gatilho, não é necessário puxar manualmente, dispara a cada apertada do
gatilho. — Depois de mostrar tudo nos mínimos detalhes, ele voltou a arma
para dentro da caixa e tomou da minha mão, levando-a de volta para o
balcão. — Se quiser, faça por merecer. Preste atenção nas coisas que estarei
ensinando, depois decido se darei a arma a você.



Assenti.

Num campo aberto, de cara, Riccardo me deu a missão de recarregar o
pente da arma, nesse processo tive três unhas quebradas. Ele dizia como tinha
que ser, depois ficava em silêncio observando. Um fato sobre ele: perdia a
paciência com facilidade! Era cada grito me reprovando que no final tive que
dizer que não era surda.

— Mantenha sempre a arma apontada para baixo, Laura.

— Falou pela milésima vez.

— Imagine se eu não tivesse falado. — Ele veio por trás de mim,
segurou minha mão e suspendeu, apontando para o alvo. — Preste bem
atenção no que vou dizer. — Ele ajeitou pela milésima vez a arma na minha
mão. Eu sempre fazia o que mandava, mas parecia estar sempre errado.  —

Segure a arma apenas com sua mão dominante, a outra serve apenas de
suporte. Segure firme, como um perto de mão forte, com toda sua força.

— Tô tremendo.

— Isso...  relaxa um pouco. Esse é o ponto certo. Agora foque no alvo.

Assim eu fiz, minhas mãos tremiam um pouco, eu mal conseguia me
concentrar. O meu medo era de fazer tudo errado de novo... E de novo!

Depois de todas as coordenadas, ele deixou-me livre para atirar. Então
fiz tudo que ele disse para fazer, desativei a trava de segurança e coloquei o
dedo no vão do gatilho e apertei com cuidado. Tentei não me assustar com os
tiros, e continuei na posição.

Os tiros que disparei, não sei para onde foram.

— Agora é treinar bem sua mira. — Riccardo suspirou e cruzou os
braços.

— É mais difícil do que pensei — murmurei travando a arma.

Nós perdemos muito tempo com ele me ensinando como segurar,
carregar, manusear... Foi cansativo!

— Você já sabe atirar. Agora chegou o momento de trazer o alvo certo.



Quando pensei em abrir a boca, os soldados entraram arrastando alguém
— pelos gritos deu pra perceber que era mulher —, mas não consegui ver
com clareza devido ao saco preto que cobria a cabeça dela. A pessoa foi
colocada de joelhos no chão, quando o saco foi retirado... eu quase morri do
coração.

  Bárbara.— Bárbara... — Quando ia correr, Riccardo segurou meu
braço e apertou.— Laura, me ajuda, por favor. Eu não fiz nada —  chorou. —
Por Deus!!

   Abaixei a cabeça e comecei a chorar também. A culpa de tudo aquilo
era minha.

   Riccardo suspirou impaciente e entregou-me a caixa com a arma nova.

— Dê um tiro na cabeça dela e fique com a arma. 

   Mordi os lábios e chorei. Eu jamais faria aquilo.

 

 

 

A imagem de Bárbara sorrindo na época e, que brincávamos no colégio
invadiu minha mente como uma avalanche. Não conseguia conter as
lágrimas.

— Não vou matá-la — murmurei cabisbaixa.



— Obrigada... Obrigada! — Bárbara sussurrou chorando.

Riccardo respirou impaciente enquanto abotoava o terno, depois
caminhou até Bárbara em passos decididos e puxou-a pelos cabelos. Os
soldados também continuaram no local observando a cena.

— Você tem trinta segundos para falar a verdade, do contrário, vou
esquartejá-la viva; ninguém vai me impedir.

Fechei os olhos ao presenciar o pânico no rosto de Bárbara. A
maquiagem preta estava borrada e escorria pelo rosto.

— Você é o próprio diabo — Bárbara cuspiu as palavras com desprezo.

— Pelo menos nunca enganei ninguém. Mas não podemos dizer o
mesmo de você. Aproveitou-se da amizade da minha esposa para chegar até
mim.

Abaixei com cuidado e coloquei a caixa no chão.

— Meu irmão disse que ela corria risco de vida ao seu lado. Menti para
salvá-la. Peguei todas as provas que Bernardo juntou contra você e entreguei
às autoridades. Meu irmão a amava de verdade...

O som agudo rompeu o silêncio e reverberou o local. O corpo de
Bárbara caiu sem vida no chão, consequência do tiro certeiro na cabeça,
disparado por Riccardo. Fechei os olhos e caí de joelhos no chão, eu sabia
que aquilo tinha que ser feito, mas de forma alguma eu aceitaria.— Engole a
porra do choro e levante do chão. Honre a Famiglia uma única vez na vida...
mostre que nasceu para ser minha mulher.

Olhei para ele sem entender, depois olhei para o corpo de Bárbara. O
que ele queria que eu fizesse?

— Ela já está morta. O que mais você quer que eu faça?

Riccardo aproximou-se do corpo de Bárbara e disparou mais 5 tiros.
Depois abaixou-se para conferir se estava mesmo morta. Não pude evitar de
chorar, aquilo era cruel e desumano demais.  E assim que terminou de passar
as instruções para os soldados, Riccardo andou em passos decididos e me
arrancou do chão, em seus olhos refletiam o mais puro ódio.



— Tem horas que sinto nojo de você — proferiu em voz baixa e por
entre dentes, segurando meu rosto. 

— Está envergonhando e manchando o sobrenome da minha família.
Não é digna de ser uma Guerrieri, não tem estrutura para tal. Além de ser
desobediente... é fraca e burra. — Tão rápido, ele soltou meu rosto e afastou-
se, dando-me as costas. Mostrando todo seu desprezo.

Aquelas palavras duras, desprovidas de qualquer sentimento invadiram
minha mente. Eu não era fraca... diferente do que pensava. Será que Riccardo
não viu o quanto me esforcei para fazer aquele casamento dar certo? E as
vezes que apanhei... somando aos estupros e às torturas? Foi pouco para ele?

Eu sabia que no final eu sairia quebrada, mas bem lá no fundo ainda
havia minha essência. E eu não podia deixá-lo cuspir toda aquela merda na
minha cara e depois virar as costas como se nada tivesse acontecido. Não era
justo comigo.

Se Riccardo Guerrieri não tinha sentimentos... Eu Sim! 

— Riccardo — gritei.

E assim que ele se virou para me olhar, apontei a arma em sua direção.
Um leve tom de surpresa tomou sua face, porém foi tão rápido que até
duvidei. Alguns soldados tomaram a frente e apontaram a arma para mim
também, uma guerra havia sido declarada, porém, com um gesto de mão,
Riccardo mandou que eles recuassem.

— Não é justo dizer que sou fraca depois de tudo que passei nas suas
mãos — murmurei.

Minhas mãos tremiam de nervoso. As lágrimas embaçavam minha visão
e desciam pelas minhas bochechas. Um soluço escapou dos meus lábios, eu
sabia que iria me arrepender, mas num ato impulsivo levei o dedo até o
gatilho e apertei, o som agudo tomou novamente o ambiente daquele lugar. 
Riccardo fez uma careta de dor e deu um passo para trás, pondo a mão sobre
o abdômen. Nossos olhares não se desgrudaram, mas ali pude perceber que
algo havia se quebrado entre nós. O olhar dele era de decepção, algo que
nunca vi.

Eu cometi o pior erro da história.  Irreparável.



— Vadia!! — o grito do soldado me tirou do estado de estupor. Puxou-
me pelo braço bruscamente e jogou-me no chão.

Fechei os olhos quando ele destravou a arma e apontou para minha
cabeça.

— Deixe-a — a voz de Riccardo trouxe alívio para o meu desespero.  —
Eu resolvo isso.

— Mas chefe...

— Faça o que estou mandando, porra! — gritou. — Preparem tudo, nós
vamos à Calábria resolver os assuntos pendentes.

Riccardo voltou a olhar para mim, agora daquele jeito furioso e
reprovador. 
    
— Desculpe — falei sinceramente. Se ele não intercedesse, eu estaria morta.
O soldado iria me matar.

— Levante-se! — ordenou. Assim que  eu o fiz, estendeu a mão. — Me
dê a arma!

Com as mãos trêmulas, entreguei o objeto prateado a ele. Sem que eu
pudesse raciocinar o próximo passo, num gesto repentino, Riccardo deu-me
um tapa forte no rosto que me “desmontou”, deixando o local completamente
dolorido e ardido.

— Escute bem o que vou dizer, sua desgraçada...  — puxou meu cabelo
e levantou minha cabeça, mirando seu olhar no meu — Da próxima vez que
me afrontar dessa maneira, eu mato você, num piscar de olhos.

Assenti. Eu não tinha mais o que falar. Ele saiu dali sem dizer nada,
retornou depois de alguns minutos e me arrastou até o carro, jogando-me no
banco com toda aquela brutalidade de homem das cavernas.

 



 

Na volta para casa não dissemos nada, meu marido encostou a cabeça no
banco e fechou os olhos. Eu sabia que por trás daquela postura forte e
inabalável, a dor do ferimento estava ferrando com ele. Àquela altura eu
estava mais do que arrependida.

Assim que chegamos em casa, o ajudei. Ignorando os xingamentos com
palavras amaldiçoadas proferidas contra mim, acomodei-o em nossa cama. O
médico da Famiglia logo chegou e foi atendê-lo. Por sorte, o tiro foi de
raspão, mas precisava de cuidados especiais para não infeccionar,
principalmente ficar de repouso. O médico limpou o local, fez curativos e
receitou remédio para dor.

 

 

Depois de dar banho nos meus filhos e alimentá-los, as babás me
ajudaram a colocá-los para dormir. A cada dia eles estavam mais crescidos e
espertos. Toda vez que me viam, abriam um sorrisinho tímido e batiam com
os pezinhos no colchão. Acho que já me reconheciam.

Ao retornar para o quarto, me surpreendi ao ver Riccardo de pé
arrumando uma mala. O médico foi específico no repouso, do contrário
aquilo poderia inflamar e trazer complicações. Respirei fundo e sentei-me na
cama. Ignorando minha presença, continuou arrumando suas coisas,
dobrando tudo impecavelmente, de um modo bem organizado.

— Eu vou com você — murmurei. — Eu mesma vou cuidar de você no
tempo que estiver lá, é a única forma de me desculpar.

— Comigo não — rosnou. — Preciso de um tempo sozinho... longe de
você.— Você não pode fazer isso comigo... não depois de tudo que passei pra
ficar com você — gritei.

— Você escolheu outra pessoa ao invés de mim. Eu faço tudo pra
proteger você, sempre fiz. Não pensou duas vezes antes de apertar aquele



gatilho para me foder, mas hesitou na hora de honrar o sobrenome que te dei.
Estou cansado, Laura. Você é a pior esposa que um homem feito poderia ter.

Ele pegou a mala e saiu do quarto.

 

 

Três semanas haviam se passado desde aquele ocorrido. Depois de ouvir
inúmeras broncas e choros de Mamma, decidi arrumar minhas coisas e ir para
a Calábria ficar com o meu marido, que estava com febre devido ao ferimento
infeccionado. Matteo mesmo chateado com o que eu fiz, resolveu ajudar. Já
Fabrizio não quis falar comigo. Mamma ficou responsável por olhar os bebês,
pelo menos com ela por perto, eu ficaria mais tranquila.

Faltavam cinco dias para o casamento de Anna e Matteo, e eu nem
sequer havia escolhido um vestido. A única coisa que fiz foi ignorar as
chamadas da minha irmã, sabia que estava ligando porque precisava de ajuda,
no entanto minha cabeça estava estourando de nervoso. Se Riccardo
resolvesse pedir o divórcio, meus filhos ficariam com ele.

— Sabe que você corre o risco de ser expulsa de lá, né? — Matteo
suspirou antes de ligar o carro. — O pior é que eu sempre me envolvo nas
suas merdas. Onde você estava com a porra da cabeça?

Abaixei o olhar.

— Ele me disse coisas terríveis.

— Riccardo sempre dirá e fará coisas terríveis. Ele é assim!  —
resmungou. — Dessa vez eu acho que o seu ato inconsequente não ficará na
impunidade. Porra, Laura... Você atirou nele!

Desviei minha atenção para a estrada. Eu não sabia qual seria a reação
de Riccardo, mas eu estava apenas fazendo meu papel de esposa em ir cuidar
dele. Podia parecer hipocrisia da minha parte, mas não me importava em lhe
dizer o quanto estava arrependida. Sempre fui impulsiva. Fiquei em alerta



quando Matteo anunciou a nossa chegada.

De longe vi a chácara, meu coração disparou de nervoso e as mãos
começaram a suar. Quando o carro subiu a colina, soldados fortemente
armados rodearam o carro e olharam tudo, mesmo sendo Matteo ali. Na
Calábria tudo parecia ser mais rigoroso do que em Sicília.

— Bom dia. — Uma senhora de cabelos grisalhos nos recebeu com um
sorriso no rosto.

— Eu sou Matteo Guerrieri. Essa é Laura Guerrieri, ela veio cuidar do
meu irmão. Como ele está?

O sorriso da mulher sumiu, o tom pálido tomou o seu rosto.

— Perdão, sou a governanta Joana. O chefe está sob os cuidados da
minha sobrinha, a melhor médica da Calábria. Ele teve muita febre e
convulsões, mas já está melhor.

— Certo. Nos leve até ele. — Matteo respirou fundo, preocupado.

— Sim, senhor.

A mulher saiu na frente e nós seguimos atrás. Atravessamos um enorme
corredor e demos de cara com um lindo jardim, os móveis da sala de jantar
imprimiam ares sofisticados. Uma verdadeira casa de campo com toques
modernos. A mulher parou de frente para uma porta grande de madeira e
bateu três vezes. Porém, ninguém respondeu.

— Nós assumimos daqui. Obrigado!

Matteo girou a maçaneta e abriu a porta. O quarto era amplo e também
tinha uma vista privilegiada de um lindíssimo jardim florido. A beleza
daquele lugar era estonteante, tanto que abri o sorriso encantada, mas assim
que meus olhos focaram na cama, meu sorriso morreu na hora. Meu coração
despedaçou no peito quando vi Riccardo abraçado a uma mulher. Sentada na
cadeira, a moça de cabelos longos e negros estava com a cabeça apoiada no
peitoral do meu marido. Meu subconsciente já dizia quem era ela, e que
aquele gesto significava algo sério. Talvez eu tivesse chegado tarde demais.

 



 

      A mulher rapidamente ergueu a cabeça e saiu dos braços de
Riccardo, depois levantou-se da cadeira e ficou de pé. Senti a mão de Matteo
percorrer minhas costas, e ao me dar conta, notei que algumas lágrimas
involuntárias desciam pelas minhas bochechas. Mas tratei de me recompor e
vestir meu disfarce de “foda-se”.

— Izabela, ele é o irmão do chefe.  E a senhora Laura Guerrieri é a
esposa. Retire-se do quarto, a família já está aqui — falou a velha senhora,
que eu nem sabia que ainda estava presente. 

A moça, que por sinal era muito bonita, olhou-me da cabeça aos pés,
depois fez o mesmo com Matteo.

Meu olhar foi em direção à cama, e vi que Riccardo estava dormindo
com o rosto virado para o lado, estava um pouco magro e abatido.

— Como ele está? — a voz do meu cunhado tirou-me do transe.

— Muita febre e calafrios. Pelo menos não teve mais convulsões.

— Mas não foi de raspão? — Matteo aproximou-se, preocupado,
levantou a blusa de Riccardo e examinou.

— Sim, a sorte foi essa. Poucas pessoas sobrevivem quando são
atingidas nesse local. Mas isso não quer dizer que não teve consequências. O
Dom Riccardo não tomou os devidos cuidados, a ferida acabou infeccionada,
o que é muito comum.

Tentei  ignorar minha vontade de sumir dali. Obriguei minhas pernas a
saírem do lugar e me aproximei da cama.

— Estou aqui para vigiar seus cuidados de perto. O homem nesta cama é
o Chefe da Cosa Nostra e Ndrangheta... É o meu irmão mais velho,
praticamente um pai para mim. O vi levar tiros em locais piores e se
recuperar muito bem. — O olhar de Matteo desviou para mim. — Ainda mais
sabendo quem atirou, ele já deveria estar de pé.



A moça assentiu triste.

— Acredito que também seja o estresse... algo emocional. — Ela
desviou o olhar para mim. — Ele chamou muito pelo nome da... senhora. Em
alguns momentos disse que iria matá-la.

Respirei fundo. Era típico de Riccardo querer me matar. Acho que
desejou isso desde que o vi pela primeira vez... torturando aquele Russo.

— Vou chamar um médico antigo da Família. Não me leve a mal, mas
não posso arriscar. — Matteo ajeitou o terno e antes de sair do local, olhou
para mim:  — Fique com ele, Laura.

Levantei a blusa dele e vi que o local estava escuro e infeccionado.
Quando pensei em tocar o rosto do meu marido, percebi que a tal médica
ficou completamente desconfortável com a situação, consequentemente,
também fiquei. A imagem dos dois novamente invadiu minha mente, e
naquele momento tive a estranha sensação de estar sendo a intrusa no meio
dos dois. Como isso era possível?

Como esposa legítima eu deveria exigir explicações, e dependendo da
resposta, deveria expulsá-la do quarto. Porém, me contive e tentei dissipar
qualquer pensamento sobre atritos desnecessários, não adiantaria nada brigar
por um homem que não me amava, sem contar que seria um desgosto terrível
vê-lo ficar contra mim e, a favor da outra.

Novamente  foquei no meu marido dormindo pacificamente. Eu também
deveria levar em consideração que a febre alta causou-lhe ondas de delírios,
consequentemente, poderia achar que era eu o abraçando. Mas... não podia
me dar o luxo de ficar feliz com aquela possibilidade, o tombo seria mais
doloroso se minhas suspeitas fossem confirmadas. Riccardo não me queria
por perto, essa era a única certeza que eu carregava comigo.

— Deixe-me a sós com o meu marido — falei enquanto sentava-me na
cadeira.

Não fui rude, mas não pude conter o desprezo na voz. Não virei-me para
olhá-la, e tampouco voltei a repetir minhas palavras. Sentada de frente para a
cama, contemplei a vista maravilhosa do jardim florido. Ouvi apenas quando
a porta do quarto foi batida com certa força, mas não me importei. Estava ali



apenas para fazer o meu papel de esposa perfeita da Máfia; ficando ao lado
do meu marido no momento mais importante. E quando tudo estivesse bem,
eu voltaria para Sicília.

 

Estava quase cochilando em meio aos pensamentos quando Matteo
adentrou o quarto junto com o médico. Achei melhor sair do local e deixá-los
mais à vontade. Então para não incomodar ninguém, procurei um quarto
distante e me acomodei. Desfiz a mala que foi deixada de qualquer jeito no
corredor, e arrumei no closet. Depois de tomar um banho, me enrolei no
roupão e parei de frente para o espelho. Com cuidado fui desembaraçando
meus cabelos, e enquanto fazia aquilo, deixava as lágrimas caírem sem
pudor. Sempre odiei chorar, porém com o passar do tempo percebi que elas
lavavam a minha alma e deixavam-me um pouco melhor.

Nunca tive ninguém que intercedesse por mim, nunca tive uma figura
paterna para me orgulhar. Assim como nunca pensei que seria uma intrusa na
vida de alguém. Eu não tinha nada, nem meus filhos eram meus. Minha vida
não era minha. Essa era a realidade da Máfia.

    

 

Abri os olhos assustada e retomei a consciência: estava sentada na
cadeira perto da janela com um livro na mão. Observei, ao longe, que havia
uma fogueira acesa e algumas pessoas cantando, uma cena típica de interior.

— Laura.

Levantei-me rapidamente e fui atender Matteo.

— Está tendo roda de viola. Vim tirá-la um pouco desse quarto... Eu sei
que você gostaria de ir com o meu irmão...



— Só vou pegar um casaco. — Sorri fraco.

Assim que vesti o casaco, saí com Matteo pelos arredores da casa e logo
chegamos no local da cantoria. Matteo pegou o banquinho para mim e outro
para ele, nos sentamos de frente para os homens. O ambiente era tranquilo e
familiar, todos que trabalhavam na propriedade estavam ali, crianças corriam
e brincavam entre si. As esposas dos soldados serviam comidas e bebidas.
Era algo comum entre eles.

— Está gostando?

— Sim. — Sorri abaixando a cabeça e olhando a xícara de chocolate
quente na minha mão.

— Está preocupada com Riccardo?

— Um pouco — murmurei. — Ele está assim por minha causa. Se eu
tivesse aceitado desde o princípio o que ele é, nada disso teria acontecido.

Matteo respirou fundo e deu um gole da sua bebida.

— Em alguns dias ele estará melhor. O médico que veio de Sicília
trabalha há anos na Família, tem mais experiência e já cuidou de Riccardo
várias vezes.

— Como estão os preparativos para o seu casamento? — Ri. — Anna
está surtando, não pude dar atenção necessária...

— Vou me casar com sua irmã apenas por obrigação com a Família —
rosnou. — Não vou tocar num fio de cabelo dela. Anna não me atrai como
mulher. Espero que saiba respeitar meu espaço, senão, vou devolvê-la e que
se fodam as regras. — Acendeu um cigarro e tragou, jogando a fumaça para o
alto.

Nossa! Ouvir aquilo fez meu coração afundar no peito. Anna seria
novamente infeliz?

Não disse nada, apenas voltei minha atenção para a roda de viola e me
concentrei nela. Minha situação também era péssima e eu não poderia opinar.
Mas acredito que Matteo jamais colocaria as mãos em Anna para fazer mal.

— O que aconteceu dessa vez? —   olhei para ele sem entender. —



Entre você e Riccardo. O que motivou o tiro do amor?

  Tiro do amor.

— Tudo começou quando me pediu para atirar em Bárbara e eu hesitei.
Depois veio as humilhações, disse que sentia nojo de mim e que não era
digna de carregar o sobrenome de vocês. Aquilo me deixou sem chão, eu
sempre dei amor e tudo que recebi foi desprezo. Riccardo disse que está
cansado de nós, mas na verdade quem está cansada sou eu. Nosso casamento
está na UTI respirando com ajuda de aparelhos, e eu não vou mover um dedo
para trazê-lo de volta. E para piorar, estava abraçando aquela médica.

Depois de despejar tudo, estava me sentindo um pouco melhor. A
sensação era de como tirar um peso dos ombros. Era bom poder dividir com
ele, o melhor de tudo eram seus conselhos.

— Então foi isso... — Matteo murmurou baixinho enquanto apagava o
cigarro.

— Isso o quê?

— Não foi só o tiro que o deixou naquele estado. — Respirou fundo. — 
Na situação que se encontrava, acredito que não tenha rolado nada com a
médica. Porém, não vou te enganar, pode ser que ainda aconteça quando
estiver melhor.

—  É. Eu percebi. Ela cuida dele com muito zelo. Acho que chegou a
hora de tirar meu time de campo.  — Ri sem humor e fitei minha xícara quase
vazia— Assim que ele melhorar, vou embora. — Matteo olhou-me com os
olhos arregalados e a boca aberta. — O que foi? — indaguei preocupada.

O semblante do meu cunhado ganhou um tom pálido e aos poucos foi
voltando ao normal. Enrugou a testa, fechou a boca e olhou para frente.

— Isso vai desconcertá-lo — murmurou dando um gole de sua bebida.
— Acho melhor entrarmos, já está tarde.

 

Dei de ombros e concordei.

 



Fazia horas que Matteo seguiu para o quarto e eu fiquei na cozinha. Já
estava na terceira caneca de chocolate quente, sentada olhando o horizonte. A
terra “unia-se” ao céu estrelado. A roda de viola também já havia acabado, o
único som era dos galos cantando e anunciando suas hierarquias da
madrugada. Andei até a pia e lavei minha caneca e mais algumas louças que
estavam ali. Peguei um copo de água e fui até a despensa ver o que tinha,
precisava cuidar da alimentação de Riccardo no café da manhã. E depois de
separar tudo que era saudável, ia saindo do local quando ouvi duas vozes
alteradas. Parei onde estava e fiquei em silêncio.

Era a médica e a tia dela.

— Eu não criei você para essa finalidade. Pelo Amor de Deus, deixe
esse plano descabido de lado. Izabela, conhecemos a fama do chefe, só a
presença dele já é suficiente para escurecer e pesar o ambiente.

— Mas é bonito.

— Beleza, riqueza e poder é tudo que consegue enxergar? Acha que ele
vai largar a esposa para ficar com você? Acha que vai viver um conto de
fadas ao lado do Demônio da Máfia? Acha que a Senhora Guerrieri é feliz? 
— gritou.— Todos têm amantes.

— Mas nunca vi nenhum deles largar suas esposas — a velha concluiu
nervosa. — O que acontecerá quando ele se cansar de você? — gritou..

— Shh! Fale baixo... tia. 

— Eu não vou entrar nessa com você.  A esposa dele e o irmão estão
aqui, já imaginou o que acontecerá quando descobrirem que você está
tentando dar o golpe da barriga no chefe? Eles vão criar o seu filho e você vai
morrer. Essa é a lei deles. Ou por acaso já se esqueceu do que aconteceu com
sua mãe?

Meu coração apertou, me encolhi mais na dispensa e tentei não fazer
barulho.

— Eu vejo os olhares dele sobre o meu corpo. Eu sei o quão sou



desejada. Eu sou jovem e linda. Não mereço casar-me com um soldado e ser
dona de casa.

—  E merece ser amante? Você é médica. Tem um futuro brilhante pela
frente. Por que ao invés de tentar seduzir o chefe casado, não pede que a
deixe sair para tentar medicina em outro lugar?

Sabe aquele autocontrole? Não consegui manter por muito tempo, aquilo
era demais.

Sem ter estômago para ouvir os planos, saí da dispensa e parei na frente
delas. Vi a surpresa e a palidez tomar conta de seus rostos.

A senhora abaixou o olhar envergonhada, mas a moça continuou com a
cabeça erguida me desafiando. Podia ver o medo em seus olhos. Em passos
precisos, caminhei até Izabela e dei um tapa em seu rosto. Quando seu olhar
voltou a cruzar o meu, voltei a bater novamente.

— Está com medo? — Sorriu, mas pude ver algumas lágrimas
descerem.

      Peguei-a pelos cabelos e voltei a estapear o rosto dela. Ela também
segurou nos meus cabelos e acabamos nos atracando ali na cozinha, Izabela
perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Fechei a mão e dei mais um soco no rosto
dela. Senti meu corpo ser puxado e empurrado para longe, bati na ilha de
vidro, perdi o equilíbrio e caí no chão. Bem, a agressividade foi tanta que não
pude deixar de pensar em Riccardo, mas quando procurei pelo rosto
conhecido tudo que vi foi um homem loiro me olhando com cara de poucos
amigos. 

  Se eu tivesse uma arma comigo eu o mataria.

— Fala sério... Você ficou maluco? — Um outro homem surgiu e me
tirou do chão. — Você machucou a esposa do chefe.

  Olhei para o meu cotovelo dolorido e vi que estava arranhado e
sangrando.

— Perdão senhora, eu não sabia... — Ele tocou meu braço e olhou o
machucado. — Sou o noivo de Izabela.



— Noivo? — Eu ri. — Estávamos brigando porque sua “noiva” está
dando em cima de homem casado.

— Vá buscar o kit de primeiros socorros, Izabela. E reze pela alma de
todos nessa casa  — a senhora, chorando, gritou.

O rapaz passou a mão nos cabelos e pediu perdão, quando ia se ajoelhar,
eu o impedi. Não era necessário tudo aquilo. Depois que Izabela retornou, o
homem agarrou-a pelo braço e saiu arrastando do local.  Eu só queria retornar
para Sicília o mais rápido possível.

 

 

Fazia uma semana que eu estava na Calábria, também fazia uma semana
que a chuva caiu com força e não parou mais. O casamento de Anna e Matteo
foi adiado. Riccardo se recuperava cada dia mais, e eu só achava seguro
aparecer por lá quando ele estava dormindo.

— Mãe — falei sorrindo assim que ela atendeu o telefone.

Eu ligava todos os dias para saber dos meus bebês. Já não aguentava a
saudades, mas sabia que estavam sendo bem cuidados pela melhor vovó do
mundo.

— Oi, meu amor. Como estão as coisas por aí?

No dia que briguei com Izabela, liguei e contei tudo a mamma, que me
aconselhou a ficar longe de encrencas. Se Riccardo quisesse tê-la como
amante, seria uma escolha dele. Não seria o primeiro e nem o último.
Enquanto ao “filho”, eu só deveria me preocupar com os meus.

— Na mesma. Estou louca pra voltar, não aguento mais ficar aqui. E os
meus bebês?

— Nossos — ela corrigiu, imaginei-a sorrindo. — Estão lindos e
safados. Nesse momento estão tentando engatinhar e querendo mexer no que



não pode. — Gargalhou.

Eu ri também.

Fiquei por horas conversando com Mamma, e quando desliguei notei
que já era de noite. Já estava na hora de ir ver como Riccardo estava, já que
proibi Izabela de ir vê-lo. Assim que abri a porta, vi Matteo em pé e Riccardo
sentando-se no sofá, eles pararam de falar e olharam para mim.

— Não sabia que estavam conversando. — Obriguei minha voz a sair.
— Volto outra hora. 
  
— Não se preocupe, eu já estou saindo. Volto hoje para Sicília. Vou anunciar
a nova data do casamento e resolver assuntos pendentes. — Matteo sorriu e
caminhou até mim. — Busque algo para ele comer.

Assenti e dei passagem para Matteo. Voltei a olhar para Riccardo e desci
para o seu corpo, notei que vestia um roupão preto. Ao subir, engoli em seco
ao vê-lo passando lentamente o dedo indicador pelos lábios, enquanto
mantinha o olhar fixo em mim. Aquele gesto não era sedutor. Era como se
estivesse pensando ou tramando uma de suas piores atrocidades, o que
deixava sua expressão facial rígida e sombria. O ambiente estava pesado e
silencioso. Não sei se era nervosismo, mas eu podia ouvir claramente o som
da minha respiração.

— Eu... vou... buscar algo para você comer. — Não esperei por sua
reposta, até porque certamente não viria, mas arrumei uma desculpa para sair
dali o mais rápido possível.

 

 

Cheguei na cozinha e preparei um lanche, apesar de estar há certo tempo
casada, não sabia quase nada sobre o meu marido, nem mesmo sua comida
favorita. Olhei indecisa para o suco de Laranja e uva. Fiz “mamãe mandou” e
coloquei tudo na bandeja e voltei para o quarto. Contei até dez e respirei



fundo. Ao abrir a porta me surpreendi com Izabela ajoelhada no chão, quase
nos pés do meu marido, ela chorava muito. Ignorei a cena dramática e
caminhei até o centro do quarto e, depositei a bandeja na mesinha. Izabela
levantou-se de repente, e aos prantos, e feito uma louca, saiu correndo do
quarto.

O que estava acontecendo dessa vez?

 

 

 

 



    Depois de recuperar a consciência, percebi que estava na “merda” e
jogado sobre uma cama... não sei por quantos dias, mas com certeza foram
suficientes para estragar todos os meus planos.

  Que ódio.

Fechei os olhos novamente e respirei fundo tentando controlar a raiva,
inutilmente tentei focar na paisagem através da janela, mas até as malditas
flores me faziam lembrar de Laura e, consequentemente, do tiro. Comprei a
chácara na intenção de presenteá-la no dia do nosso aniversário de



casamento. O lugar era tranquilo e havia espaço suficiente para os garotos
correrem livres sem nenhum empecilho.

Mas aquela filha da puta atirou em mim. E

— Enfim acordou. — Matteo entrou. — Eu sabia que precisava chamar
o médico de verdade.

Levantei e me encostei na cabeceira da cama.

— O que aconteceu?

— Você estava com febre, teve convulsões e alucinações. Preferi
chamar o médico da Famiglia. O velho é mais experiente.

     O ferimento quase não ardia, aliás, não me incomodava em nada.
Não entendi o fato de ter ficado tão mal.

— Vou tomar um banho e voltar para minha rotina. — Levantei-me da
cama, não aguentava ficar parado. Eu precisava matar, torturar e resolver
assuntos do contrabando de drogas e armas que vinham do  Rio de Janeiro.

— Acho que essa porra era bala de prata. — Matteo riu. — Quer que eu
chame Laura para te ajudar com o banho?

Parei de supetão na porta do banheiro. Que porra ela fazia na Calábria?

— Minha mulher está aqui?

— Eu a trouxe comigo há uns dias. — Sentou-se na cama e cruzou as
pernas.

— Mas... por que Caralho fez isso? Com a permissão de quem? Porra, as
merdas na Calábria não são como em Sicília. Você é um maldito bastardo de
merda!

— Calma, cara! A garota estava péssima pelos cantos. Por todos os
Demônios cara, dê um desconto dessa vez.

   Debrucei-me sobre a cômoda e fechei os olhos enquanto tentava me
acalmar. Por que diabos não havia nada dela no quarto?

— Ela viu a médica jogada em cima de você e está achando que são



amantes. Também está chateada com a briga que tiveram, você disse que
queria ficar longe dela, então... só está respeitando seu espaço. — Respirou
fundo.

   Pronto! Era o que faltava para terminar de foder com o meu dia. É
inacreditável como Laura tinha a proeza de achar que o meu trabalho é estar
atolado em bocetas. Ser mafioso vai muito além, ser o chefe não é tarefa
fácil. Então depois de um fodido e cansativo dia de “trabalho”, gosto de ir 
para casa beber, relaxar e depois fazer sexo com ela. Meu forte não é
quantidade e sim qualidade. Já gostei de foder com inúmeras mulheres,
porém as futilidades passaram a me incomodar com o passar dos anos.

— E... O quê? — Voltei dos meus pensamentos e encarei Matteo. A dor
de cabeça já começava a dar sinal de vida.

— Está com umas ideias de ir embora sem você saber.  Ri de raiva. Nem
fodendo!

— Está gostando disso, Matteo? — aproximei-me dele e o agarrei pelo
colarinho. — Se eu souber que você ou qualquer outra pessoa está colocando-
a contra mim, eu mesmo faço questão de torturar por 666 dias, marcados no
calendário. 

Ele arregalou os olhos.

— Ficou maluco, irmão? — Engoliu em seco. — Ela desceu o inferno
para fazer o casamento de vocês dar certo. Laura é a mãe dos meus
sobrinhos. Eu tenho um carinho, mas não passa disso... Não mais. Ela ama
você, chegou a hora de admitir que também a ama.

    Ergui uma sobrancelha e dei uma gargalhada. Um pouco
desconcertado me afastei dele. Onde esse moleque andava ultimamente?

— Fumou maconha, ou  cheirou  loló?

— Chega de se enganar. Você está com os quatro pneus arriados por ela.
A maior prova foi quando eliminou Irina sem hesitar, era sua favorita.

— Nunca tive favoritas. Vamos encerrar o assunto.

— Laura é diferente de todas as outras pelo fato de ter sido afastada da



máfia. Ela desafia e te faz questionar certas coisas.

  O bastardo tinha razão. Quando a mulher é especial, tem a façanha de
modificar tudo na vida de um homem.

 

 

Depois de ligar para um dos soldados vir até o quarto e passar as
informações de tudo que aconteceu nos últimos dias, sentei-me no sofá e abri
meu notebook, porém o som insistente do meu celular me fez mudar de
ideia...

—  Chefe... Temos problemas.

    Mumú era um dos meus soldados de confiança, era muito competente
para resolver as coisas sem mim, portanto me ligava quando o assunto era
sério ou fugia dos eixos. Meus soldados eram remunerados de acordo com
suas competências. Alguns não entendiam sobre isso e tentavam virar-se
contra mim, o azar era certo e eles acabavam da “melhor” maneira.
Principalmente os que permitiriam a entrada de inimigos na minha
propriedade, deixando minha mulher na mira por uma falha grotesca na troca
dos turnos. Depois de esquartejá-los vivos, cozinhei e dei de presente aos
porcos famintos. O mais engraçado era que mesmo conhecendo minha fama,
eles pediam misericórdia e imploravam por suas famílias. Tive minha cota de
sofrimento, e com muita fome comi o pão que o diabo amassou para me
tornar o que era hoje, e por isso vivia no topo da cadeia alimentar. Dores,
lágrimas e sofrimentos não me comoviam mais.

—  O irmão da sua esposa foi preso pelo Delegado Rodrigues.

— Contrate o melhor advogado da Itália. Mantenha isso apenas entre
nós. — Desliguei o telefone e me joguei no sofá.

   Rodrigues era o pai de Bárbara e Bernardo. Quanto mais mexer na
merda, mais ela fede: o velho arrombado usou os próprios filhos para tentar
derrubar a Cosa Nostra, agora se achava no direito de querer justiça. A garota



hospedou-se na minha casa usando aparelhos de escuta, e Laura por ser
ingênua nunca desconfiou da verdadeira intenção da “amiga”.

  Minha atenção desviou para Matteo entrando pela porta, depois voltei
para o notebook, onde mostrava as gravações de seguranças da casa.

Curioso, aproximei bem o rosto da tela para ver Laura e a médica
brigando: socos chutes e puxões de cabelos. Dado alguns segundos apareceu
um soldado e empurrou minha esposa, fazendo-a cair sentada no chão como
uma boneca de porcelana.  Fechei o notebook com ignorância e respirei
fundo jogando a cabeça para trás no encosto do sofá. Olha a merda!

— Problemas?

— Muitos. — Peguei o celular novamente e mandei prender a médica e
o soldado responsáveis por terem colocado as mãos no meu diamante.  O
bem mais precioso que eu possuía.  Eu poderia viver  sem luxo algum, mas
não ficaria sem minha mulher.

— Preciso voltar para Sicília. Vai ficar bem?

    Quando pensei em responder, a porta abriu e Laura entrou. Meu olhar
rapidamente passou como um raio-x por todo seu corpo curvilíneo. Sempre
tive meus atritos com Laura, porém jamais permitiria que alguém a
humilhasse. Também nunca gostei de ter nossos problemas comentados por
outras pessoas, lembrar do que Matteo disse sobre ela estar querendo ir
embora me deixou alarmado. Ir embora para onde? Eu era tão monstruoso
assim?  Será que eu estava precisando rever meus conceitos? Não. Minha
cabeça que estava confusa e meus pensamentos em desordem.

  Voltei a consciência quando a porta bateu, não havia mais ninguém no
quarto. Tentei me concentrar no meu trabalho, tinha que livrar a cara de
Giovanni antes de Laura descobrir.

Laura! Laura!

— PORRA! — joguei o notebook no chão. Passei a mão no rosto
tentando me acalmar. Por que ela mexia tanto comigo?

— Chefe... socorro! — A médica entrou chorando desesperada no
quarto com alguns soldados atrás querendo pegá-la.



Assenti para eles e disse que podiam se retirar. Gostaria que minha
esposa viesse me procurar primeiro antes de qualquer outra pessoa.

Talvez seja culpada.

— Eu... Só quis fazer meu trabalho. — Ajoelhou-se e juntou as mãos em
forma de prece. — O Senhor estava delirando e chamando por ela, só quis
acalmá-lo quando deitei a cabeça no seu peito, depois disso o senhor se
acalmou.  Ela arrumou implicância comigo por ciúmes, eu sou noiva. Disse
que estou tentando dar o golpe da barriga no senhor.

  Golpe da barriga.  Mordi os lábios com ódio.  Estranhamente a moça
segurou minha mão e beijou, coisa que somente homens feitos devem fazer.
Puxei a mão bruscamente e me ajeitei no sofá,  mantendo uma distância entre
nós.

— Por que não explicou a situação antes de saírem no tapa?

   A mulher arregalou os olhos e enxugou as lágrimas. Todos os homens
na máfia possuíam amantes, não era bicho de sete cabeças e nem contra as
regras. Porém, Laura era diferente de todas, deixou claro que não aceitaria. 
Não era impossível me habituar à monogamia, visto que todas estavam em
busca de dinheiro e  poder.  Laura parecia não querer nada daquilo e deixava
claro que meu dinheiro não importava.  Ela queria a mim e mais nada.

— Perdão. Eu tentei explicar, mas ela não deixou. 

Quantos “ela”.

Será que a mulher era ingênua demais de não perceber que Laura era
dona de tudo que me pertencia,  ou ela apenas se fazia de idiota? Laura
carregava meu sobrenome.

— Ela... — segurei no queixo da mulher e levantei — é minha esposa.
Ela... é a dona desta casa. Ela... é uma Guerrieri. Ela... é a mãe dos herdeiros
da Cosa Nostra e de tudo isso aqui. — Soltei o seu rosto. — Mostre o devido
respeito quando for  se referir a ela.

— Por favor... Não me mate!  — murmurou.

— Minha intenção era de mantê-la presa. Entretanto, depois de ouvir



tudo que me disse, não preciso esperar a versão da minha esposa para tomar
minha decisão. Sou ótimo torturador, conheço bem quando as pessoas estão
mentindo ou distorcendo os fatos.

— Ela... A senhora Guerrieri não disse o que aconteceu?

— Não.

Laura passou  a ter minha atenção quando adentrou o quarto e deixou o
lanche sobre a mesa de centro. A mulher, sem mais argumentos, levantou-se
e saiu como projétil do quarto. Quando pensei em dizer algo, minha esposa
também saiu deixando-me à deriva.  Era assim agora?

Quando levantei bruscamente para ir atrás de Laura,  a ferida ardeu
como o fogo do inferno. Respirei fundo e me acomodei novamente no sofá,
reprimindo a vontade de arrastar minha mulher de volta, pelos cabelos e
acabar com toda aquela marra.

 

 

Era de madrugada quando terminei o trabalho e decidir ir até a cozinha
comer qualquer coisa. Estava tudo em silêncio e eu caminhava pensativo
quando escutei barulhos de garrafas e copos sendo quebrados. Tirei a arma da
cintura e segui em passos decididos até o lado de fora, e para minha surpresa
era Laura tentando se equilibrar no meio do bar que mandei construir na área
de lazer. Corri rapidamente e segurei-a para evitar um acidente em meio
àqueles vidros.

— Me deixa, porra. — balbuciou enquanto tentava se desvencilhar dos
meus braços. — Nem beber eu posso mais?  — Arrotou e colocou a mão
sobre a boca, rindo alto — Já que amar está difícil, vamos beber cachaça
nessa porra.

— Acho bom ficar quieta — alertei olhando sério para ela. Não deveria
ter bebido daquela forma, e ainda queria fazer graça?



É o poste que mija no cachorro agora?

      Sem muita paciência, peguei-a no colo e levei para o banheiro do
quarto dela, que por sinal era bem longe do meu. Tê-la tão perto fazia uma
onda forte de calor dominar meu corpo, me deixando cheio de tesão. A fome
de antes foi para a casa do caralho, eu só tinha vontade de comê-la. Mas...
não iria ultrapassar esse caminho novamente, seria apenas com o
consentimento dela.

— O que vai fazer? — Segurou minha mão quando tentei tirar o seu
vestido.

— Colocá-la debaixo do chuveiro. — Dei de ombros e a empurrei,
liguei o chuveiro e deixei na água gelada mesmo.

— Ai... Não estou... — Abaixou a cabeça e começou                a             
vomitar.

   
   Ótimo. Ela estava vomitando em cima do meu pé.

Depois de dar banho nela e tomar banho também, enxuguei-a e a envolvi
em um roupão quente. Levei até a pia e ajudei a escovar os dentes. Laura
parecia marionete que ia para onde eu puxava.

— Está melhor?

— Não. Estou com uma sensação horrível — chorou baixinho. — Algo
ruim vai acontecer.

Fechei os olhos e suspirei. Será que era Giovanni? Fiquei sabendo que
sempre foram muito unidos. 
Nunca considerei sexto sentindo com esoterismo, mas como algo que pode
ajudar a tomar decisões.

— Quer falar sobre isso?  — Passei a mão pelos seus cabelos.

— Não. Eu só quero voltar para Sicília, não sou bem-vinda aqui.

— Por que diz isso? Falei aquelas coisas na hora da raiva. Essa casa é
sua,  amor.



Ela se deitou na cama e cruzou os braços, continuei de pé olhando-a. Era
verdade, a maioria das coisas que falei foi por estar com raiva e dor, porém
eu sabia que tinha a magoado profundamente.

— Deixaram minha mala largada no corredor. A tal médica e você são
amantes. Ela disse que quer ter um filho com você, sabia? Se isso acontecer
eu sumo com Lorenzo e Vincenzo. Você nunca mais vai nos ver.

Em passos rápidos me aproximei dela e segurei seu rosto. Trinquei o
maxilar e mirei meus olhos nos dela. Precisei controlar meu ódio para não
fazer nada.  Laura jamais conseguiria fugir de mim, porém eu não gostava de
a ouvir falar daquele jeito.

— Não tenho amante nenhuma. E mesmo se tivesse, não vejo motivo
para tanto escândalo.

— Eu sou sua esposa e...

— É? — Afastei-me. — Já que é assim, deveria estar dividindo a cama
comigo. Estou louco para transar com você...

Ela tentou correr e eu a segurei, ignorando a dor.

— Vai ficar aqui comigo — ordenei. — Dizer que é minha esposa é
fácil, quero que cumpra seu dever.

— Se sente a minha falta, significa que sou melhor do que todas as
outras.  Exijo meu devido valor. Quero um novo anel de noivado e uma
aliança de casamento com os nossos nomes gravados. Dessa vez esteja
presente quando for fazer o pedido.

 

      Laura levantou-se da cama, desfez o nó do roupão e começou a
rebolar completamente nua. Bem, aquilo certamente era afeito do álcool, mas
ainda assim era algo que tinha minha atenção. Poderia haver guerra entre as
máfias, os russos poderiam estar invadindo o nosso território, mas eu não
sairia do quarto por nada.

— Me fode gostoso!  — provocou. — Bem forte!

Peguei um punhado do cabelo dela e a trouxe para perto de mim. Rocei



minha barba em seu pescoço.

— Brincando com a verdade logo no momento em que estou
machucado?

Joguei-a sobre a cama e avancei feito um leão, enfiei minha língua em
sua boca e explorei esfomeado de tesão. Chupei o pescoço até deixar
marcado. Abocanhei os peitos gostosos, chupei e mamei com vontade, ela
gemia, suspirava e arranhava minhas costas, com a mão fui descendo até
tocar sua boceta babada de prazer.

— Chupa minha bocetinha, Ricc — choramingou.

Aos poucos fui abrindo os lábios da boceta dela, toquei o grelinho
durinho de tensão e comecei a masturbar com movimentos circulares.

A inexperiência dela aumentava o meu tesão mais ainda.  Laura era toda
gostosinha, deliciosa.

— Você é muito gostoso.

Abri mais suas pernas e tive a visão privilegiada de sua boceta
encharcada. Meu pau latejava sem parar de tesão, fiquei com vontade  de
socar forte nela , mas não o fiz. Meti a língua na sua boceta e me deliciei do
líquido que escorria dela, enfiei dois dedos dentro enquanto chupava com
vigor aquela intimidade deliciosa e cheia de tesão. Depois passei a língua no
seu cuzinho delicioso, lambendo com muito tesão.

— Ah!!! MEU DEUS!!!

Aumentei o ritmo da chupada e ela gozou forte na minha boca,  me
deixando maluco.

Abri mais suas pernas e comecei a esfregar a cabeça do meu pau na
entrada da bocetinha dela. Eu ia pincelando do grelinho e até a entrada, Laura
se contorcia e gemia coisas inaudíveis, até que não aguentei mais e meti meu
pau nela, meti fundo e de uma vez só...

— ISSO!!!! — Apertou meus braços e cravou as unhas. — Minha
bocetinha é toda sua, faça o que quiser com ela.

Caralho...



Comecei a meter com força, meu pau entrava e saía todo melado de
dentro dela, soquei mais fundo e forte. Sentia a vontade louca de socar cada
vez mais forte na bocetinha da minha esposa, meu saco batia com força
contra sua entrada, empurrei mais fundo e ela começou a rebolar enquanto
gemia alto. Era um tesão do caralho. Agarrei-a pelos cabelos e coloquei de
quatro, e ordenei que empinasse para mim. Comecei a fodê-la com força
nessa posição. Depois ela ficou por cima e começou a rebolar no meu pau,
cavalgando sobre mim, completamente alucinada. Segurei  firme na cintura
dela instigando quicar mais rápido no meu pau. Dei alguns tapas em seu
bumbum  e enfiei um dedo no cuzinho dela.

— Vou encher essa boceta com minha porra grossa. Me ouviu?

— Ai... Me beija — pediu, e eu atendi puxando-a para um beijo ardente
de língua.

Segurei firme o corpo dela para não cair com a força do segundo
orgasmo, sentia a boceta dela contrair e apertar meu pau. Logo chegou minha
vez e eu gozei forte dentro dela, ainda com a respiração ofegante, puxei-a
para os meus braços e sussurrei para ela dormir.

 

 

Acordei com o sol adentrando queimando meu rosto. Notei que estava
pelado e sozinho na cama, as lembranças da noite anterior tomaram meus
pensamentos. Estava cada vez mais difícil segurar meu coração.

Tomei um banho e fui para o meu quarto, vesti um terno e fui procurar
Laura pela casa, iria convidá-la para tomar café da manhã comigo antes de ir
trabalhar. Depois de procurar por todos os cantos, reuni todos os meus
soldados.

— Chefe, a senhora Laura foi embora. — um soldado murmurou.

— COM AUTORIZAÇÃO DE QUEM? — gritei e tirei a arma da
cintura.



— Do senhor, chefe, nós recebemos uma mensagem do celular dizendo
que a senhora sua esposa tinha autorização de voltar para Sicília.

Caralho! Passei a mão pelo rosto. É por isso que tinha vontade de
arrebentar Laura de porrada. Certamente ela pegou o meu celular enquanto eu
dormia e fez essa merda.

— Quem a levou?

— Alguns soldados.

Todo meu bom humor havia ido para a casa do caralho. Depois de
alguns minutos, um soldado avisou que ela já estava em casa cuidando dos
nossos filhos. Olhei as imagens da câmera de segurança e a vi sorridente
dando banho nos gêmeos. Desliguei e encostei-me na cadeira. Peguei meu
celular e fui checar as últimas ligações dela.

— Mamma, eu quero ir embora — chorando.

— O que houve, meu amor?

— Meu braço está doendo. Ninguém me quer aqui.

— Meu anjo, não diga isso, você sabe que é o amor da mamãe, não
sabe? Lorenzo está puxando o celular da minha mão, acredita?

— Cadê o amorzinho da mamãe? Enzo? Está cuidando direitinho do seu
irmão? Hum? Fala com a mamãe, amor.

— Laura, Lorenzo não sabe que a voz está vindo do telefone, ele está te
procurando. — Marta gargalhou. — Cada dia estão mais lindos.

— Idênticos ao pai. — Suspirou. — Não é justo. Sofri tanto para tê-los,
e agora eles não são meus. — Não ando me sentindo bem, são tantos
estresses.

— Faça um teste de gravidez. Você tem que se cuidar Laura, não pode
confiar no que aquele médico disse.

Laura Ficou em silêncio, mas conseguia ouvi-la chorando muito. Depois
de ouvir tudo, desliguei e saí do escritório para resolver a situação.

 



 

Assim que trouxeram a médica e o soldado, ordenei que ajoelhassem no
chão. Eles não tinham nada que me interessava, na verdade eram uma perda
de tempo.

Eu estava puto pra caralho... e... que se foda a merda toda!

— Deem as mãos, estão de casamento marcado no inferno.

Puxei o gatilho e dei um tiro na cabeça de cada um. Depois tirei fotos
dos corpos e mandei para Laura agradecendo pela noite de ontem. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando notei que estava completamente nua e deitada sobre o corpo



quente e macio de Riccardo, eu me desesperei.

Seus braços fortes circulavam minha cintura e me prendiam ali em seu
domínio. A luz solar entrava com timidez através das janelas. A cama estava
bagunçada e meu travesseiro jogado no chão, deixando explícito o que foi
feito ali. Tudo a minha volta girava, a cabeça doía e pulsava em ritmo de
escola de samba, e eu não conseguia lembrar de nada; mas senti a leve
ardência na intimidade que levou-me à conclusão de que o “Demônio”
invadiu e devastou meu “paraíso”.

Enquanto desvencilhava-me com sutileza dos braços do meu marido,
parei para observar seu rosto sereno e pacífico. Seus cabelos escuros caíam
despojados em sua testa, a barba bem desenhada deixava seu rosto mais
maduro e rústico — estilo lumberjack.

Era engraçado que mesmo depois de todas as frustrações do meu
casamento, não deixei de amá-lo e tampouco sentia vergonha de admitir.
Também não me sentia tola por isso, apenas lutei por algo que eu quis e
acreditei. Aprendi da pior forma que os príncipes encantados existem apenas
em contos de fadas. Na máfia existem homens quebrados e modificados por
uma iniciação fodida.

Levantei-me com cuidado e caminhei até a escrivaninha, peguei uma
folha de papel e escrevi um bilhete informando o motivo da minha partida.
No fundo eu sabia que aquilo era errado, porém precisávamos de tempo para
colocarmos em ordem nossas emoções e sentimentos. Fomos obrigados ao
matrimônio em nome da máfia, era demasiada pressão em cima de ambos.
Ele, um homem experiente... um chefe da máfia com muitas
responsabilidades sobre os ombros. Eu, apenas uma mera sonhadora, uma
pianista fracassada que teve os sonhos interrompidos por um pai egoísta. Esse
final... teria tudo para terminar em uma linda história de amor, mas já me
conformava em aceitar que não haveria final feliz. Depois de escrever o
pequeno bilhete com lágrimas nos olhos, corri rapidamente para o banheiro e
tomei um banho. O cheiro do perfume dele ainda estava impregnado em
mim.  Respirei fundo e saí com cautela do banheiro pisando em ovos, com
medo de fazer algum barulho que me denunciasse. Olhei com receio para o
celular dele, eu jamais deveria tocar no objeto. Porém, mais uma vez fui
contra as regras e invadi a privacidade do chefe. É... Mesmo casado comigo,
ainda assim eu deveria respeitá-lo como chefe.



 

Depois de ver que Riccardo dava ordens — simples — aos seus
soldados através de mensagens, memorizei a maneira arrogante e enviei para
o grupo. Mordi a unha esperando pela resposta que não veio, sabia que não
deveria continuar puxando assunto, uma vez que aquilo poderia ser um
código. Notei também que alguns aplicativos do telefone dele eram
bloqueados, então deduzi que o local de livre acesso era apenas a ponta do
iceberg. Congelei quando Riccardo girou o pescoço na minha direção, porém
os olhos continuavam fechados. Grazie a Dio! Pude colocar o aparelho de
volta no lugar e sair de fininho do quarto. 

 

 

— Bom dia, senhora.

Assim que atravessei o hall, alguns soldados estavam à minha espera e
me cumprimentaram. Sabe aquele ditado que diz: “Quem não deve não
teme?” Senti na pele a verdadeiro peso de cada palavra. Meu medo era tanto
que apenas dei um aceno de cabeça para o soldado, andei em passos largos
até o carro e me afundei no banco. Fechei os olhos e tomei uma lufada de ar.
Quando o carro entrou em movimento, agradeci aos céus e respirei aliviada.
Bem, pelo menos por enquanto. Mas eu precisava apenas chegar em Sicília e
dar uma beijoca nos meus príncipes e matar a saudade, depois pensaria nas
consequências.

 

 

O clima estava agradável em Sicília, então aproveitei para dar banho nos
meus bebês lindos. Mamma olhava com desconfiança para mim enquanto me



ajudava. Eu sorria orgulhosa com a festa que os pequenos faziam na
banheira, batendo com as mãozinhas e os pezinhos, jogavam água para todos
os lados.

Caí na gargalhada quando acabei de vestir os macacões com estampa de
girafa nos bebês, e eles começaram a gargalhar também. Eles estavam tão
lindos que acabei pegando o celular para tirar fotos para guardar de
recordação, foi quando vi a mensagem. Ao abrir para ver do que se tratava
quase morri do coração: Izabela e o noivo estavam caídos no chão, suas
cabeças estavam estouradas e havia uma poça de sangue ao redor.

Na legenda Riccardo se identificou e me agradeceu pela noite. Aquilo
me traumatizou, tanto que precisei segurar no berço para não cair dura. 
Homens normais mandam flores, mas meu marido me mandava corpos de
pessoas mortas. Será que também as matava pensando em mim? Deus me
livre!

— Filha, o que aconteceu? — Mamma voltou para o quarto trazendo as
mamadeiras.

Desnorteada e com as mãos trêmulas, mostrei-lhe a imagem tenebrosa.
Mamma pôs uma mão sobre a boca e arregalou os olhos. Como ele consegue
tirar a vida de alguém tão facilmente? Certamente era um psicopata.

 

 

Depois de alimentar os bebês e fazê-los dormir, fomos para a cozinha
tomar café e conversar. Ainda abalada, contei tudo que fiz. Obviamente
mamãe reprovou minha atitude e deu-me muitos conselhos.

— Vou orar com o coração nas mãos, pedindo que não lhe aconteça
nada — murmurou.

— Não vai, mãe. — Toquei o braço dela, confortando-a.

— Minha filha, você vivenciou coisas terríveis ao lado dele. Como pode



ter tanta certeza?  — Ela escondeu o rosto entre as mãos. — Vocês são tudo
que eu tenho. Agora você é mãe e entende meu sofrimento. Anna está muito
abalada, ouviu Matteo Guerrieri dizer que sente nojo dela.  Giovanni há dias
não aparece em casa, deixando Mia malfalada na boca da Família.

— Acho que Giovanni deveria rever o compromisso com Mia. Há
tantas  moças na Famiglia, por que escolheu ela?

— Também não sei.  Como mãe restou-me apoiar e orar para que dê
certo.  — Ela deu um sorriso fraco e triste, passando a mão pelos meus
cabelos. — Aproxime-se de Anna. Eu sei que ela cometeu erros, mas o sonho
de toda mãe e ver os filhos unidos. Você é forte, Laura, desde o meu ventre
suportou cada chute dado por seu próprio pai.

Respirei fundo assentindo e abaixando a cabeça. Ela tinha razão.
Mamma era a que mais sofria.

— Vou ajudá-la com os preparativos do casamento. Não vou deixá-la
sozinha nesse momento.

— Ela disse que não vai casar. — Mamma enxugou as lágrimas. —
Disse que não está se importando em ir para o bordel da Família.

Pus a mão sobre a boca, completamente aterrorizada. Não, Anna!

— Vou convencê-la. — Tentei sorrir. — Matteo será mil vezes melhor
do que Antônio.

Minha mãe balançou a cabeça negativamente.

— Eu tenho minhas dúvidas — sussurrou.

Aquilo deixou-me em alerta.

 

 

Três dias se passaram desde que voltei para Sicília. A chuva caía forte e



o som das trovoadas ecoava nas ruas. Não tive notícias do meu marido desde
a minha volta, mas a certeza de que estava puto comigo assolava meu
coração.

Fechei a janela do quarto e fui para a cozinha preparar um chocolate
quente, porém meus pés grudaram no chão quando ouvi vozes alteradas
vindo do escritório de Riccardo. Ainda parada e de frente para a porta,
encostei a cabeça para identificar as vozes.

— Ele não tem provas para manter Giovanni preso. Certamente está
usando-o para colocar as mãos em você.

— Todos nós sabemos disso, Fabrizio.  Vamos envenenar Giovanni na
cadeia. Queima de arquivo.

A última voz pude reconhecer, era Matteo.

Bem, após ouvir aquilo tive duas certezas: meu irmão estava preso e
iriam matá-lo.

Rapidamente as imagens da minha mãe preencheram meus
pensamentos, isso ela não iria suportar. Tive atritos com os meus irmãos, mas
quem é que não briga? Porra, o mesmo sangue que corria na veia deles corria
na minha. Não houve somente lados ruins, houve os bons também. A vida
inteira vivi rodeada de amor pelos meus irmãos, que tentavam suprir a
indiferença do nosso pai para comigo. Giovanni não merecia morrer! Não
mesmo.

— Laura.

Saí daquela neblina de pensamentos nefastos e olhei para Matteo à
minha frente, depois notei a presença de Fabrizio e Riccardo. Os irmãos
metralha! Não havia nada de engraçado neles.

— Giovanni está preso? — murmurei com os lábios tremendo.

— Sim. Eu sinto muito. — Fabrizio passou a mão pelos cabelos.

Sente muito? Eu quase ri das palavras frias que cuspiu. Era como se
estivesse lidando com algo sem valor.

— Sente muito? — Ergui uma sobrancelha. — Por que não fui avisada?



Eu quero ir vê-lo.

— Porque não é da sua conta. — A voz grossa do meu marido
atravessou os meus ouvidos. — E não, você não vai vê-lo.

— Laura, aquele filho da puta do Rodrigues vai te pressionar até você
abrir a boca e delatar a Cosa Nostra — disse Matteo.

— Preciso falar com você — murmurei para Riccardo. — Por favor —
sussurrei.

Usei o “falar” para dar a impressão de ser algo rápido. Se eu usasse o
“conversar”, poderia soar algo longo, e certamente teria mais chance de ele
não aceitar.

Ele deu um gole de sua bebida sem desviar os olhos dos meus, como se
calculasse o que falar, ou pensando se iria me ouvir ou não.

— Vejo vocês depois. — Meu marido colocou o copo de bebida sobre a
mesinha de centro e fez um gesto com a cabeça para eu segui-lo.

Assim que passei pela porta do escritório sofri um Déjà vu. Estive ali
poucas vezes, porém o ambiente era pesado e me trazia péssimas
recordações.

Fechei os olhos e lembrei-me da nossa discussão... Aquela em que ele
me drogou e  me deixou em coma     

— Laura... 

Saí do estupor quando Riccardo sacudiu meu corpo. As lágrimas
desciam como cachoeiras e molhavam minhas bochechas. Atualmente era
mamãe de dois bebezinhos lindos, e que dependiam de mim, então toda
aquela coragem de confrontar Riccardo foi para o ralo.

— Eu deixei um bilhete pra você — murmurei, limpando o restante das
lágrimas com o dorso da mão.

Riccardo olhou-me surpreso.

— Hum. — Passou a mão na barba e estreitou os olhos. — Isso não
muda os fatos.  — Colocou as mãos no bolso.



— Eu deixei em cima da escrivaninha. Expliquei os motivos por ter
vindo embora. Peço que não use Giovanni para se vingar de mim.

Ele riu de lado, coçou a nuca e a abaixou a cabeça.

— Pretensiosa você. — Sentou-se na borda da mesa e cruzou os braços.
— Por que acha que tudo que eu faço, tem a ver com você?

Aproximei-me dele e toquei seus braços musculosos. Riccardo olhava
para mim atentamente, observando cada gesto meu. Envolvi meus braços ao
redor da cintura dele e encostei a cabeça no seu peito. Ele deslizou a mão até
minha cintura e apertou levemente. Levei minha mão em seu rosto e acariciei,
ficando na ponta do pé uni os nossos lábios, a língua dele invadiu minha boca
numa dança frenética, e o gosto de menta era delicioso. Os beijos ficaram
mais intensos, Riccardo deitou-me sobre a mesa e pressionou o seu membro
duro na minha intimidade, que estava pronta para senti-lo, pronta para
acomoda-lo, porém num ato brusco Riccardo afastou-se de mim.

— Sente-se na cadeira — ordenou.

Fechei os olhos imaginando que não viria coisa boa.

— Você não tem que me punir. Por Deus, dei inúmeras provas de que
amo você. — Aproximei-me dele novamente. — Nós podemos tentar. Somos
uma família linda... nossos filhos estão crescendo. Eu só preciso ouvi-lo dizer
que também me quer. Diga ao menos uma vez.

Riccardo entrelaçou a mão entre os meus cabelos e segurou minha nuca
e repousou sua testa na minha. Respirou fundo, era como se estivesse
travando uma batalha interna.

— Eu... — balbuciou com a respiração ofegante. Nossos olhares
estavam fixos um no outro. Meu coração dançou no peito imaginando as
palavras que tanto sonhei saindo de sua boca. — Sinto muito, Laura.  —
Afastou-se. — Não posso ser o que você quer.

— Você me ama. Só não quer admitir por medo de parecer fraco.

Ele ergueu uma sobrancelha.

— Não viaja, menina. Tire essa ideia de amor da cabeça.



Olhei para ele decepcionada, mas fiz o que me pediu. Uma vez sentada,
Riccardo andou até um armário e voltou trazendo uma corda, usando-a para
amarrar meus pulsos. Abriu a gaveta e tirou uma seringa com um líquido
amarelo.

— Vai me colocar em coma, outra vez?

— Você vai sentir um pouco de dor. Vai ter um pouco de febre e
talvez... convulsões.  Em um... ou dois dias estará bem. — Apertou a seringa
para sair o ar até expelir uma gotinha do líquido, depois passou um algodão
com álcool no meu braço, aproximou a agulha e injetou no meu braço.

Não falei nada, tampouco me exaltei. Apenas abaixei meu olhar e
permaneci até sentir as dores no corpo.

As lágrimas desciam com força, apertei os lábios e comecei a tremer de
frio. O suor escorria em meu rosto e minha visão foi ficando turva.

— E... se eu estiver grávida... isso vai matar o nosso bebê? — falei com
dificuldade.

— Não. — Ele baixou e acariciou meus cabelos, depois beijou minha
testa.  — A dose foi muito pequena.  E você não está grávida.

Aos poucos fui vendo tudo escurecer.

 

 

Abri os olhos com dificuldades e notei que estava deitada na cama,
minha cabeça e meu corpo ainda doíam. Meus olhos estavam pesados e
minha boca, seca. Afastei o cobertor quente do meu corpo e tentei pegar a
garrafa de água que estava em cima da mesa de cabeceira, mas vi tudo girar,
caí de cara no chão.

Riccardo saiu do banheiro correndo e me levantou.

Apaguei novamente.



 

 

Acordei com os pequenos raios de sol adentrando o quarto.

— Bom dia. — Girei o pescoço lentamente e vi Riccardo de pé. —
Como está se sentindo? — Sentou na cama e acariciou meu rosto. — O
médico já esteve aqui.

— Péssima — falei cabisbaixa. Ele pegou a garrafa de água e me ajudou
a tomar. Tomei com tanta gana que acabei me engasgando.

— Amanhã você vai estar bem melhor. Eu tenho que viajar para resolver
alguns negócios. A situação de Giovanni já está sendo resolvida, em breve
estará em liberdade.

Assenti. Engraçado que se eu implorasse ele não iria me ouvir, mas
como fiquei calada... Ele resolveu livrar meu irmão.

— Você sabe o que fez... chefe.

Segurou meu queixo e passou o polegar pelo meu rosto. Ficamos nos
olhando. Aquele olhar dizia tudo, porém da boca não saía nada.

— Mandei subir seu café. Matteo e Anna se casam em uma semana. 
  
        — Quero ir para casa da minha mãe.

— Posso saber por quê?

— Quero ajudar minha irmã com os preparativos.

Ele aproximou o rosto do meu pescoço e deu leves beijos, que passaram
para a boca. Quando dei por mim estávamos nos beijando com paixão, a mão
dele entrava por debaixo da minha camisola e tocava minha coxa, próximo a
minha intimidade.

— Não devemos — balbuciei me afastando e virando o rosto.



— Não devemos? — perguntou incrédulo com a voz ofegante, e
segurando meu rosto. — Sabe que posso forçá-la, não sabe?

— Não seria novidade. Você consegue tudo na base da brutalidade e
violência.

Ele levantou a mão e eu fechei os olhos temendo o tapa, mas não veio.
Riccardo saiu de cima de mim, muito puto, ajeitou o terno e pegou o celular
em cima da cabeceira da cama, depois saiu do quarto batendo a porta com
força.

Ele estava mudando? Sim, eu podia sentir!

 

 

Eu estava usando um lindo vestido na cor rosa bebê — era o dia do
casamento de Anna. Meus olhos estavam brilhosos e lindos com longos cílios
postiços. A bochecha levemente rosada para dar saúde, e na boca usava um
brilho labial claro, nada exagerado. Meus cabelos estavam arrumados em
coque frouxo e algumas mechas caíam nas laterais do meu rosto. Sim, eu
estava linda! Porém o aperto no meu coração não me deixava ter paz.

— Vamos? — Mamma apareceu sorrindo.

Mamma e eu descemos na frente.  Como Giovanni ainda estava preso,
Fabrizio ficou responsável por levar Anna até o altar.

Escolhi um salão que tinha Spa, Anna passou a maior parte do tempo
relaxando. Por estar muito nervosa e dizer a todo instante que não iria se
casar, optei pelo prático.  Ela não teria que ir tão longe para casar-se, era só
descer as escadas de vidro.  O lugar era luxuoso, a decoração estava
incrivelmente impecável. Tudo escolhido a dedo por mim, cada lustre de
cristal, cada detalhe bordado nas toalhas de seda. Foi uma terapia e tanto,
assim não tive tempo de pensar em bobagens.

Sentamos na cadeira e aguardamos a chegada dos noivos. A Famiglia



em peso estava reunida, afinal era o casamento do Capo, o solteiro mais
cobiçado da Máfia.

Ouvi barulhos e alguns murmurinhos, ao virar-me para trás, vi meu
marido chegando, sendo escoltado por vários soldados armados. Ele parecia
um Deus perante aqueles homens. Riccardo estava muito bem vestido, como
de costume. O terno era impecavelmente preto e a gravata, vinho. Assim que
nossos olhares se chocaram, eu desviei e fitei minha bebida. Completava
exatamente uma semana que não o via e nem falava com ele.

Uma música tocou quando Matteo chegou acompanhado de Alessandra.
Eles estavam lindos também. Meu cunhado usava um terno azul marinho e a
gravata na cor cinza. Alessandra radiante usava um vestido azul Royal.

Ele posicionou-se atrás do arco montado com flores rosas e brancas,
para aguardar a chegada de Anna.

Desviei minha atenção para a mesa do meu marido e vi que ele e
Fabrizio cochichavam algo. Então percebi que algo poderia ter acontecido
com Anna. Rapidamente levantei-me da mesa e subi as escadarias, ao abrir a
porta vi minha irmã caída no chão, aos prantos.

— Anna. — Caminhei em passos rápidos até ela e tentei tirá-la do chão.

— Eu não quero me casar. — Soluçou. — Ele disse que vai transformar
minha vida num inferno. — Matteo ama outra, não quero ter que reviver tudo
de novo.

Engoli em seco e a abracei. Ficamos sentadas no chão por alguns
minutos, a todo instante eu a confortava e lembrava da minha história. A
porta abriu-se de repente com uma certa força e derrubou alguns quadros de
obras de artes pendurados na parede. Riccardo caminhou em passos decididos
em nossa direção e puxou Anna pelos braços, tirando-a do chão.

— Qual é o problema?

— Eu não quero me casar — Anna balbuciou com dificuldades.

Ele ergueu uma sobrancelha de modo reprovador.

— Tudo bem. —  soltou-a, ajeitou o terno. — Vou descer e avisar ao



seu noivo. Começará a trabalhar hoje no bordel da Famiglia.

Tirou o celular do bolso e colocou no ouvido e saiu do local falando
com alguém.  Anna desesperou-se. No bordel as coisas seriam mil vezes
piores.  Corri atrás de Riccardo e consegui alcança-lo no pé da escada. Ele
olhou-me surpreso quando segurei em seu braço.

— Ela vai casar — afirmei ofegante.

— Quero ouvir de boca dela... não da sua, meu amor.  

Ficamos mantendo contato visual por algum tempo, até Anna aparecer e
atrair nossas atenções.

— Eu vou me casar. — Fungou.

Riccardo voltou a olhar para mim, depois olhou para Anna novamente.

— Certo. Estamos esperando lá embaixo. — Ele entrelaçou nossas mãos
e me puxou junto com ele.

Pela primeira vez aparecemos diante da Famiglia de mãos dadas. Era
estranho receber os olhares das mulheres, eu não sabia o que passava por suas
mentes. Riccardo me fez sentar junto dele, repousou a mão sobre minha coxa
e se concentrou  na cerimônia.

Anna entrou linda e deslumbrante, a cerimônia também foi linda. Não
pude deixar de lembrar do meu casamento e não me emocionar. Mamma
chorava baixinho na mesa ao lado. Logo o celebrante declarou Anna e Matteo
como marido e mulher. Anna agora era uma Guerrieri também.

 

A festa estava animada, porém cansativa. Fiquei com pena da minha
irmã. Anna estava destacada e desanimada enquanto Matteo bebia e dançava
com outras moças da Famiglia. Típicos homens da máfia.

— Vamos embora — Riccardo depois de um tempo sumido, apareceu e
sussurrou no meu ouvido.



Olhei novamente para Anna e a vi chorando nos braços de mamma, eu
não poderia ir e deixá-las naquele estado.

— Posso ir depois?

— Não.

— Por Dio, Riccardo. Estou cansada de ficar trancada naquela mansão.
Você quase não para em casa. Que mal tem?

   Ele passou a mão pelo rosto e suspirou fundo. Olhou em volta como se
pensasse no meu pedido. O lugar era o mais vigiado. Ninguém em sã
consciência iria invadir com tantos soldados armados.

— Não confio em deixar você aqui sozinha no meio de tanta gente,
querida.

— Não estou sozinha. Sei que não estou merecendo, mas peço um voto
de confiança. Matteo e Fabrizio estão aqui.

Depois de muita conversa e insistência da minha parte, ele decidiu
deixar.

— Vou sair para resolver os meus assuntos, volto em uma hora para
buscá-la e não quero ouvir reclamações. — Segurou meu rosto. — Fui claro?

— Sì. — Pulei no pescoço dele para enchê-lo de beijos em forma
de agradecimento, e ele aceitou me puxando pela cintura, dando-me um beijo
de tirar o fôlego.

Vi o momento em que Riccardo aproximou-se de Fabrizio e apontou
para mim, depois retirou-se do local acompanhado dos soldados, mas antes
de cruzar o hall, ele parou, olhou para mim e deu passo em minha direção.
Murchei na hora sabendo que ele tinha mudado de ideia, mas um soldado o
chamou para mostrar algo no celular, então eles foram embora.

Eu tinha uma hora para me divertir e animar minha irmã. Então depois
de arrastá-la para a pista de dança, peguei uma bebida para ela ficar animada.
Anna se soltou e começou a dançar, Mamma balançava a cabeça
negativamente e gargalhava.

 



 

Faltava trinta minutos para Riccardo chegar, Anna continuava dançando,
e mamma acabou entrando no ritmo. Eu estava um pouco tonta por conta da
caipirinha, me lembrei que pedi um voto de confiança ao meu marido, então
fui para o banheiro retocar a maquiagem e me recompor. Lavei todo o rosto
com água gelada e refiz a maquiagem. Tirei os grampos dos cabelos e soltei-
os, os fios caíram como cascatas na minha cintura. Olhei para o meu celular e
vi que havia passado mais de quinze minutos ali. Peguei minha bolsa e
caminhei até a porta, quando levei a mão na maçaneta, a porta abriu. Uma
mulher gordinha vestida com roupas de trabalho entrou carregando uma pilha
de toalhas impecáveis e brancas. Completamente atrapalhada, e sem enxergar
nada, a mulher tropeçou no degrau.

— Deixe-me ajudá-la. —  Peguei um pouco das toalhas e arrumei em
cima da pia.

Ao me virar para sair, levei um susto ao ver Catarina de pé na minha
frente com uma arma pontada para mim. As toalhas estavam todas no chão,
aquilo era apenas um disfarce. Ela não era gorda, estava grávida.

—  Catarina... o que está fazendo? — balbuciei.

— Você é amante do meu marido. Nós temos dois filhos juntos e não
vou permitir que você estrague nosso casamento.

Engoli em seco ao ver que Catarina estava completamente
desequilibrada.

— Não sou amante dele — balbuciei.

Ela gargalhou.

— Acha que sou burra? Eu vi vocês dois juntos no salão. Você estava
dando em cima dele. É normal se apaixonar, eu me apaixonei. Nós dançamos
na minha festa de quinze anos.

Como uma louca, Catarina começou a dançar e a cantar no banheiro. Ela



girava e ria sozinha. Aquilo estava me apavorando.

— Se me matar, eles vão te matar também — falei com medo.

  Ela parou de dançar e olhou para mim com ódio. Eu e minha maldita
boca!

— Acha que eu tenho medo da morte? — gritou histérica. — Sou casada
há anos com um Demônio. Ele condenou minha alma ao inferno com aqueles
lindos olhos reluzentes. Era um lobo em pele de cordeiro. — Gargalhou e
destravou a arma.

— Laura, está tudo bem aí?  — Fabrizio bateu na porta.

— Fabrizio! — gritei.

O som agudo do disparo atravessou meus ouvidos, senti minha barriga
doer e queimar. Não se engane! Se você, um dia, levar um tiro, não vai ser
nada parecido com as cenas da ficção. Você vai passar tanta dor que não vai
conseguir pensar em outra coisa, muito menos ficar de pé. Desabei no chão
vendo tudo embaçado.

As imagens na minha frente estavam distorcidas e os barulhos ficavam
cada vez mais distantes. O que mais me doeu foi ver mamma desesperada de
joelhos no chão com as mãos sobre a cabeça.

Eu estava morrendo? Era isso?

Algo iluminado surgiu no meio da multidão e estendeu-me a mão. Aos
poucos tudo foi escurecendo, senti meu corpo ser sacudido, e a última
imagem que vi foi o rosto apavorado de Riccardo.

 

 

                                    



         

      

O  que é  Cosa  Nostra para mim? O ar que  eu  respiro.

Mesmo sob as piores torturas, devemos manter a promessa de não
abandonar a fé nos princípios da Cosa Nostra — jurado solenemente.



Sendo o chefe, minha obrigação é manter a estrutura da organização;
principalmente, punir membros e associados que, de alguma forma, não
respeitam a hierarquia.

Exatamente há um mês, em uma reunião da Família, recebi reclamações
sobre um antigo membro, que não estava repassando igualmente os lucros
das vendas de drogas e exportações ilegais de bebidas alcoólicas. No nosso
código, o bastardo estava querendo “se virar sozinho”.

Com o sangue frio de um bom assassino, esperei um mês. Matar sempre
foi um ofício para mim. Entretanto exigia cuidado e disciplina. Paciente,
esperei a poeira abaixar, para que todos esquecessem aquela reunião. Mas o
ódio crescia dentro de mim.

Foi então que finalmente o dia do acerto de contas chegou. Meu relógio
de pulso marcava três e meia da manhã quando estacionei na rua deserta de
Sicília. O som dos cachorros latindo e da música do bordel soavam como
trilha sonora para o meu massacre.— Chefe — o soldado  alertou.

Enquanto tragava meu cigarro, olhei no retrovisor e observei Frank
Provenzano e seus comparsas saírem da boate altamente alcoolizados.

Eles riam como hienas e tropeçavam nas próprias pernas; provavelmente
debochando do dinheiro esbanjado, que ganharam às custas dos demais.  Eu
não me importava com o dinheiro, porém o certo é o certo. E não há
justificativa para os vacilões que passam a perna nos outros, que estão ali
fechando diariamente no batente.

Provenzano era conhecido por sua fama de sumir com os corpos de suas
vítimas colocando-as numa banheira cheia de ácido. Porém, nada se
comparava a mim. Riccardo Guerrieri, vulgo Demônio da Máfia.

   A casa caiu, e os desgraçados iriam se foder...

Apaguei meu cigarro e pulei para o banco do carona, e esperei
pacientemente eles se aproximarem do beco escuro.

— Vamos — ordenei, já destravando o fuzil.

Ao fecharmos o caminho, eles subitamente pararam de rir e viraram em
nossa direção.  Com as armas apontadas para o lado de fora, disparamos



vários tiros de 7.62 contra eles, foi o verdadeiro e delicioso banho de sangue
que revigorou minha alma e alimentou meu demônio.

Observei satisfeito a cena do crime, em busca de testemunhas. Em meio
àquele silêncio de cérebros despedaçados pelo chão, eis que surgiu uma
súplica de — ... não estou sentindo meu corpo.

A súplica agonizante vinha justamente de Provenzano, que teve a perna
estourada. Os ossos e o “caralho a quatro” estavam expostos. Os sangues dos
corpos escorriam e lavavam a calçada.

— Por favor... Eu não... — engasgou-se com o sangue.

Satisfeito. Trouxe novamente a coronha do fuzil até a parte da frente do
meu ombro, com uma mão sustentei o barril e mirei na cabeça dele, com a
outra mão, cheia de excitação, apertei o gatilho. O tiro a queima roupa,
atingiu em cheio a cabeça do maluco, voando pedaços para todos os lados.

Mais um problema resolvido.

Cheguei na mansão quando o dia estava amanhecendo. Tomei um banho
e fui descansar em um dos quartos de hóspedes que havia na casa. Sim, eu
estava puto, e por isso não fui dormir com minha esposa. Era foda admitir,
mas fiquei puto pra caralho por ela ter saído da Calábria sem me avisar, ainda
mais depois de tudo que rolou.

Aquilo não ia passar despercebido. Não mesmo!

Gostar dela é uma coisa, deixar que monte e mim sem estarmos
transando; são coisas completamente diferentes. Há coisas que não tem como
esquecer, então vou comer o cuzinho dela como um belo castigo.

 

 

A tempestade impossibilitou minha saída de casa, recebei informações
de que algumas árvores caíram, obstruindo algumas ruas. Para não perder



trabalho, fiquei no escritório adiantando assuntos burocráticos. Há dois dias
havia comprado o restaurante Parlatto — mais um local, para as lavagens de
dinheiro. Então precisava me dedicar, e fazer o local funcionar perfeitamente.

— Preciso falar com você. — Sem bater, Fabrizio adentrou como um
furacão.

Olhei para ele de modo reprovador e impaciente. Subitamente, Fabrizio
congelou próximo da porta. Respirei fundo e tirei os meus óculos, e joguei
sobre a mesa. Eu não tinha um minuto de paz!

   — O que foi dessa vez? — falei enquanto organizava os papéis.

Ouvi passos dele pelo escritório, levantei meu olhar e o vi tirar o celular
do bolso e jogar sobre minha mesa.

— Foi você que fez isso?

Peguei o aparelho e toquei a tela, a imagem da chacina havia virado
notícia mundial.

Ótimo, o recado foi dado com sucesso! Uma pena não mostrar os
demais, com as cabeças estouradas.

Ignorei, jogando o aparelho de volta na mesa e continuei com minha
tarefa. Aquilo não era algo para ser compartilhado, aliás, era assunto meu.

— Rodrigues tomou a frente desse caso. — Apoiou as mãos na mesa. 
— Se desconfiarem...

— Esse assunto... já deveria estar enterrado a sete palmos do chão. É
gostar muito de testar minha paciência! — Levantei-me de supetão da
cadeira, e o puxei pela camisa, na medida que o rosto dele ficasse bem
próximo do meu. — Você está falando demais. PORRA! Fecha o caralho da
boca, ou arrancarei todos os seus dentes.

   Engolindo em seco, Fabrizio levantou a mão, rendendo-se.   Continuei
olhando-o de modo reprovador, até que ele abaixasse a cabeça, e quando o
fez, ajeitei meu terno e voltei ao meu assento. Dado alguns segundos, foi a
vez de Matteo empurrar a porta e passar por ela. Justamente no dia que decidi
não travar a porta, no botão que ficava em cima da minha mesa junto com o



monitoramento de imagens. Era só esticar o braço para ter um pouco de paz.

     Sabendo que não conseguiria me concentrar em mais nada, bufei,
largando a caneta e os papéis. Joguei o corpo para trás no encosto da cadeira,
e olhei para os meus irmãos. Cada um com o seu respectivo defeito de
fábrica.

Fabrizio só estava me decepcionando como Subchefe. Por um triz não
perdi a cabeça e dei o seu lugar para Matteo, mas seria pior. Acho que  eu
teria mesmo que esperar meus filhos crescerem.  

  Matteo pigarreou.

— Viu os jornais?

— Sim. Eu mostrei. — respondeu Fabrizio.

Acendi um cigarro e traguei, enquanto ouvia suas conversas. Eles
inutilmente montavam um plano de merda  para tirar Rodrigues da nossa
cola.

Eliminar Giovanni não era a solução, uma vez que o garoto sempre foi
fiel e honrou a Cosa Nostra. E sendo o chefe, eu não poderia cometer um erro
novamente.

Então... Havia apenas uma alternativa. Eliminar o mal pela raiz.
Rodrigues ia morrer...

Enquanto ele me investigava de um lado, eu vasculhava todo seu
passado de ponta-cabeça.

Eu só precisava montar um plano perfeito, para não chamar muita
atenção. Subornar a justiça nunca foi tarefa difícil, porém, requer sabedoria.

— Preciso falar com você sobre o casamento. — Matteo, coçou a cabeça
e olhou para mim.

— Não pode voltar atrás, Matteo — Fabrizio, rosnou. — O
compromisso está de pé.

Eu sempre soube que Matteo não estava satisfeito com o casamento.
Mas ele precisava atender que as coisas não são como a gente quer,



principalmente na máfia. Estava tudo certo para o casamento, e Matteo
parecia conformado.

Porém, há uma semana ele veio com uma conversa estranha,
dizendo que estava apaixonado por outra pessoa. Jessebelle era muito bonita.
Filha mais nova da família Bacchi, saiu do colégio interno ao completar
maior idade. Sendo o Capo, era direito de Matteo casar-se com uma virgem,
mas não podíamos voltar atrás e desfazer o compromisso com Anna. Sendo
viúva de um traidor, dificilmente alguém iria desposar-se com uma “inimiga”
da Família. Mesmo ele estando apaixonado por Jessebelle,  o compromisso
com Anna continuava firme.

 

    

 

Meus planos seguiam tudo conforme o combinado. Castigar minha
esposa foi o mais difícil, principalmente depois de ouvi-la dizer que me
amava.

Amar...

Como é possível amar um Demônio como eu? Certamente qualquer
outra no lugar dela, depois de passar por todas as desgraças, teria desistido de
mim... de nós! Era exatamente isso que me deixava fascinado. Nenhuma
outra teria tanta atenção assim. Era exatamente por isso que todas as malditas
mulheres da Família deixaram de me interessar.

Laura era única!

Eu quis fodê-la na minha mesa, e em todas as posições, sussurrando em
seu ouvido o quanto me deixava louco. Porém, mais uma vez o meu lado
racional gritou, me tirando daquela fumaça de sentimentos. Eu não podia!
Não podia sentir o mesmo que ela sentia por mim.

Amar não era para mim, seria estranho um homem hediondo como eu...



Apaixonado!

Laura viveu em um colégio fora da máfia. Sendo assim, não entendia
que a Família vivia de acordo com um sistema antigo de monarquia. Somos
machistas, as mulheres são nossas propriedades e devem nos respeitar.

Ela me desrespeitou quando saiu da Calábria sem minha autorização,
sendo assim, resolvi unir o útil ao agradável. Fiz com que sentisse na pele as
consequências de suas desobediências, em contrapartida, eu não perderia
tempo vigiando-a, com receio de que fizesse alguma merda para tentar salvar
Giovanni. 

  Eu assisti em silêncio o sofrimento da minha esposa.

A toxina do fruto da Belladonna, rapidamente fez efeito. Depois da febre
alta e convulsões, alucinações dores no corpo, apliquei-lhe o Antídoto, para
não surgir maiores complicações.

Deitei-a com cuidado sobre a cama e cobri seu corpo com cobertores
grossos, deixando-a bem aquecida.

Minha mulher iria descansar por um tempo.

Belladonna é uma flor altamente tóxica, capaz de matar.

 

 

 

Entrei no Parlatto e fui diretamente para a cozinha. Já estava tudo
resolvido sobre a fuga de Giovanni, que logo estaria na Calábria. Então
presumi que em questão de segundos, Rodrigues iria aparecer depois que
mandei a mensagem com a minha localização.

Eu já estava cansado de esconder os meus negócios. Chegava a hora de
colocar um ponto final e vencer o jogo com maestria; com uma bela carta
escondida. A morte!



 

 

Sentei-me na cadeira, acendi um cigarro e dei um gole do meu uísque,
me deliciando do sabor do malte envelhecido. Eu sempre vestia um terno
impecável, e usava um grande relógio no pulso.

— Por favor, não me mate.

Desviei minha atenção para a esposa do delegado, sentada na cadeira
com os braços amarrados e explosivos presos na cabeça.

Apaguei meu cigarro e caminhei até ela. Porém, minha atenção foi
voltada para a porta quando Rodrigues chegou. Ao constatar que a esposa
estava mesmo comigo, a pose dele caiu por terra.

— Você é um desgraçado, Guerrieri — rosnou. — Minha esposa não
tem nada a ver com isso.

Ergui uma sobrancelha.

— Seus filhos também não. Porém não pensou duas vezes antes de
envolvê-los. A máfia é para os espertos, Rodrigues, ainda não percebeu?

— Eu não vim sozinho — alertou. — Eles vão entrar em 3 minutos.

  Olhei no relógio, sabendo que os meus soldados são eficientes.

— Eles já estão mortos. A ordem dada aos meus soldados era matar em
menos de 2 minutos. — Acendi outro cigarro. — Tudo que acontecer aqui,
vai ficar aqui.  A justiça também é beneficiada... comprada pela máfia. No
final, todos saem ganhando.

Bem-vindo à corrupção!

— Estou aqui justamente para mudar isso. — Ele deu um passo,
vacilante, na minha direção. O cara estava cagando de medo, mas tentava
fazer ser o fodão.



— Faça como achar melhor. Mas assuma as consequências. Todos que
você ama, vão morrer. Já matei os seus filhos, agora, vou matar sua esposa.
Depois vou fazer uma visita a sua mãe, ela tem Alzheimer, não é?

Era só estalar os dedos e Rodrigues já estaria morto. Porém, eu queria
fazer um fodido terror psicológico no desgraçado. Perdi milhões de euros, por
conta desse arrombado filho de uma puta. Tive que pagar muito os
envolvidos, para ocultar o caso. Tive que pagar bem aos policias corruptos,
para trazerem a mulher de Rodrigues.

— Tudo bem, você venceu. — Quando ele colocou a mão na cintura, eu,
automaticamente, puxei minha arma, primeiro. Rodrigues respirou fundo,
puxou a arma e colocou no chão.

— Estou abandonando o caso. Vou embora da Itália. Então deixe minha
esposa fora disso, ela está grávida. Minha mãe merece um pouco de paz,
também peço em nome dela.

Desgraçado! Me fez perder dinheiro de bobeira! Por que não desistiu
antes?   Certamente              teríamos              feito               um ótimo
negócio.

Com o ódio, acenei com a cabeça.

Meus soldados chegaram por trás e renderam Rodrigues, enquanto um
segurou o braço, o outro colocou um saco preto na cabeça dele.

A mulher começou a gritar.

Comecei a torturar Rodrigues às sete e meia da noite.

 

 

Eu ainda torturava o maldito. Peguei nomes e endereços de pessoas que
estavam junto com ele na operação.

E eu tinha mais um trabalho pela frente, eliminar um por um.



Com o serrote bem amolado, fui serrando lentamente o tendão de
Aquiles dele, e quando chegou no osso mais duro, usei a serra elétrica, e o pé
foi amputado. O cara se engasgou com a saliva e vomitou no chão, depois de
tanto esgoelar.

— Eu... eu... disse para você não se meter com esses criminosos — a
mulher chorou, abaixando a cabeça.

— O que faria para salvá-lo? — decidi jogar com a mulher.

Sentei-me na cadeira, e ordenei que a soltassem.

Curiosamente, a mulher veio engatinhando até mim, e com as mãos
trêmulas, apertou meu pau.

Não, mulher, aí não!

— Deixe-me te chupar — implorou, como se aquilo fosse eximi-la da
minha raiva.

Parei para pensar no meu casamento, principalmente na rejeição da
minha esposa. Eu poderia obrigar Laura a fazer sexo comigo, cheguei a
levantar a mão para desferir o tapa, depois da afronta. Então me lembrei da
promessa que fiz, de tentar ser melhor para ela.

Nunca mais queria vê-la surtando, ao ponto de atentar contra sua vida.

— Você tem namorada? É casado? — a voz da mulher me tirou da
fumaça de pensamentos.

Bebi um gole da minha bebida, e continuei com os olhos fixos nela,
pensando no próximo passo.

O corno continuava gemendo de dor, mas não tirava os olhos de nós.

—  Izy — gemeu. — Não... faça isso!

A mulher, não dando atenção, começou a abrir o meu cinto. Fiquei
satisfeito olhando para a cena erótica. Seria uma vingança prazerosa, e o
maldito assistiria a mulher mamando no meu pau. Porém, minha mulher
queria exclusividade do meu corpo. E, se, o que rolar aqui, chegar até ela, me
causaria ainda mais problemas.



   Eu não deveria me importar, né? Mas...  eu me importava!

— Você está com cara de apaixonado. Logo, é comprometido —
sussurrou com a voz baixa, porém alta o suficiente para me fazer empurrá-la
para longe e acionar o botão do explosivo, com a potência mínima, somente
para explodir sua cabeça e não causar dano ao ambiente.

A cabeça da mulher virou geleia no chão. A massa encefálica misturou-
se ao sangue e outros excrementos.

Apaixonado? Eu estava mesmo apaixonado?

O corno tentou levantar-se para tentar socorrer a mulher, porém caiu
como um saco de bosta no chão, quando tentou firmar a perna sem pé no
chão.

Farto dos gritos dele, peguei o infeliz pela camisa e arrastei até o
maquinário. Liguei a máquina de moer carne, e enfiei a cabeça dele.

Rodrigues começou a tremer e gritar, a máquina grande e potente
rapidamente foi triturando-o, os pedaços caíam numa bacia grande de metal.
E quando restaram apenas pequenas partes, joguei o verme lá dentro, para
terminar de moer os restos. 

— Limpem tudo — ordenei aos soldados, que certamente teriam muito
trabalho.

— Mas chefe — um outro soldado murmurou.

   Parei de caminhar e me virei para ele.

— Eu não posso ver sangue.

Estreitei os olhos e observei o soldado. O rapaz aparentava ter seus 23
anos de idade, um verdadeiro novato. Mas na máfia não havia tempo para
frescuras.

Os demais soldados seguravam os risos. Eu, calmamente, andei até ele.
Seu rosto estava molhado de suor, e sua respiração estava acelerada.

— O que disse?

Ele respirou fundo e engoliu em seco.



— Tenho... fobia de sangue... chefo, chefe.

— Cada cachorro que lamba sua piroca! — Olhou-me confuso. — Sabe
o que isso quer dizer?

Ele rapidamente negou com a cabeça.

— Não, senhor.

— Cada um com seus problemas.

Virei as costas e saí dali, afinal, eu teria mais problemas para resolver. O
casamento de Matteo começaria em alguns minutos, o bastardo              havia
              escolhido                o               pior horário, eu ainda precisava tomar
banho e trocar de terno.

 

 

Depois de estacionar em frente ao local onde aconteceria o evento,
ajeitei meu terno e entrei sendo escoltado por meus soldados. Parei apenas
para receber alguns cumprimentos de homens feitos, que beijaram minha mão
em sinal de respeito.

Assim que atravessei o amplo salão, procurei pela minha esposa. Meu
coração se aquietou ao vê-la sentada, linda. Há uma semana que estávamos
sem nos ver ou falar. A máfia estava tomando todo o meu tempo, como
sempre.

Eu não conseguia tirar meus olhos de Laura. Precisávamos de um
momento a sós porque meu corpo gritava pelo dela.

— A noiva não quer se casar — Fabrizio cochichou no meu ouvido. —
Acho melhor você ir resolver, antes que os convidados desconfiem.

Diabo!  Mais essa.

Quando voltei meu olhar, Laura já havia sumido. Levantei com sutileza,



ajeitei meu terno e  fui subindo lentamente as escadas.

Sem paciência, dei um chute na porta e arranquei Anna do chão. Porra,
essa mulher teria que agradecer ao invés de dar ataques. Eu não teria
problema nenhum em jogá-la no bordel.

 

 

Depois de tudo resolvido, voltei para o salão, puxando minha mulher
junto comigo. Eu só queria que aquela porra de casamento acabasse, e eu
finalmente pudesse ir para casa desfrutar da companhia da esposa, matar a
saudade. E quando graças à porra a cerimônia acabou, surgiu mais um
imprevisto.

O que me deixou puto, não foi o problema em si, foi ter que deixar
Laura sozinha na festa. O aperto no meu coração quase me fez desistir, e por
pouco não voltei para buscá-la, no entanto, atentaram novamente contra a
Cosa Nostra, então tive que deixar a intuição de lado e agir pela razão. Tive
que afastar aqueles pensamentos e entrar no carro,   ir em mais uma missão
da Cosa Nostra.

 

 

— Todos mortos — Mumú, meu soldado de confiança, praguejou.

Cerca de 3 membros da máfia foram mortos com tiros nas costas. Isso
sempre acontecia, mas nós tínhamos que chegar antes da polícia, para
verificar o que de fato aconteceu. Depois o caso era abafado.

— Coloque os corpos em sacos pretos — ordenei, respirando fundo,
enquanto passava as mãos pelo rosto.



Os minutos passavam, minha cabeça estava a ponto de explodir. O
quebra-cabeça não se encaixava.

   Porra, eu estava exausto!

     Olhei no meu relógio de pulso, e vi que não iria conseguir esperar os
minutos que restavam. Entrei no carro e passei instruções para outros
soldados resolverem esse problema, porque eu não estava confiando  em
Fabrizio tomando conta de Laura.

 

 

Assim que atravessei o hall, os soldados arregalaram os olhos, todos
com os olhos arregalados e mãos sobre a boca. Na verdade, meu
subconsciente já me alertava.

— A senhora Guerrieri levou um tiro. Ela está no banheiro.

Não sei quem me avisou, só sei que corri o mais rápido que pude.
Quando empurrei a multidão e passei pela porta, sofri um choque ao vê-la
caída no chão, com as mãos na barriga, toda ensanguentada.

Isso não podia estar acontecendo!
 

— Laura. — Rasguei o vestido dela para olhar a gravidade do tiro, levei
minha mão até o local e pressionei.

Os médicos entraram rapidamente para prestar os primeiros socorros...

Segurei o rosto dela entre minhas mãos, seus olhos desviaram
lentamente para mim, e a última lágrima que escorreu deles antes de se
fecharem, quebrou meu coração.

— Fica comigo — murmurei trazendo-a para os meus braços.  — Me
perdoa.



Deixei que os médicos fizessem o trabalho deles, levando-a o mais
rápido possível para o hospital.

Assisti aquela cena, petrificado. Era um misto de raiva, decepção e
impotência.

Passei a mão pelo rosto, e obriguei meu cérebro a funcionar. Era hora de
achar o culpado, e não precisei ir tão longe, já que estávamos no mesmo
ambiente.

Os soldados seguravam Catarina, impedindo que fugisse.

— Riccardo, lembre-se que Catarina está doente. Ela também foi vítima
e por isso está assim.

Fabrizio pôs a mão no meu peito, tentando inutilmente me parar. Aquilo
me desestabilizou ainda mais, ela, era responsabilidade dele.

— Só vou pedir uma vez... tire suas mãos de mim. — Cerrei a
mandíbula, sentindo o ódio tomar todas as veias do meu corpo.

— Ela está grávida, o filho é meu — rosnou. — Então você vai ter que
me matar primeiro.

Sem hesitar, fechei a mão e acertei o primeiro soco. Fabrizio caiu
sentado com a mão na boca. Puxei a arma da cintura e atirei na perna dele.

— Ahh!  Disgraziato!

— Por Deus! — Alessandra entrou na minha frente, tentando me parar.

Minha raiva só aumentava, e a empurrei, fazendo-a desequilibrar e bater
com a cabeça no chão.

— Você ficou maluco? — Fabrizio tentou levantar-se, mas caiu sentado
de novo. A minha fúria era tremenda: dei mais um soco em seu nariz,
fazendo o sangue escorrer. Chutei várias vezes a costela dele.

Por fim, bati sua cabeça contra a parede, e parei quando vi a quantidade
de sangue na minha mão.

— Você não é mais o Subchefe da Cosa Nostra. Não quero mais olhar
na sua cara. Você só me decepciona. Não tem estrutura nenhuma para



comandar a organização. Eu confiei em você. — Desviei meu olhar para
Catarina, e vi sua barriga volumosa. — Tirem ela daqui. Mandem fazer uma
cesariana sem anestesia — ordenei.

Antes de sair do local, olhei para Fabrizio novamente.

— Vá assistir o seu filho nascer. Depois quero que dê um fim nela, do
contrário, eu juro que mato você.

Ele muito aéreo, com o rosto todo arrebentado, assentiu.

 

 

      Cheguei no hospital às pressas, os médicos rapidamente vieram
conversar comigo. O estado de Laura era grave, não sabíamos se iria
sobreviver. Porém, um peso saiu das minhas costas quando a suspeita de
gravidez foi mesmo descartada. O médico me garantiu que ela não poderia
engravidar novamente, e ele estaria  morto se isso acontecesse.

— Ela está na Unidade de Terapia Intensiva. O caso é delicado. Vamos
precisar de doadores de sangue.

— Sou doador universal.

Ele assentiu.

 

 

Assim que vi o corpo dela repousado, pacificamente, naquela cama, me
senti péssimo. Enquanto eu tinha o sangue coletado, a imagem dela sorrindo
e de nós dois fazendo sexo invadiu minha mente.



A sorte era que fazia tempo que eu não me drogava, porque eu gostava 
de fazer isso enquanto me perdia nas lembranças de como foram minha
infância, adolescência... Toda minha vida  foi uma merda.  Quase morri de
overdose enquanto eu exagerava nas drogas injetáveis, eu nunca tive nada.

 

    
     
             



 

“Quando eu era criança

Tive uma visão fugaz

Pelo canto do meu olho

Eu virei para olhar mas tinha sumido

Eu não consigo por meu dedo nela agora

A criança cresceu

O sonho se foi

E eu me tornei

Confortavelmente entorpecido”

( Pink Floyd - Comfortably Numb)

 



 

 

                                         

 

 



         3 MESES DEPOIS...

 

— Repita comigo — meu pai ordenou. — Serei fiel à Cosa Nostra
enquanto eu viver.

Meu corpo estava dormente, o sangue escorria das minhas feridas
expostas, enchendo o balde de alumínio, que se encontrava debaixo dos meus
pés.

O lugar cheirava a morte, o cheiro metálico do sangue e carne podre
tornava tudo ainda mais sombrio e deplorável.

Olhei desnorteado para o meu genitor, sua imagem desfocada entre
neblinas me causava pânico.

Meu corpo estava fraco devido à perda significativa de sangue, devido
às facadas e aos outros ferimentos.

Não sei como ainda estava vivo!

As correntes presas nos meus pulsos sustentavam meu corpo, obrigando-
me a continuar de pé.

As correntes presas, que mantinham meus braços suspensos,
danificavam ainda mais os meus pulsos, deixando-os em carne viva. Meu
corpo completamente nu tremia a cada banho de água fria. 
 

— Serei fiel... À Cosa Nostra... Enquanto... Eu viver.

Ele sorriu satisfeito. Tragou o charuto e jogou dentro do balde,
apagando-o com o meu sangue.

— Moleque esperto. — Segurou meu rosto entre as mãos. — Você é
meu orgulho, garoto. A única coisa boa que a vagabunda da sua mãe me deu.
O primeiro filho varão é o que importa, o resto é lucro. Os que morreram
ainda no útero, certamente, eram tão fracos quanto aquela imbecil.

— Água — murmurei, sentindo meus lábios secos.

Levantei a cabeça com dificuldade e olhei para ele, novamente.



   
— Quer água, filho? — perguntou estranhamente.

Assenti, apoiando a cabeça no meu braço esquerdo. Eu só queria que
aquele pesadelo acabasse.

— Você não está com sede, Riccardo — praguejou. — Quantas vezes
terei que repetir? — gritou dando um soco no meu rosto. — Demônios não
sentem nada, porra!

Fechei os olhos ao sentir a faca quente atravessar novamente meu corpo.
O cheiro de carne queimada invadiu minhas narinas.

Aquele maldito pesadelo perdurou por dias... Um pesadelo sem fim.

    Dia após dia, as emoções saíam do meu corpo.

Ninguém iria me salvar. Não, ninguém!

Riccardo Guerrieri foi morrendo aos poucos, dando lugar ao Demônio
da Máfia.

— Então, meu filho, você ainda está com sede?

Neguei.

Não satisfeito com a resposta, ele puxou meu cabelo, me obrigando a
olhá-lo.

— Não me lembro de ter feito nada contra sua língua. Então comece a
usá-la antes que eu corte — rezingou.

— Não estou com sede. — Tossi.

— E fome?

— Também não.

— Posso saber por quê?

— São estados psicológicos. Demônios não sentem nada.

Demônios não sentem nada! 
  Demônios não sentem nada...



 

— Riccardo.

Abri os olhos de repente, ao sentir meu corpo ser balançado. Matteo
estava de pé, bem na minha frente. Assim que retomei a consciência, percebi
que ainda estava sentado na cadeira do lado da cama, onde minha esposa se
recuperava aos poucos. Há três meses estava naquela situação, mesmo o
médico informando que ela poderia acordar a qualquer momento,  minha
impaciência não cessava.

Eu era o responsável por tudo de ruim que aconteceu a ela. A morte, a
dor e o sofrimento estavam impregnados em mim, eu apenas arrastei-a
comigo para esse martírio.

— Não vai conhecer sua sobrinha? — Ele apertou meu ombro, olhando
para Laura. — Eu sei que Fabrizio errou, mas a bebê não tem culpa. Ele
matou Catarina, honrou a Cosa Nostra.

—  Ele vai precisar de muito mais para subir no meu conceito. Por
enquanto as coisas ficam como estão. — Passei a mão pelo rosto. — Já
confirmaram se a menina tem o nosso sangue?

— Sim. É uma Guerrieri. Ela vai se chamar Fabrícia, a primogênita do
nosso irmão.

A criança era uma bastarda, mas eu também não podia renegar. Eu só
precisava pensar com calma... no que fazer.

— Vou resolver os assuntos dos armamentos. — Matteo tocou meu
ombro.

Assenti e voltei a me sentar.

 

 

Peguei meu notebook e fui resolvendo o que dava para resolver. Após



algumas horas entretido, ouvi um resmungo vindo da cama, que atraiu minha
atenção.

Fechei o notebook e me aproximei, passei minhas mãos entre os cabelos
da minha esposa, a fim de acalmá-la. Fui informado de que Laura acordaria
transtornada, pelo fato de odiar hospitais. Então assim que pôs a mão na
máscara de oxigênio para arrancar, eu impedi segurando-a.

— Ai... — chorou.

— Calma! Estou aqui — sussurrei em seu ouvido.

Aos poucos foi se acalmando, logo caiu no sono. Pela primeira vez
depois daquele maldito acidente, Laura finalmente acordou.  Respirei
aliviado e debrucei-me sobre a cama, mantive os olhos fixos nela. Levei a
mão até o seu rosto e acariciei levemente.

Ainda debruçado sobre a cama, desviei minha atenção ao ouvir um
barulho na porta. Marta estava estática olhando para mim, num estado
catatônico.

Olhei para o rosto pálido e as mãos trêmulas da mulher, franzi minha
testa.  Porra... esse era o efeito que minha presença causava nas pessoas? Era
sempre assim?

Sempre me considerei uma ameaça para os meus inimigos ou quem
fosse contra mim. Então... não havia circunstâncias para aquela mulher estar
desse jeito.

— Entre — autorizei.

Logo minha atenção caiu nas flores que carregava.

— Bom dia, chefe! — Caminhou em passos vacilantes até a cabeceira, e
colocou as flores lá.

Afastei-me um pouco, cedendo um pouco de espaço para ela se
aproximar de Laura.

— Novidades? — murmurou, enquanto observava Laura atentamente
em busca de algum sinal.



— Ela acordou e dormiu.  Em alguns minutos deve acordar novamente.

  Marta assentiu.

—Posso pedir um favor? 
    
        — Hum. — Ergui uma sobrancelha.

  Pigarreou.

— Quando ela acordar novamente, não diga que o hospital é
subterrâneo. Ela vai ficar muito transtornada. Laurinha tem pavor de lugares
fechados.

 — Não vou dizer. Nem precisa pedir como favor. — Ela assentiu,
abaixando a cabeça. — Fique com ela, eu vou sair para tomar um café.

 

Saí dali para respirar um pouco, porque eu já não estava mais
aguentando vê-la sobre àquela cama. A culpa estava pesando sobre meus
ombros, eu havia descuidado de Laura e acabei permitindo que a tragédia
acontecesse. Eu nunca senti remorso por tirar a vida das pessoas.

Sempre vi a  morte como uma passagem natural da vida, até Laura levar
o tiro e ficar entre a vida e a morte. 

 

 

 

Assim que retornei, fiquei na porta do quarto algum tempo, parei ao
escutar as vozes. Minha consciência pediu que eu ficasse ali ouvindo, então
recuei alguns passos e me encostei na parede, fechando os olhos, para aguçar
minha audição.

— Meu amor, você precisa se acalmar. Seu marido ficou o tempo todo



ao seu lado.

— Não minta, mamma. Cadê ele? Eu quero vê-lo entrando por aquela
porta, dizendo o quanto sentiu minha falta... E que me ama. Estou cansada de
sofrer. Ou ele assume nosso amor, ou some de vez da minha vida.

Fiquei em choque depois              de ouvir              aquilo.

Tombei, num passo vacilante para trás, respirei fundo e encostei minha
cabeça na parede.

   Milhões de vozes gritavam na minha mente perturbada, causando um
verdadeiro conflito de sentimentos. Eu não podia!

Eu era um tremendo filho da puta... Um bastardo de merda que não
merecia nada.

Por mais que o tal cupido filho de uma puta tivesse acertado em cheio
meu coração, não estava preparado para assumir e tampouco fazer o que
Laura esperava que eu fizesse. Demonstrar afeto era algo desconhecido para
mim.

Somente eu tinha consciência do quanto lutava para não machucá-la.
Todos os malditos dias lutei contra o Demônio que habitava a imensidão do
meu subconsciente. 

Não era fácil. Nunca foi.

Eu não aguentava mais enfrentar meu Demônio. Eu estava fodidamente
confuso, e minha cabeça doía toda vez que parava para pensar sobre esse
assunto.

Um homem experiente de 38 anos de idade não deveria estar tão
desestabilizado por uma menina de 21 anos de idade, que nem era nascida
quando me tornei o chefe da Cosa Nostra.

Uma ninfeta, apenas! Mas que era a  
  mãe dos meus filhos!

Sempre estive rodeado de mulheres estonteantes, dignas de capas de
revistas. E Nenhuma delas foi capaz de foder com a minha cabeça, nunca
deixei que passassem por cima das minhas ordens.



Laura além de ser linda, tinha um toque especial que a destacava de
todas as outras. Sua ousadia e determinação para lutar por algo que
considerava certo, me deixaram completamente fascinado.

Não vou negar que fiquei orgulhoso quando comecei a enxergar que
minha jovem esposa não era apenas mais uma dondoca fútil, deslumbrada por
riqueza e um título de dama da Máfia — isso também foi um dos motivos
para torná-la única.

Uma menina simples... que sem pedir licença, foi entrando aos poucos
na minha vida, incendiando meu corpo e derretendo os blocos de gelo que
revestiam meu mundo sombrio.

Laura era meu ponto fraco — devo admitir. Por isso eu tinha que
impedi-la de entrar de vez no meu sistema. O meu alerta vermelho indicou
que deveria me afastar dela.

Nós não poderíamos ficar juntos. Ela estaria muito melhor sem mim,
não tenho dúvidas!

—  Laura acordou, deseja ver o senhor e os bebês. 

Saí dos meus pensamentos e olhei para Marta, de pé na porta. O
semblante preocupado mostrava que minha cara não estava nada boa.

Eu deveria entrar e dar todo meu apoio a Laura, todavia aquilo lhe daria
mais esperanças.

— Quero falar com você. — Respirei fundo, colocando as mãos no
bolso enquanto ajeitava minha postura.

A mulher engoliu em seco e assentiu. Caminhamos por um longo
corredor, abri uma porta e dei espaço para ela entrar. Liguei meu notebook e
coloquei-o em cima da mesa.

— Sente-se, Marta. — Tomei uma lufada de ar, buscando paciência,
enquanto a mulher movimentava-se calmamente pelo lugar. Lerdeza demais
para o meu gosto!  — Laura sonhava em ser pianista?

A mulher sorriu triste e balançou a cabeça várias vezes positivamente.

— Giacomo nunca permitiu que fizesse aula. Tudo que Laura aprendeu



foi com a avó.

O babaca fez coisa pior, mandando-a para um colégio interno, longe da
máfia.

— Laura passará a ter aulas de piano em casa. Quando estiver pronta,
terá permissão de tocar em todos os eventos da Família.

Marta arregalou os olhos e pôs as mãos na boca, completamente
surpresa.

— Santo Dio! Laura ficará radiante. Muito obriga...

— Eu estou deixando sua filha... Vou sair por um tempo da Itália. É o
mínimo que posso fazer depois de todo mal que causei — interrompi.

— Dio. Isso vai destroçá-la. — Pôs a mão na boca, chorando.

Eu poderia simplesmente sumir sem dar nenhuma explicação. Estando
no topo, era difícil dizer meus planos tão abertamente a alguém. Mas eu
estava fazendo por Laura, que merecia qualquer consideração da minha parte.

— Continuaremos casados perante a sociedade. Laura continuará usando
meu sobrenome, continuará sendo mãe e cuidando dos nossos filhos.

— Mas e se descobrem que o senhor a deixou?

— Ninguém vai descobrir. Não vou deixá-la malfalada na boca das
pessoas. O que não posso é continuar destruindo a vida dela. Alimentando a
ilusão de que um dia irei melhorar.

— Perdão, chefe. Mas ela ama o senhor, independente de qualquer
coisa.

Fechei os olhos e respirei fundo, tentando controlar a vontade de quebrar
tudo. Porra! Eu estava fodidamente abrindo mão dela, e a mulher estava
tentando me convencer a ficar. 
      
— Laura é jovem demais para um homem boêmio e maldoso como eu. 

Ela assentiu, chorando.

— Ela vai poder se casar novamente? — murmurou.



Olhei incrédulo para a mulher.

—   Você já quer arranjar outro casamento? —  fui rude.  — Estou
saindo de cena justamente para não fazê-la sofrer mais. Acha que qualquer
outro homem da máfia será bom o suficiente? — Pus as mãos sobre a mesa.
—  Laura terá muitas ocupações. Estou sendo razoável, Marta. Estou
permitindo que ela cuide da educação dos meus filhos sem intervenção
minha. — Jamais vou permitir que outro homem  toque nela.

— Perdão, chefe. Não quis passar essa impressão. Perdão mesmo!  —
Abaixou a cabeça. — Laura colocou na cabeça que iria se apaixonar pelo
senhor, desde que soube que iriam se casar. Ela perguntava a todos como o
senhor era fisicamente. Conhecendo minha filha, foi amor à primeira vista.
Giacomo sempre a alertava, dizendo que o senhor seria mil vezes pior do que
ele. — Enxugou as lágrimas. — Saiba que o senhor deixará um buraco no
coraçãozinho dela. O primeiro amor a gente nunca esquece.

— Assumo minhas responsabilidades. Fui tão ruim quanto Giacomo, ou
pior — falei impassível, mas sentia um aperto estranho no peito. — Ela
precisa de um tempo, logo irá entender que o que sentia não era amor.
Ninguém em sã consciência se apaixonaria por um homem como eu.

Eu não poderia viver ao lado dela com esses sentimentos contraditórios.
Um dia dou carinho, no outro, seria agressivo por achar que fui fraco no dia
anterior. 

— O amor verdadeiro não é aquele que vive a mil maravilhas, isso é
comodismo. Mas aqueles que sobrevivem às piores tempestades são os que
valem a pena. O arrependimento existe para que façamos as coisas diferentes.
— Caminhou até a porta. — O senhor vai se despedir dela?

Se eu for, não terei coragem de deixá-la.

— Melhor não. Deixemos as coisas como estão.

Ela assentiu e saiu.

 



Respirei fundo e sentei-me na cadeira, tirei o livro da Cosa Nostra e
comecei a reescrever os 10 mandamentos, obviamente fazendo algumas
alterações como: Deve –se respeitar a esposa

A Máfia tratará as mulheres bem. Além das esposas serem respeitadas
por todos os membros da máfia.

Eu sabia que Laura odiava a maneira que algumas mulheres eram
tratadas na máfia, obviamente não era algo bonito de ser ver. Fracas e
inocentes, muitas vezes eram mortas nas mãos dos maridos a troco de nada.
Sendo todas fiéis e respeitosas, não havia justificava para serem agredidas ou
mortas sem nenhuma razão.

Laura me fez enxergar isso de uma outra maneira, com apenas algumas
palavras e atitudes.  Ela não era feminista, mas também não era o tipo de
mulher que se submetia a tudo, algo que me chamou atenção porque tudo
nela era na medida certa.

Assim que terminei, fechei o livro com força e guardei a caneta de ouro
no bolso. Chamei um soldado e mandei entregar cópias nas reuniões da
Família.

 

Passei todas as intenções para Matteo, que seria o novo chefe. Ele iria
crescer como homem, teria inúmeras responsabilidades sobre as costas, pelo
menos era o que eu esperava.

Olhei no relógio, meu jatinho estava esperando para minha nova
jornada: resolver pendências com a máfia Colombiana. E quem sabe,
expandir os negócios por lá.

 

 

Olhei a paisagem através da janela. Aos poucos Sicília foi diminuindo,
logo eu estaria fora da Itália.



Encostei a cabeça na poltrona, incerto se conseguiria ficar longe
dela.              Mas honra  sempre foi sinal de caráter  e  eu prometi deixá-la
ser feliz, e ao meu lado ainda não seria possível,              porque eu não
conseguia me controlar.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

“QUANDO ESTOU SOZINHO

E SONHO NO HORIZONTE

FALTAM AS PALAVRAS

SIM, EU SEI QUE NÃO HÁ LUZ

EM UM QUARTO QUANDO FALTA O SOL

SE VOCÊ NÃO ESTÁ COMIGO, COMIGO”

( ANDREA BOCELLI- COM TE PARTIRÒ)

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

“QUERIDO DEMÔNIO... ME COMA, POR FAVOR”.

 

Se me perguntarem como é a dor do amor, com tristeza profunda e
desesperança vou dizer: terrível!

Sinto-me péssima, desde que mamma deu-me a notícia de que Riccardo
havia ido embora da Itália. Na hora fiquei em choque e não consegui
raciocinar, com o passar dos dias fui me convencendo de que ele não voltaria
nem para se despedir. Riccardo Guerrieri nunca voltaria atrás em suas
decisões.

Entregar meu coração a um Demônio foi tolice, no fundo eu sempre
soube que sairia machucada no processo, mesmo não estando preparada para
sofrer as consequências. Amar Riccardo foi como entregar minha alma ao
diabo, a barganha foi perigosa. As consequências foram dolorosas, e Laura
Bassi nunca mais seria a mesma, nem em outras encarnações.

Me diz: há tortura pior do que sentir sua alma afundar na areia movediça
da solidão?

A dor do amor é uma experiência difícil, mas eu tinha que me reerguer e
viver para os meus filhos. Eu teria que viver como uma viúva da Máfia,
carregando o peso de um sobrenome consagrado.

As aulas de piano eram minha válvula de escape; logo após sair do
hospital, há dois meses, peguei firme nas aulas particulares. Eu tive que
fechar os olhos e seguir em frente, conviver com a realidade de que nunca
existiu o pote de ouro no final do arco-íris.

“Príncipes encantados não existem”. 
“Felizes para sempre”, também não.



Desviei minha atenção para a janela e contemplei a chuva forte através
dela, estávamos no inverno e aquilo seria comum, mas o tempo chuvoso
aumentava ainda mais minha solidão. O buraco no peito era esmagador.

Sempre amei frio e chuva. Uma combinação perfeita para ler livros
enquanto saboreava um chocolate quente, mas daquela vez não estava sendo
favorável.

— Laura.

— Hum? — rapidamente desviei minha atenção para Alessandra, saindo
dos meus pensamentos.

Num sábado monótono, ela me chamou para um almoço no Parlatto.
Falamos sobre diversos assuntos, até mesmo sobre o dia do meu acidente. O
que me deixou mais aliviada depois de toda a merda, foi saber que eu
realmente não estava grávida, do contrário eu iria sofrer muito mais.

Quando Alessandra mencionou sobre Riccardo ter atirado em Fabrizio e
o afastado dos assuntos da Máfia, fiquei em choque. Não sabia o que pensar a
respeito daquilo.

Matteo passou assumir o cargo de chefe, entretanto ouvi rumores sobre
estar estressado e perdido com tantas responsabilidades.

— Eu estou grávida — balbuciou.

Olhei para o rosto pálido de Alessandra, não consegui identificar a
emoção. Eu sabia que estava sofrendo pela traição do marido e a morte de sua
única irmã.

— Você está feliz? — Segurei firme em sua mão.

Ela negou.

— Riccardo mandou um recado através de Matteo, informando que
Fabrizio poderia criar a bebê.

— Isso é bom. — Sorri enquanto tomava um gole do meu suco.

Ela juntou as mãos sobre a mesa e começou a brincar com os dedos.

— Pedi ao meu marido que escolhesse entre nós duas. Posso estar sendo



cruel em exigir essa opção, mas não vou conseguir viver na mesma casa com
a filha da minha irmã, fruto da traição com o meu próprio marido. —
Respirou fundo. — Filhos fora do casamento são contra as regras. Riccardo
não deu ouvidos quando fui falar do divórcio.

— Eles são irmãos. — Dei de ombros. — Para acobertar as safadezas
um do outro, os homens se unem num elo inquebrável. Ao contrário de nós
mulheres, que vivemos o tempo todo em desunião, o próprio machismo está
em nós.

— Você disse tudo, amiga. — Alessandra abaixou a cabeça e respirou
fundo.

Eu nunca fui muito boa em avaliar as pessoas, no entanto consegui fazê-
lo com Alessandra. Era intrigante as olheiras profundas, os cabelos
desgrenhados numa tentativa falha de coque frouxo.

—  Isso é tudo? — Apertei levemente sua mão, e sorri gentilmente.

— Sendo sangue dele, tenho certeza que Fabrizio escolheria a bebê. Na
Máfia não existe divórcio, então arrumei um esquema com alguns homens
que trabalhavam para o meu pai. Meu tio também ficou de me ajudar. —
Alessandra olhou para os lados, checando se alguém prestava atenção em
nossa conversa. Depois apertou minha mão levemente. — Promete que nunca
irá revelar a ninguém o que falarei aqui?

Assenti, ainda absorta.

— Não vou falar.

— Irei forjar minha morte após dar à luz ao meu bebê.

Levei a mão à boca, chocada!

   
— Alessandra, pseudocídio na máfia é imperdoável. Isso está fora de
cogitação — balbuciei, perplexa. — Terá coragem de deixar seu filho?  Dio...
Alessandra.

— Estou morrendo aos poucos vivendo naquela casa — chorou
baixinho. — Por Deus, Laura! Eu não consigo lidar com o fato de não ter



mais um casamento dos sonhos... Um marido fiel. Fabrizio chega tarde todos
os dias de madrugada, cheirando a prostitutas. E esse bebê foi escolha dele,
não minha. Eu me prevenia e ele descobriu. Eu jamais colocaria filhos no
mundo, sabendo a forma como eles são iniciados pelos pais. Eu preciso
respirar e viver novas emoções. Então quando isso acontecer, saiba que
estarei mais viva do que nunca. Através de você, quero ver o meu bebê
crescer e dar os primeiros passinhos. Posso contar com você?

Santo Dio!

— Você não vai mais voltar?

— Não sei... Fabrizio conseguiu o que queria,  menos me manter do seu
lado. 

— Sì. — Passei a mão pelo rosto, depois olhei para os lados.

O que eu poderia dizer: nada! Jamais iria impedi-la de tal ato. Por ser
maior de idade, Alessandra sabia perfeitamente das consequências. E no
fundo eu a invejei, era isso que eu também deveria ter feito.

— Laura, você é um anjo iluminado por Deus. — Respirou aliviada. —
Fique tranquila, você não vai participar de nada. Só me manterá informada
sobre o meu pequeno. Acho que será um menino. Ele sempre quis filhos, mas
eu não estava preparada.

Quando pensei em abrir a boca para respondê-la, um aglomerado de
homens adentrou o Parlatto, comemorando. Eles falavam alto e gargalhavam.

Logo Matteo surgiu, parando na porta do restaurante e observando tudo
com atenção.  Quando seu olhar cruzou o meu, o moreno andou em passos
rápidos até mim.

— Terei que colocar um rastreador em você, Laura?

Ergui uma sobrancelha, desviei minha atenção dele e olhei para
Alessandra, esperando que ela soltasse alguma de suas pérolas.

— Aconteceu algo com Anna? — balbuciei.

— Não. Nós vencemos a guerra na Colômbia, finalmente os nossos
negócios serão expandidos lá.



— Que ótimo! — Alessandra deu um sorriso duchenne. — Dê ao chefe
a metade de um limão Siciliano, e ele fará uma deliciosa limonada.

Abaixei a cabeça, engolindo em seco. Precisava esquecer o dito cujo,
mas ficava difícil quando o homem é consagrado como um Deus na Máfia.

Bem, eu não sabia se Alessandra estava ciente sobre Riccardo ter me
deixado, e sinceramente, tive vergonha de dizer. Riccardo fez o que a maioria
dos mafiosos faz, somem ser dar explicações, muito deles até possuíam
amantes, desconfio que até família, em outro estado ou país. Porém não era
uma coisa fácil de ser aceita, nasci para ser única.

— Terá um evento mais tarde, para comemorar a magnífica conquista.
— Matteo sorriu. — Será sua estreia como pianista.

Antes de dizer que Riccardo foi embora de Sicília, mamma contou-me
sobre eu poder tocar nos eventos da Máfia. É claro que fiquei feliz, era meu
sonho fazer concerto para multidões.

— Poderei tocar?

— Sim. Se você quiser, obviamente.

Aquilo deixou-me feliz, encontrei na música uma maneira de me
expressar.

 

 

Fiquei por um tempo absorta, olhando os meus pequenos dormindo no
berço. A primeira coisa que fiz quando saí do hospital, foi correr para vê-los.
A cada sorriso deles, era como se meu coração ganhasse mais força para
bombear o sangue por todo o meu corpo.

Levei minha mão até o rostinho de Vincenzo e acariciei, depois fiz o
mesmo com Lorenzo; meu coração doía de tanto amor.

Meus pequenos! Meus bebês! Meus gêmeos!



Meu maior desafio na vida foi quando descobri estar grávida. Não vou
negar que tive medo, mas meu instinto natural de protegê-los foi maior do
que tudo. Eu os escolheria sobre qualquer coisa.

Eles foram um presente...
Um presente de Riccardo para mim.

Riccardo... Que saudades de você!

— Senhora, a limousine está esperando.

A babá entrou no quarto, tirando-me daquela neblina de pensamentos.
Enxuguei as lágrimas e dei um beijo nos meus filhos.

Quando atravessei o vestíbulo, o vento gélido bateu forte contra meus
cabelos e minhas costas nuas. Optei por usar um vestido na cor marsala.
Como o evento foi à noite, optei por usar um batom escuro da mesma cor do
vestido.

Um dos seguranças estava de prontidão com um guarda-chuva preto em
mãos, sob sua proteção, rapidamente fui guiada para dentro do carro.

Riccardo não estava mais entre nós, porém ainda assim a segurança
estava absurdamente organizada, com soldados mais experientes e
capacitados.

— Chefe, um total de nove carros nos escolta — um soldado falou no
rádio de comunicação. — A senhora Guerrieri está em total segurança.

Aquilo deixou-me alarmada. Eu não sabia se o “chefe” era referindo-se a
Matteo ou ao próprio Riccardo.

Bem, só sei que meu coração acelerou.

Encostei a cabeça no encosto do banco e fechei os olhos, a preocupação
de não saber como seriam os próximos dias sem um marido presente, tirava
meu sossego. Certamente em algum momento alguém iria perceber, e as
fofocas seriam espalhadas como pragas.

Dio!

O que de fato eu fiz para merecer o seu desprezo?



 

 

Assim que estacionamos em frente ao local do evento, um soldado saiu e
estendeu-me a mão como suporte. Ajeitei meu vestido e olhei fascinada para
a fachada iluminada do ambiente. Um jogo de luzes vermelhas e roxas
decoravam a entrada principal do salão.

Minhas mãos suavam de nervoso, e aquele famoso frio na barriga não
me deixava respirar tranquila. Pela primeira vez, eu faria um concerto. E pelo
que parecia, seria atração principal daquela noite.

Todos sorriam e me cumprimentavam por onde eu passava.

— Laura.

Mamma e Anna vieram sorrindo em minha direção, dando-me um
abraço forte e acolhedor. Cada uma segurou minha mão e me guiaram.
Mamma estava mais feliz depois de saber que Giovanni voltaria para casa.

Respirei fundo em busca de uma lufada de ar, e pela primeira vez, sem
ser com os meus filhos, sorri sinceramente. Mesmo sentindo um vazio
inexplicável no peito, como se faltasse algo para completar minha noite, eu
sorri abertamente. Ciente que não estava ali apenas como pianista, mas
também como a esposa do Chefe, mãe dos herdeiros; a maioria dos
cumprimentos era devido a isso.

Quando subimos o último degrau, parei abruptamente sentindo um frio
na espinha ao dar de cara com aquela imagem.

— Respire fundo, querida. Todos vão perceber — mamma murmurou
no meu ouvido.

Na entrada principal, havia um enorme cavalete com a foto de Riccardo.
Olhei para a imagem, contornando cada detalhe do seu belo rosto.— Eu estou
bem — menti, forçando um sorriso.



 

 

A festa seguiu tranquila, passava da meia-noite quando me acomodei
adequadamente na banqueta do piano, lembrando das aulas, e de como devia
me comportar.

Respirei fundo e levei meus dedos sobre os teclas. Por ser uma festa
comemorativa da máfia, iniciei com Sicilian Heart. Enquanto meus dedos
tocavam as teclas, minha mente vagou para Bárbara, Bernardo, meu pai,
Antônio, Catarina e todos os mortos pela máfia. O salário do pecado é a
morte, e eu só podia desejar que descansassem em paz.

Depois de tocar todas as outras músicas que selecionei, dei início à
última música da noite, uma das primeiras que aprendi a tocar.

Blood Ties era aquele tipo de música que te fazia pensar sobre a vida e
questionar certas coisas, principalmente sobre aquilo que poderia ter vivido,
mas por alguma razão, não conseguiu viver.

Uma música que adentrava a alma e mexia como o espírito.

Lágrimas grosseiras que se formavam no centro dos meus olhos
migravam para o rosto e escorriam lentamente, foi impossível não lembrar do
colégio interno, cuja preocupação era somente em tirar notas excelentes.

Olhei para o telão, mostrando os novos mandamentos da Máfia. O 7° foi
o que me chamou mais atenção, escrito de próprio punho pelo chefe,
Riccardo Guerrieri.

7 – Deve-se respeitar a esposa

A máfia tratará as mulheres bem.  Além das esposas serem respeitadas
por todos os membros da máfia.

Desconfiava que muitas mulheres me olhavam com aqueles sorrisos
largos, por eu ter conseguido incluir algo que nos favorecesse. Algo



importante para muitas de nós. Embora não garantisse muita coisa, foi o que
conquistamos, e para quem não tinha nada, aquilo se tornara tudo.

Laura Bassi sempre foi pintada como a rebelde da família, a linguaruda.
Aquela que iria enterrar o sobrenome na lama, mas que conseguiu chegar no
topo.  Perdi parte da minha essência para chegar onde cheguei, mas ter a
consciência de que muitas mulheres inocentes não serão mais mortas ou
agredidas sem nenhuma razão, me fez ter orgulho de mim mesma. A salva de
palmas me trouxe de volta para a terra.

— Meus parabéns. — Matteo tocou meu ombro.

Apenas assenti e saí correndo para o banheiro, entrei na primeira porta e
me tranquei lá. Ninguém precisava ver meu estado deplorável.

Afinal, eu deveria comemorar por estar livre do Demônio, no entanto o
aperto no meu coração não me deixava ter paz. A sensação de algo rasgando
meu peito tirava todo meu ar.

Eu tinha praticamente tudo! Poderia cuidar e educar meus filhos sem
intervenção de ninguém. Mulheres passaram a ser respeitadas, e eu tirei a
prova naquela noite. Todos naquela maldita festa olhavam para mim como se
eu fosse um diamante. 

Naquele momento rezei baixinho para minha avó e Deus, pedindo
sabedoria para a minha nova caminhada e para, principalmente, lidar com um
coração machucado.

Não sei quanto tempo se passou, apenas saí do transe quando escutei
gemidos no banheiro e algumas risadas. Percebi que se tratava de algumas
meninas escondidas no banheiro, assistindo vídeos pornográficos longe dos
pais, obviamente.

— Caramba, esse tem uma bunda deliciosa — uma voz fina falou, rindo
baixinho.

— O pau deve ser delicioso. Olha como essas mulheres gritam. Onde
conseguiu esse vídeo?

— Eles gostam de transar com mais de uma. Todos os homens são
assim.



Levei a mão até o trinco da porta e abri, elas abruptamente olharam para
mim. As três meninas ficaram pálidas. Caminhei até a pia, lavei as mãos e o
rosto para refazer a maquiagem.

— Toca muito bem, senhora Guerrieri.

— Obrigada.

— O chefe não vem? Ele está há meses fora — uma voz mais forte
ecoou no ambiente. — Se eu tivesse um marido como aquele, ficaria grudada
nele 24 horas por dia. — Pôs a mão sobre a boca e riu baixinho. 

Adolescentes e suas bocas sem filtros.

— Acha meu marido bonito? — Virei-me sorrindo para ela.

— Bonito é pouco. Ouço dizer que é muito mau. Ele também faz...
maldades na cama? — Ela riu. Eu ri também, aquilo jamais me atingiria.
Apenas quis entrar na brincadeira.

Ah... Se ela soubesse!

— Esse tipo de assunto não pertence à sua idade.

Depois de alguns minutos de conversa, as meninas imploraram para me
maquiar, apenas relaxei e permiti entrando no ritmo animado. Lembrei-me do
dia do meu casamento, e consequentemente, da fé, que me fez ter forças para
continuar de pé. Se cheguei onde estava, foi justamente por não ter desistido.

— O chefe ficará deslumbrado. Está ainda mais linda, senhora
Guerrieri. 

Eu ri. Mesmo sabendo que aquilo jamais ia acontecer.

 

 

 



Era de madrugada quando atravessei o portão de saída, tirei os sapatos e
entrei no carro. Liguei novamente para as babás, e depois de fazê-las jurar
que estava tudo bem com os meus pequenos, encostei a cabeça no banco e
fechei os olhos, exausta.

A viagem seria longa e eu queria apenas dormir. Eu tinha que acostumar
meu corpo a não dormir cedo, visto que alguns eventos da Família
terminavam tarde. E logo entreguei-me à imensidão do sono.

 

 

 

— Senhora Guerrieri.

Abri os olhos assustada, olhei em volta e franzi a testa. Estávamos em
frente a uma passarela sobre a água, suportada por largos pilares, do outro
lado havia algo iluminado, porém estava longe demais para identificar.

  Eu ainda estava sonhando?

— Onde estamos? — indaguei, perdida.

Sem dizer nada, um soldado estendeu a mão para me ajudar a sair do
carro, porém continuei parada esperando sua resposta.

— O chefe está naquele iate esperando pela senhora.

Meu coração acelerou de modo descompassado, e todos os sentimentos
vieram à tona novamente, principalmente o ódio por ter sido largada sem
nenhuma explicação.

Caminhando pela ampla ponte e sendo escoltada por soldados, me
encolhi de frio, o vento batia contra meu corpo feito chicote, fazendo meus
cabelos e o vestido voarem.

 



Meus pés grudaram no chão quando chegamos no iate, o tamanho
daquilo e as luzes coloridas deixaram-me completamente embasbacada. Meu
coração acelerava em demasia, sabendo que logo iria vê-lo novamente.

— Senhora?

Olhei para o tripulante, que estava com a mão estendida na minha
direção. Pensei por instantes antes de segurar sua mão e subir as escadas.

Acenei com a cabeça para os soldados e continuei caminhando, o lugar
sem dúvida era lindo e muito bem decorado, apesar de nunca me deslumbrar
com luxos, aquilo me deixou fascinada.

 

Riccardo estava de costas olhando o mar, e assim que sentiu minha
presença, virou-se, e olhou-me da cabeça aos pés. Meus olhos também
desceram por todo seu corpo, e pela primeira vez, ele não usava um terno.
Riccardo vestia calça jeans escura e camisa polo vermelha, ostentando um
cordão grosso e um relógio de prata. Um verdadeiro boneco! O homem
conseguia ficar mais bonito de forma casual.

Meus olhos subiram para os bíceps dele, a camisa marcava bem os
músculos, dando a impressão de que estava mais forte... mais do que antes.
Ele esteve malhando, cuidando do corpo, enquanto eu me afogava na
saudade. Eu já tinha conquistado meu lugar na máfia, e realizado meu sonho
de ser pianista, mas sentia que faltava algo.

Por mais que eu tivesse vontade de gritar e questionar tantas coisas,
minha voz não saiu, então mantive minha boca fechada, esperando
pacificamente ele iniciar a conversa.

Riccardo caminhou em passos decididos até mim, acabando com a
distância que havia entre nós. E sim, pude notar que estava mais forte, e
como sempre, sumi na frente dele. O perfume familiar invadiu meu sistema,
me deixando completamente embriagada.

— Você está linda.

Ele tocou meu rosto, e quando tentou me beijar, eu me afastei pulando
para uma distância considerável. Riccardo bufou alto, passando a mão pelos



cabelos úmidos. As coisas não poderiam simplesmente se resolver com uma
trepada em alto mar, não depois do inferno que vivi longe dele. Eu o amava,
e mesmo depois de tudo, escolhi perdoar.

— Sei que precisamos conversar, devo isso à você.

— Mesmo? — Ri debochando, enquanto segurava a vontade de chorar,
tentando não demonstrar o quão destruída estava. — Você teve a
oportunidade de fazer isso e não o fez. Então não me venha com essa.

Ele estreitou os olhos enquanto passava a mão pela barba, talvez
pensando no que falar. Não desviei do seu olhar, aproveitei para observar
cada traço do seu rosto, que mesmo transmitindo cansaço, ainda assim era
bonito. Sua barba estava bem aparada, os cabelos molhados estavam
impecavelmente penteados para trás, dando o charme Italiano, que deixavam
as pernas bambas.

Sem que eu pudesse raciocinar, Riccardo avançou sobre mim, me
imprensando contra a parede, de costas para ele. Colocou meu cabelo de lado
e foi beijando meu pescoço. Confesso que aquilo me deixou com um pouco
de tesão, mas nada que me fizesse transar com ele, eu estava magoada.

— È difícil manter o controle quando você me olha desse jeito. —
grunhiu no meu ouvido.

— Sempre mostrei interesse por você,  nem mesmo isso foi capaz de
fazê-lo ficar.

— Eu voltei por você, porra! Mal consegui me concentrar no confronto
com os colombianos... por pouco não levei um tiro. Não exija muita coisa de
mim, estou aqui por você.

Fechei os olhos e deixei as lágrimas caírem. Reuni todas as forças que
havia em mim, empurrando-o, embora ele mal saísse do lugar.

— Exigir? — gritei histérica, então todo aquele controle que vim
mantendo desde que coloquei os pés ali, transbordou. — Acordei na porra de
um hospital após um tiro doloroso, sem saber o que estava acontecendo. E o
pior foi saber por minha mãe, que meu marido foi morar na Colômbia.  Pedir
uma única explicação...  é exigir? Vá se foder, Riccardo.



Ele me puxou com toda força para si, me fazendo bater contra seu peito
musculoso. Minha visão estava turva devido às lágrimas, mas ainda assim
podia ver o ódio estampado em seus olhos verdes como oceano. 
Entrelaçando a mão entre os meus cabelos, Riccardo os puxou para trás e
invadiu minha boca com sua língua experiente, ele gemia na minha boca
enquanto pressionava meu corpo de encontro ao seu, seu membro latejava
contra minha barriga.

— Eu odeio você. — Solucei baixinho, vendo que meu corpo reagia às
investidas dele. E por Dio, como odiava perder o controle!

O corpo humano é fodido, precisava de mísero estímulo para funcionar
perfeitamente.

Riccardo continuou me beijando; beijando minha boca, meu pescoço,
meu decote, enquanto apertava fortemente minha bunda com aquelas mãos
grandes e ásperas. Num piscar de olhos me pegou no colo e me levou para o
quarto e me jogou na cama, sua língua voltou a serpentear minha boca com
mais avidez, um desejo inflamado, parando apenas para rasgar meu vestido
com toda fúria, meu seios saltaram livre em seu rosto, e sem se fazer de
rogado caiu de boca nos bicos sensíveis e enrijecidos, chupando, sugando e
passado a língua em volta deles; chupava um e apertava o outro, deixando-os
doloridos de toda aquela atenção, mas ainda assim era delicioso. Delicioso!

A língua experiente foi descendo lentamente até chegar na minha
intimidade, infelizmente, encharcada. Tentei protestar; contudo Riccardo
entrelaçou os braços fortes na minha coxa e começou a chupar minha boceta.

Gemi alto.

Gemi como uma louca.

Como uma cadela no cio, mesmo depois de ser abandonada, porque
Riccardo havia me mostrado o lado obscuro do amor. Um amor
completamente fora dos padrões, algo impuro, insano e doloroso.

Estremeci na cama, sentindo a língua dele bater em pontos estratégicos.
Percebendo meu estado de excitação, foi chupando cada vez mais forte,
mordiscando meu clitóris e sugando, fazendo aquele barulho delicioso ecoar
no quarto. Fiquei zonza quando o prazer me dominou por completo, foi como



se meu corpo levitasse sobre a cama e voasse entre as nuvens. A sensação do
orgasmo é maravilhosa... muito deliciosa.

Era como morfina. 

Agarrando nos lençóis eu gritei e me libertei, derramando meu prazer
com força, minhas pernas enrijeceram e eu me contorcia sobre a barriga
sofrendo espasmos, entretanto eu continuava presa por aqueles braços
musculosos, Riccardo diminuiu o ritmo e foi lambendo devagarinho meu
clitóris sensível e inchado, o que me fez ter uma série de espasmos
alucinantes... Arrebatador!

Minha boca ficou seca e meu cérebro entrou em curto-circuito.

Eu iria morrer!

Satisfeito, Riccardo foi tirando a roupa, enquanto me olhava com
lascívia... um olhar carregado de malícia e luxúria. Após abaixar a cueca box
preta, o pau dele saltou livre para fora, completamente ereto. Avançou sobre
mim, e voltou a enfiar a língua na minha boca, fechei os olhos e acompanhei
o seu ritmo, entrelacei minha língua na dele e fui roçando numa dança
sensual, me embebedando com sua saliva e dando tudo de mim. Riccardo
esfregou o pau na entrada da minha boceta e forçou para dentro, o membro
dele me invadiu com força...

De uma só vez, 
causando uma leve ardência e incômodo.

— Ai... — chorei, livrando-me da boca dele para poder gemer. Eu
estava há meses sem sexo, então iria doer mesmo.

Ele foi beijando meu pescoço, meus seios, enquanto movia o seu quadril
lentamente contra mim, mas ainda assim pude sentir o pau dele me alargar
cada vez que entrava e saía de dentro da minha intimidade, completamente
molhado. Apoiando a mão em cada lado para pegar impulso, Riccardo
começou a me foder forte e com brutalidade. A cama começou a balançar, eu
me agarrei em seus braços para não cair devido à pressão que ele colocava
dentro de mim, o seu corpo batia com força contra o meu, como se quisesse
me partir ao meio.

Meus gritos ficavam cada vez mais altos, minha garganta estava seca.



Riccardo estava me torturando, me alargando; sentia minha boceta latejar e
arder, sugando-o com imensa devoção. 

— Que boceta gostosa. Humm... !!

Mordi os lábios e joguei a cabeça para trás, estremecendo debaixo dele,
cravei minhas unhas nas suas costas largas e arranhei de baixo para cima.

— Carinha de safada. — Ele mordeu os lábios e deu um tapa no meu
rosto. — Vai me dar o cuzinho?

— Nã-o — gemi, engolindo em seco. Riccardo não tinha pudor nenhum.

Ele encostou a boca no meu ouvido e sussurrou:

— É? — Puxou meu cabelo. — Então eu vou socar muito nessa boceta,
tanto que vou ouvi-la implorar pra eu comer o seu cu delicioso.

— Não vou implorar. — gemi, enquanto sentia o membro dele me
invadir forte e rápido, um vai e vem ritmado.

Riccardo fechou os olhos jogando a cabeça para trás e gemeu alto; a
cada investida, eu gritava e o arranhava — uma maneira de extravasar um
pouco da “dor”. Pude ver através do espelho do teto a bunda rígida dele
rebolando contra minha boceta encharcada, foi com aquela visão
maravilhosa, juntando a pressão no meu útero, que me entreguei à neblina de
prazer. Perdi completamente os sentidos, devido à contração violenta na
vagina. Chorei me agarrando em Riccardo enquanto expelia o líquido
transparente. Minhas pernas tremiam.

Riccardo tirou o pau de dentro de mim e começou a esfregá-lo na minha
boceta, de baixo para cima, como se buscasse algo a mais daquilo. E porra!
Aquilo intensificou o jato, foi gostoso e doloroso. O cara sabia perfeitamente
o que estava fazendo, sabia perfeitamente como fazer uma mulher gozar.

— Dio... Riccardo...— gritei.

A sensação era uma das mais deliciosas do mundo, uma proporção de
alívio e liberdade comigo mesma.

Minha cabeça deu um nó, minhas pernas tremiam tanto que não
consegui mexê-las. Riccardo continuou socando, metendo com força em



mim, o pau dele batia violentamente contra o meu útero.

O quarto estava um caos, eu também. Minha maquiagem completamente
borrada, o rosto vermelho, chupões espalhados pelo pescoço, e os cabelos
desgrenhados grudaram nas minhas costas.

— Acabou a briga? — Enfiou a língua no meu ouvido. — Ou vou ter
que te foder mais?

Eu já não tinha mais forças, e nem mais gozo. Eu estava literalmente
fodida e acabada!

Estava quase implorando para ele parar, mas lembrei que teria que dar
meu cuzinho. Então apertei o colchão com força quando ele apoiou minhas
pernas em seus ombros, e naquela posição com seu membro entrando por
inteiro na minha boceta, Riccardo me comeu com mais força e com mais
violência.

Dio!

Com os olhos fixos em mim, Riccardo tirou o membro da minha
intimidade, virou-me de bruços e me fez ficar de 4 para ele.  Com minha
lubrificação natural, ele foi lambuzando e forçando a entrada do meu ânus.
Eu já havia gozado muito graças a ele, então estava completamente relaxada.

— Abre o cuzinho para mim — sussurrou no meu ouvido.

Segurei nas nádegas e abri bem para facilitar a penetração, mas estava
difícil, o pau dele batia e dobrava, ia para fora, mas ele não desistiu e aos
poucos foi entrando. Mordi os lábios, segurei o lençol e aguentei firme, então
ele começou a se movimentar lentamente. Desceu a mão no meu clitóris e foi
estimulando com movimentos circulares, estava gostoso demais, empinei um
pouco mais minha bunda mostrando minha ousadia, eu precisava reagir. Para
um bom fodedor, apenas um gesto basta. Riccardo aumentou o ritmo das
estocadas, ficando cada vez mais forte, os dedos ficaram mais rápidos
também massageando o meu clitóris, com a outra mão ele ia apertando meus
seios e batendo forte na minha bunda. Ele sabia como fazer, sabia
perfeitamente como satisfazer uma mulher na cama, quando o assunto era
sexo eu não tinha do que reclamar.

Depois de alguns minutos, Riccardo urrou alto e caiu sobre mim, com a



respiração ofegante. E só então, a consciência pesada bateu.

Eu não deveria.

Ainda com a respiração ofegante, Riccardo deu-me um beijo de língua,
bem encaixado e estalado, selando o que acabávamos de fazer. Ele estava
satisfeito, e eu estava mais do que satisfeita; porém, diferente dele minha
consciência pesou e o arrependimento bateu.

Então sem qualquer resquício de vergonha, virei-me para ele e apoiei a
cabeça no seu ombro, entregando-me ao choro.

Minha vontade era de me jogar no mar, de tanta decepção. Entretanto eu
tinha dois bebês que precisavam de mim. Riccardo também era minha ruína, 
e eu não podia mais viver daquele jeito.

— Laura... — sussurrou, tocando meus cabelos.

— Estou exausta, Riccardo — balbuciei baixinho. — Não aguento mais.
O que você pretende? Por que voltou?

  Ele puxou meu rosto, fazendo-me encará-lo.

— Vou ser sincero, achei que conseguiria viver longe de você,
principalmente, controlar meus sentimentos. Mas não, meu amor. Você é o
anjo que me trouxe luz. Com você senti coisas que me fizeram ficar e lutar.

Ele pegou minha mão e levou até o coração dele, e para o meu espanto,
batia acelerado.

— Está acelerado.

— Passou a bater mais forte quando você entrou na minha vida. Você é
a adrenalina que eu precisava pra saber como é estar vivo novamente. Laura,
não sou um homem bom, não sou carinhoso, faz parte da minha natureza ser
assim. Fui moldado para ser do jeito que sou, e não há como mudar. Mas
tentarei, ao menos, ser gentil com você. Pode conviver com isso?

Chorei mais alto. Aquilo parecia um fodido sonho.  

— Eu amo você, Riccardo — balbuciei, sentindo as lágrimas descerem
pelo meu rosto. — Só não machuque mais meu coração.



— Eu também te amo, Laura. O Demônio se apaixonou pelo anjo. —
Ele arrastou o polegar pelo meu rosto e secou minhas lágrimas. — Seu
coração é sagrado para mim. Amo você mais do que tudo nesse mundo.  Vou
ser melhor por você.

Fechei os olhos ao escutar tais palavras saindo da boca dele, meu
coração errou na batida. Algo assim vindo de Riccardo Guerrieri era
grandioso, de suma importância. Tudo que eu sempre quis ouvir.

Parecia um sonho.

“O Demônio se apaixonou pelo anjo”.

As lágrimas caíam sem o meu consentimento, dessa vez, de felicidade.

Senti a cama balançar quando Riccardo levantou-se, pude ouvir seus
passos pelo quarto, meus olhos ainda continuavam fechados, desfrutando de
cada palavra proferida, uma deliciosa voz grossa e rouca dizendo que me
amava.

Ele disse que também me ama! Riccardo Guerrieri me ama!

Certamente eu parecia uma idiota, mas não me importava. Esse foi um
dos meus objetivos, e não ficaria como uma lesada depois de consegui-lo,
muito menos fazer charme. Fui objetiva e consegui pegar o touro pelo chifre.

— Laura.

Abri os olhos e fitei duas caixinhas de veludo na cor dourada, estendidas
na minha frente.— O que é? — perguntei curiosa enquanto pegava.

— Se você abrir, vai descobrir.

Quase caí para trás quando abri a primeira caixinha. Havia um lindo anel
solitário, com um grande diamante cravado, sem inclusão, em aro de platina.
Perfeitamente lindo, chique sem ser exagerado.

Do jeito que eu gosto!

Sorrindo, estiquei minha mão na direção de Riccardo para que ele
colocasse a bela joia no meu dedo, quando o fez, a pedra começou a brilhar.
No mesmo dedo do anel, Riccardo também colocou uma linda aliança de



ouro branco, que tinha o nome dele gravado. Quando chegou a vez dele,
decidi fazer algo diferente.

— Riccardo Guerrieri, você promete ser fiel, me amar e respeitar, na
alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos
os dias da nossa vida até que a morte nos separe?

— Prometo.

Bem, o “noivo” já estava perdendo a paciência. Então deslizei a linda
aliança grossa pelo dedo dele e dei-lhe um beijo simbólico. O meu nome
estava estampado lá.

Peguei a mão dele e coloquei sobre meu coração e murmurei:

— Você é só meu,  senhor Guerrieri.

— Certo, senhora Guerrieri.

Ele fixou os olhos nos meus e me puxou para outro beijo de tirar fôlego.
Sorrindo o abracei, enchendo o rosto dele de beijos. Riccardo não protestou,
apenas deu um sorriso discreto, aqueles bem reservados.

Mesmo assim fiquei deslumbrada.

Éramos apenas um, agora. Pude sentir que aquele homem era só meu.

Deitamo-nos na cama, encostei minha cabeça no peito dele e fechei os
olhos me deliciando de sua mão, que passeava cuidadosamente em meus
cabelos. O barulho do mar soava como trilha sonora para nosso momento a
dois. Ora ou outra, Riccardo beijava minha cabeça.

— Será que estou sonhando? — perguntei. — Esse lugar é um sonho, e
você está aqui comigo. Foram tantos sofrimentos, achei que eu não iria
conseguir sobreviver.

— Você sobreviveu e, de quebra, conseguiu deixar  um              
Demônio rendido aos seus pés.  — Senti quando ele virou a cabeça para me
observar. Estou trazendo nossos filhos para você.

Sorri me aconchegando mais a ele.

Riccardo Guerrieri nunca seria o príncipe encantado, mas um Demônio



na forma humana, que reinava na maior organização criminosa do mundo.

O homem frio e cruel, que aprendeu amar do jeito dele.

Essa história não tem final feliz, porque está longe de acabar. O
Demônio e o anjo irão se encontrar em muitas vidas. O anjo conheceu o
inferno. O Demônio conheceu o reino dos céus.

 

 

 

 

 

ALGUNS ANOS DEPOIS...

 

Estava sentada em um dos meus locais favoritos — no chão do jardim,
de frente para o rio, sempre na companhia de um ótimo livro de romance —
aqueles clichês com finais felizes. Sob a vista privilegiada do pôr sol.



— Mamma!

Desviei minha atenção para Vincenzo correndo ao meu encontro, a
aparência podia ser idêntica ao pai, mas a personalidade era igual à minha.

Diferente de Lorenzo. O seu mau humor era tanto que Matteo o apelidou
de “O poderoso chefinho”, “Demoniozinho da Máfia”.

Apesar de ser apenas uma brincadeira, meu coração de mãe sangrava
toda vez que ouvia alguém chamá-lo daquilo.

Por serem altos e inteligentes, ninguém dizia que eles tinham apenas seis
anos de idade. Mas como eu mesma costumava dizer: eles eram os meus
bebês e eu seria capaz de fazer um escândalo com quem discordasse. 

Fechei o livro deixando-o de lado, e aguardei orgulhosa meu filho
chegar até mim e me abraçar forte.

— Não corre, filho, você vai cair e se machucar. — Beijei o rosto dele,
enquanto passava minhas mãos por seus cabelos negros.  Os olhinhos verdes
cristalinos como o mar caribenho — Idênticos aos do pai —  me avaliaram
curiosos.

— Mamma, o Donatello sumiu. Não encontrei em nenhum lugar da
casa. 

Donatello era um gatinho machucado, que Vincenzo achou jogado no
pátio do colégio e trouxe para casa; desde então nunca mais o largou.

Foi complicado no início devido à reação alérgica que Riccardo e
Lorenzo sofriam devido aos pelos do animal. As erupções cutâneas não os
deixavam dormir à noite, e eu tive que me desdobrar entre os dois para dar os
remédios nas horas certas.

Mesmo com todos aqueles problemas, Donatello passou a fazer parte da
nossa família; sempre que eu ia na cozinha de madrugada o gatinho ia atrás
ronronando e esfregando o focinho nos meus pés.

— Vamos achá-lo... — Sorri.

Então lá fomos nós procurar o bendito animal. Procuramos pelo jardim,
áreas de lazer; dentro de casa e em todos os lugares possíveis, cheguei a ter



ajuda dos soldados. O gato não estava em lugar nenhum! Apegado ao amigo
bichano, Vincenzo coçou os olhinhos verdes cristalinos e iniciou um choro
baixinho e melancólico.

Meu filho é a versão alegre, amorosa e mais doce do pai dele —
diferente de Lorenzo, que sempre estava de cara emburrada e nunca
conversava comigo, esse, sem dúvidas, era a cópia fiel do pai.

Abaixei e o abracei confortando-o, dizendo que tudo ficaria bem —
quando na verdade nem eu sabia como proceder no caso. Eu sabia que não
adiantaria arrumar outro gatinho, pois Donatello seria insubstituível para ele.

— Acho que foi Lorenzo. Ele disse que ia torturar meu gato.  —
Soluçou.

— Não, meu amor. Não fale isso! Mamma vai trazê-lo de volta para
você. Está bem?

  Compreensivo como sempre, Vincenzo assentiu tranquilamente e deu-
me um abraço apertado. 
— Eu te amo, mãe!

E eu que cheguei um dia a acreditar que príncipe encantado não
existisse, tinha a mais plena certeza de que existia sim! Pois saiu de dentro de
mim. Sorri para o meu príncipe... meu homenzinho, e abracei com todo meu
amor.

Depois de acalmá-lo e deixá-lo no curso de Matemática aplicada, segui
para casa e fui atrás de Lorenzo.

Eu não queria acreditar que meu filho tivesse a capacidade de fazer mal
a um ser inofensivo. Porra! Era o nosso bichinho de estimação. Por quê? Não
havia justificava para tal ato!

Ele podia até ser malcriado comigo, mas fazer algo desse nível? Era
demais para minha cabeça. 

— Lorenzo — gritei batendo na porta. Havia mais um detalhe em
Lorenzo que me deixava completamente transtornada: se isolar no quarto.
Depois que ficou maior, ele não quis mais dividir o quarto com o irmão.
Disse na minha cara que precisava de privacidade. Ora veja! Um menino de 6



anos precisa de privacidade? Não mesmo!

— Lorenzo! Se não abrir eu vou chamar o seu pai — ameacei, tocando
no nome da pessoa que ele mais temia e respeitava. Engraçado era que
Riccardo nunca precisou bater ou gritar com ele para conseguir tal façanha.
Já eu gritava e me descabelava! E não adiantava.

Respirei aliviada quando escutei a porta ser destrancada e aberta.
Lorenzo me olhou com aqueles lindos olhos cristalinos, só que me doía ver
que não eram tão brilhosos quanto os de seu irmão. Apertei os olhos tentando
não chorar. Jesus! Onde foi que errei? O meu amor sempre foi igual para os
dois. Porém, ver Lorenzo se afastar de mim e ganhar independência tão
menino, fez um buraco negro no meu coração.

Entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim. O ambiente era muito
organizado, na prateleira os livros eram todos organizados por títulos. Os
carrinhos também faziam parte da decoração — da qual não fiz parte.

Meus olhos logo pararam na parede onde uma coleção de armas de
brinquedo também faziam parte da decoração. Bufando, caminhei até lá e
arranquei tudo da parede.

— Laura — ele gritou, correndo até mim e puxando o objeto da minha
mãe.

— Mãe — corrigi ofegante. — Eu sou sua mãe! E já disse que não
quero ver esses tipos de brinquedos no seu quarto, Lorenzo! Você só tem 6
anos.

— Meu pai deixou — retrucou, franzindo a testa. — É ele quem manda
em tudo!

Me doía agir de forma rude com ele, porém havia passado da hora de me
impor como mãe e mostrar o que havia de errado. Já cheguei ao ponto de me
trancar no quarto e chorar por longas noites, sem saber como agir com o meu
próprio filho. Era triste não saber lidar com a situação e educá-lo.

— Vou perguntar só uma vez. — Peguei o objeto da mão dele e
quebrei.  — Onde está Donatello?

Lorenzo ficou vermelho, apertando os lábios com raiva e tremendo a



cabeça. O ódio dele era tão explícito que eu podia ver os dentes trincados e a
mandíbula rígida, deixando sua boca em uma linha reta.  Era idêntico ao pai,
em tudo.

Mas daquela vez não iria me abalar. Eu me manteria firme!

Fui até ele.  Puxei-o pelos braços e arrastei até a cama. Lorenzo se
debatia e gritava. Sem paciência para sua malcriação, dei alguns tapas na
bunda dele e puxei sua orelha esquerda.  Nunca havia batido em nenhum
deles, mas havia chegado o momento.

— Vou matá-la quando eu crescer. Vou explodir sua cabeça com um tiro
de 7.62! — gritou com raiva. Então ele já conhecia armas e sabia o estrago
que cada uma delas causava.

Fechei os olhos. Tentei controlar o choro e modifiquei a pergunta: 
— O que fez com o gatinho de Vincenzo?

Então, ele olhou-me com os olhos escuros, rindo soltou a bomba:

— O gato me arranhou! Então raspei os pelos dele com gilete e dei um
banho de água fervendo. Por último, o enterrei no quintal de casa Mamãe!
Tinha que ver como ele gritava. — Gargalhou colocando as mãos na barriga.

Jesus! Quase caí para trás depois de ouvir aquilo. Coloquei a mão sobre
o peito e dei um passo vacilante para trás, parei apenas quando senti minhas
costas baterem na cômoda.

Lutei tanto para que meu bebê não se transformasse em uma
personificação do mal, assim como todos os homens da família Guerrieri.
Porém pelo que pude ver, os meus esforços foram em vão. Estava em cada
partícula do DNA de Lorenzo ser semelhante a eles, e era por isso que
Riccardo não queria que eu engravidasse.

—  Você está de castigo! Se eu vê-lo fora deste quarto, as consequências
serão ruins para você — fui dura.

Saí do quarto. Fechei a porta e deixei as lágrimas caírem sem
impedimento. Meu coração apertado doía. Eu não podia acreditar no que
acabara de presenciar. Nunca brigamos ou discutimos na frente deles.
Riccardo sempre se mostra — na medida do possível — carinhoso e paciente



comigo na frente das crianças.

 

 

Acordei no meio da madrugada sentindo a cabeça latejar forte. Olhei
para o lado e suspirei triste ao ver a cama vazia. Riccardo estava há duas
semanas na Colômbia resolvendo os assuntos que ele dizia não serem do meu
interesse. A ausência dele acabava comigo; principalmente em momentos tão
difíceis como aquele.

E o pior de tudo era o mar de saudades que inundava minha vida. Eu iria
me afogar sem ele ali para me estender suas mãos grandes e fortes. E me
reerguer.

Eu iria morrer sem ele! Riccardo tornou-se o ar que eu respiro. Sempre
que surge algum problema, ele está atrás de mim para me tornar forte. Mas
daquela vez ele não estava.

    Pulei da cama quando ouvi algo se chocar contra a porta do meu
quarto. Encolhi-me na cama, com muito medo.

Lorenzo? Não, não podia ser! 
Por Deus! Eu tinha medo do meu próprio filho?

Peguei o celular de cima da mesinha e disquei o número dele. Fechei os
olhos escutando o barulho da ligação sendo completada. E quando eu escutei
a voz rouca do outro lado da linha, chorei como criança.

— Meu anjo... Aconteceu algo?

— Eu-eu preciso de você em casa, Riccardo. Eu tô pirando!

  Abafei o choro, tentando não emitir um som alto.

—  O que está havendo?

— Estou tendo problemas com o Lorenzo. Ele disse-me coisas horríveis.



Ele matou o gato de Vincenzo — falei rapidamente, sem pausa.

Riccardo deu um suspiro do outro lado da linha, ouvi um barulho como
se tivesse levantado da cama.

Depois de alguns segundos em silêncio murmurou baixinho, mas ainda
assim sua voz foi firme, em um tom de reprovação:

— Piccola, não faça isso. Não seja negligente com Lorenzo por causa de
algumas birras.  Não estou dizendo que é uma mãe ruim ou desleixada.
Porém, às vezes sua atenção, seu amor e carinho são para Vincenzo. Isso
pode acarretar uma série de transtornos, sabia?

Nossa! Como me senti péssima ao ouvir aquilo.

— Ele se afasta toda vez que me aproximo...

— Laura, meu amor. Ele é apenas uma criança de apenas seis anos de
idade! Quer que eu diga o quê?

 Que ele é a sua cópia! Dio! 
O que estou dizendo?

— Eu amo os dois. Eu seria capaz de arrancar meu coração e dividir em
partes iguais para cada um deles.

— E eu acredito! Você mais do que ninguém sofreu para trazê-los a este
mundo, você quase morreu.

— De qualquer forma, preciso de você em casa. Essa ausência está me
deixando... vulnerável. — Senti minhas bochechas pegando fogo. Era
engraçado que mesmo depois de alguns anos juntos, eu ainda sentia vergonha
de falar certas coisas. 

— Diga-me que está excitada e com saudades do meu pau entrando em
você. Diga... Porra! Amanhã eu volto correndo!

Minha garganta ficou seca.

— Eu estou!  — fiquei envergonhada ao gemer após a frase; imaginando
as mãos dele percorrendo cada parte do meu corpo. Era como um bálsamo!
— Diga-me que não tem outra esquentando sua cama...



Pensei também em nossos banhos juntos na banheira. Na nossa lua de
mel onde fizemos sexo na beira do mar. E em cada canto da mansão; nosso
lugar favorito era no escritório dele. Assim pude exorcizar de vez todos os
demônios que circulavam aquele lugar.

Riccardo riu, e logo me convidou para uma chamada de vídeo. Uma
risada anasalada e gostosa saiu novamente da sua boca. Muito gostosa!

— Está vendo? Amanhã de manhã estou chegando em casa. Vou te
amarrar na cama e castigá-la por longas horas. Hum...! Vai ser delicioso
arrombar sua bocetinha.

Tossi. Nervosamente.  Só de imaginar como sou acordada ao longo
desses anos. Os pelos do meu corpo ficaram eriçados.

— Agora eu tenho que desligar, meu anjo.

— Está bem.  Eu te amo! — Joguei beijo.

— Eu também te amo... Muito!

   Sorri abertamente. A cada dia ele se abria mais comigo.

   Sorri abertamente. A cada dia ele se abria mais comigo.

 

 

O dia estava quase amanhecendo e sem consegui dormir, joguei minhas
pernas para fora da cama e saltei. Olhei as neblinas nas montanhas através da
janela, indicando que logo chegaria um lindo dia. Meus olhos caíram para a
mesinha de cabeceira assim que ouvi meu celular vibrar. Sorri abertamente ao
ver a mensagem do meu marido, informando que já estava no jatinho rumo a
Sicília.

Tomei um banho demorado, escovei meus cabelos que estavam mais
longos. Pensei em cortá-los, porém Riccardo disse que arrumaria briga
comigo se eu tocasse neles para cortar ou mudar a cor, visto que minha



vontade era de cortá-los e escurecê-los — completamente o oposto do que ele
gostava.

Depois de escovar meus dentes. Fui até o closet escolher uma roupa
bonita. Iria esperar meu marido no jardim com uma mesa de café da manhã.
Depois, ele podia fazer o que tivesse vontade comigo, como sempre após as
refeições. Eu comia frutas ou até mesmo os doces deliciosos que a
governanta preparava. Já Riccardo — após as refeições — me comia,
alegando ser sua sobremesa favorita.

Optei por usar um vestido branco, justo no corpo e com pequenas
estampas de flores. Eu amava usar vestidos. Calcei sapatilhas confortáveis e
saí do quarto, indo em direção às escadas.

Todos os dias eu tinha o costume de catar os carrinhos que Vincenzo
deixava espalhados pela casa. E naquele dia não seria diferente. Em cada
degrau eu me abaixava para pegar os carrinhos. Era cansativo! Eu poderia
simplesmente deixar que os empregados o fizessem, mas eu via aquilo como
uma forma de ser “mãe”: recolher e arrumar a bagunça dos meus filhos.
Claro! Dentro das minhas condições.

Minhas mãos já estavam repletas de carrinhos e motos. Às vezes era
difícil entender por que Vincenzo conseguia fazer tanta bagunça brincando
sozinho. Diferente de Lorenzo que sempre foi organizado.

Subi os degraus indo em direção ao quarto dele, mas parei no último
degrau ao ver Lorenzo parado à minha frente. Pelo visto havia acabado de
acordar, visto que vestia um lindo pijama azul claro com alguns ursinhos
estampados, e uma pantufa do mesmo modelo nos pezinhos. Lindo!

— Bom dia, meu amor. — Sorri. — A mamãe está indo tomar café no
jardim. Seu pai já está chegando!

Ele não esboçou nenhuma reação, como sempre. Porém, tentei ignorar e
mentalizei o que Riccardo disse sobre ele ser apenas uma criança de seis anos
de idade. Eu era a mãe ali! Meu filho estava apenas começando a aprender
sobre a vida.

— Posso falar algo no seu ouvido? — pediu.

Sorri, concordando:



— Mas é claro que sim! — Abaixei-me ficando na altura dele.

Lorenzo aproximou a boca do meu ouvido e sussurrou:

— O vovô disse que você é uma puta. E mandou que eu fizesse isso. —
Empurrou-me e eu me desequilibrei.

Com as mãos ocupadas e sem ter onde segurar. Meu corpo foi
bruscamente para trás. Não consegui pensar em nada que não fosse a dor do
meu corpo batendo contra todos os degraus daquela imensa escada. E quando
atingi o chão, pude sentir algo quente escorrer da minha cabeça e molhar meu
rosto. Tudo apagou. Repentinamente.

 

 

Abri os olhos e observei o local branco. Meu corpo todo doía e minha
cabeça latejava ainda mais devido à pancada.

A pancada!

Todas as lembranças vieram à mente e tudo que fiz foi chorar. Chorei de
dor e tristeza. Desapontamento!

— Ei... Como você está?

Riccardo apareceu no meu campo de visão, passando a mão pelos meus
cabelos, e só então percebi que havia uma faixa na minha cabeça.

O olhar dele estava cansado e preocupado. E tudo que fiz foi me
entregar ao choro de vez. Como eu ia dizer que, devido ao nosso filho, fui
parar numa cama de hospital?

— Deixe-me morrer, Riccardo. Eu não vou aguentar dessa vez. —
Engasguei com o choro. — Meu próprio filho tentou me matar. Tem noção
da gravidade?

Ele passou a mão pelos cabelos e suspirou, logo se debruçou sobre a



cama e voltou a acariciar meu rosto.

— Tente descansar primeiro. Estarei aqui quando acordar. Eu juro pela
honra e por qualquer outra coisa, que estarei aqui quando você acordar.

— Não, Riccardo. Por favor...

— Você não vai morrer, meu anjo — alterou a voz. Mas ao perceber que
me assustou, Riccardo fechou os olhos e voltou a falar baixinho: — Isso eu
não vou permitir.

Fechei os olhos e deixei mais lágrimas caírem.

— Eu estou tão cansada. Nossa! Essa dor no meu peito é excruciante.

— Eu sei. Mas você não pode desistir de tudo. Porra, quem mais lutaria
senão você? Lorenzo também está assustado, até me pediu pra comprar flores
para você.

— Deve ser para o meu enterro. —  Depois de me dar conta que falei
aquilo sem pensar, fechei os olhos me reprimindo.

— Laura, ele é nosso filho. Lembre-se o quão desesperada ficou quando
soube que o coração dele parou de bater ainda dentro da sua barriga.

Lamentei, lembrando-me de quando eles mexiam na minha barriga. Dos
primeiros sorrisos e fala. Os primeiros passinhos. Meu Deus! Se eu não amá-
lo mesmo com os defeitos, quem mais vai?

—  Lorenzo disse que foi o avô dele que o mandou fazer aquilo. Mas
que avô?

Riccardo arregalou os olhos, logo respirou fundo e tomou o controle da
situação como sempre faz.

— Seja o que for, ele terá que lidar com isso. Eu deixei você criá-los
sem intervenção. Mas agora eu ficarei por perto e ensinarei do meu modo.

— Com torturas? — Arregalei os olhos.

— Não, claro que não! Mas tive que dar uma correção e o deixei de
castigo — Acariciou meus cabelos. — Eles estão aí fora querendo ver você.
Vincenzo está desesperado. Lorenzo está contido, mas também está sofrendo.



Laura, ele sente as emoções como um todo, só não demonstra de forma
natural como qualquer ser humano. Lorenzo é especial.

Assenti, sabendo que Riccardo estava certo.

Quando Riccardo abriu a porta, meus filhos entraram. Vincenzo correu e
se atirou nos meus braços. Quase gritei de dor.

— Devagar, filho. Sua mãe está machucada. — Ele olhou para Lorenzo.
— Vamos, dê um beijo na sua mãe. Ela estava com saudades.

Então Lorenzo se aproximou cauteloso e olhou-me com aqueles lindos
olhos. Abri os braços e o chamei, com um sorriso nos lábios. Ele avaliou a
situação antes de vir me entregar as flores e encostar a cabecinha no meu
ombro.

— Me desculpe, Mamma. — Soluçou. — Às vezes eu não sei o que
acontece. Mas eu juro que nunca mais vou te machucar. O papai disse que
para eu me tornar um homem  sábio, devo cuidar da senhora. Ninguém mais
vai te machucar. — começou a falar sem parar. E cada fala era confiante e
cheia de si.

Meu menino estava virando um homem. E eu tinha que aceitar em vê-lo
caminhar em direção  à Máfia, junto do pai.

Olhei para Riccardo, que sussurrou: “Vai ficar tudo bem...”

Mas iria me tornar a mãe mais insistente desse planeta. Lutaria com
garras para cicatrizar cada machucado dele. Porque o mundo da máfia é cruel.

 

Meu marido me ajudou a deitar na cama e, cuidadosamente, cobriu-me
com o edredom macio, ele tinha o costume de fazer  aquilo. 

— Descansa,  vou trazer algo para você comer. — Beijou minha testa e
antes que saísse do quarto, segurei em sua mão. Riccardo olhou-me
intensamente e eu quis montar sobre ele e fazer sexo até amanhecer o dia.

— Fica em casa comigo...   — Arrisquei   em pedir, mesmo sabendo que
a Cosa Nostra não funcionava sem Riccardo,  mas eu também precisava dele.



Ele acariciou meus cabelos e eu fechei os olhos, me deliciando daquela
sensação. Amava quando Riccardo era carinhoso, principalmente nesses dias,
em que eu estava sensível.

— È claro que sim.

Eu sorri,  o agradecendo.

 



 

 

                         

 
ALGUNS ANOS DEPOIS...



 

Olhei para o corpo da minha esposa deitado sobre a cama, seus cabelos
longos  estavam espalhados pelo travesseiro.  Seu rosto angelical estava
pacífico e, mesmo com os  olhos fechados, eles conseguiam quebrar o bloco
de gelo que revestia o meu coração.

Quanto mais eu transava com ela, mais meu corpo implorava para tê-la
debaixo de mim, o seu cheiro de mulher me deixava maluco, mas eu também
entendia que  ela  estava dolorida e precisava descansar, porque as crianças
tomavam todo o seu tempo.  

Então, saí da cama com cuidado e, sem fazer barulho, segui para o
banheiro.  Deixei a água fria cair sobre meus músculos para aliviar a vontade
de me enfiar novamente na minha mulher,  porque assim eu não tinha tempo
para pensar em mais nada.

Mas, era só eu ficar sozinho para as lembranças vivas começarem a me
atormentar... Fechei os olhos,  encostei a cabeça no azulejo me lembrando do
inferno que vivi anos atrás nas mãos do meu pai, um fato do qual nunca iria
esquecer. Eu nunca iria mudar totalmente, porque a maldade estava em cada
célula do meu corpo. Fui modificado, programado para ser o que era. Mesmo
lutando contra, o demônio continuava habitando  as profundeza do meu
subconsciente.   E bastava algo sair errado para ele  tomar o controle.  Ele era
eu,  e eu sou ele.

Passei a mão pelo espelho tirando o embaçado do vidro, e logo minha
imagem está estava refletida ali e mais atrás, sentado na banheira, está estava
o maldito Vito.  Ele riu para mim.

— Quando vai acabar com essa brincadeira de família feliz? — disse
ele, caminhando em minha direção. — Soube que chegou puta nova no
bordel, seria uma honra treiná-las, não?

Respirei fundo,  me lembrando de quantas mulheres matei na hora do
ódio, porque eu era mais jovem,  estava drogado e não conseguia manter o
controle das minhas ações.  Nunca tive bom exemplo, e quando tentei fazer o
bem, fui covardemente “morto” pelo meu próprio pai.  Foi somente  através
de Laura  que conheci o que chamam de amor,  algo nela me atraía e me fazia
questionar se  a morte  era mesmo o fim, porque  sempre tive a impressão de



que  conhecia Laura antes mesmo de vê-la numa foto. O que me levava a crer
que estivemos juntos em vidas passadas.  Nossa relação era algo inevitável,
nossa vontade de ficar juntos era maior do que as circunstâncias que nos
separavam. Eu até tentei deixá-la, achei que estaria melhor sem mim, porém
não funcionei sem ela ao meu lado.  Eu  não estava bem, e mal conseguia me
concentrar nas missões da máfia. Voltei na primeira oportunidade para
assumir de vez meus sentimentos por ela.  Eu a amava e não tinha mais como
negar.

Laura  me deu  amor, e  quando achei que tinha vivido todos os tipos de
sentimentos, ela me deu dois filhos   e  a  honra de sentir algo inexplicável
quando peguei-os pela primeira vez em meu colo. Vê-los tão pequenos e
quase  cabendo na palma da minha mão, fez o   mais puro dos sentimentos
preencher  uma parte  que estava vazia no meu coração,  chegava a ser
assustador , algo que eu desconhecia totalmente. 

Respirei fundo. Pisquei os olhos, dando-me conta que o velho ainda
estava ali, me atormentando.

— Nunca. — respondi pela primeira vez. — Porque minha família não é
brincadeira, eu os amo mais do que a mim mesmo. Por eles sou capaz de
tudo. 

Ele me olhou com os olhos arregalados e aos poucos foi sumindo do
meu campo de visão. Eu sabia que o sumiço seria temporário, mas o queria
longe de mim, mesmo que fosse por alguns minutos.

Fechei os olhos ao sentir um cheiro gostoso, um cheiro feminino que me
atraía como o inferno.  Laura estava na porta, sorrindo e olhando para mim.

— Por que não me chamou para tomar banho? Eu iria adorar ensaboar o
seu corpo. — Mordeu meu pescoço e entrelaçou os braços na minha cintura.

— Você estava dormindo, não quis te acordar.

Peguei-a no colo e coloquei sentada na pia  do banheiro, ela gargalhou
alto se contorcendo quando alisei sua coxa, ela era sensível ali, o que acabou
me fazendo rir também.  Suspendi seu rosto e tomei sua boca num beijo
possessivo, gostoso, molhado e excitante,  roçando minha língua na
dela              e   bebendo  seus gemidos.



— Eu quero lamber cada pedacinho do seu corpo, porque adoro esse
cheiro de macho alfa.

E ela cumpriu...  Beijou cada parte do meu corpo, me deixando
completamente maluco, vidrado. O demônio gritava para sair, e eu o libertei. 
Eu a tomei para mim, possessivamente naquele banheiro.  Laura arregalou os
olhos, mas enchi minha mão dos seus cabelos e puxei-a novamente, para
tomar sua boca e me embebedar de sua saliva. O cheiro da excitação dela
estava me deixando louco e me fazendo grunhir a cada estocada firme, meu
pau deslizava com facilidade  em sua boceta melada. Ela era minha e nada
iria mudar isso.

Eu, o Demônio,  comi o anjo em todas as posições naquele banheiro. Ela
gritava de prazer sofrendo espasmos, gozando deliciosamente no meu pau.

Mesmo quando estivesse morto, eu voltaria para Laura, voltaria de
qualquer forma, somente para escutar seus gemidos, somente para me enfiar
nela até o mundo acabar. Porque sou o Demônio, mas Laura  é o meu anjo.
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