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Perdão & Reconciliação é um conto do nosso casal luxo Pedro Lacerda e Paola 
Goulart, personagens de PROVOCANTE, o primeiro livro da série.

Feito para comemorar um ano do início da postagem desse romance na plataforma 
wattpad, é um presente para aquelas pessoas que tornaram o sonho da publicação 

possível: meus leitores!

Obrigada a todos pelo apoio e incentivo. E um agradecimento especial às participantes do 
grupo Paola Scott Romances. Vocês não imaginam como são importantes nesse processo. 

Adoro interagir com vocês!

Espero que gostem. Foi escrito com muito carinho!

 

Paola Scott

 



Pedro 
 

 

 — Essa é perfeita — falei para a vendedora, segurando a lingerie nas mãos.

Apesar de termos toda liberdade em casa e de eu ter feito algumas adaptações em nossa 
suíte, eu queria mais privacidade. Mais tempo para poder me ocupar de dar prazer à minha 
loba. Poder ouvi-la gritar sem pudores, sem nos preocuparmos com a vizinhança ou mesmo 
com Alana. Por isso, eu havia programado uma noite especial. Com direito a tudo que ela e 
eu quiséssemos. 

E como não poderia deixar de ser, precisei fazer uma visita a um sex shop para 
providenciar uma roupa própria para a ocasião, bem como brinquedos e acessórios.

Íamos completar um ano de casados. O amor era o mesmo, na verdade, parecia até 
maior, pois eu não cansava de admirá-la. A paixão e o desejo nunca deram trégua, mas 
ainda assim a vida real ia se revelando.

Nós vínhamos de algumas semanas tumultuadas. Muito trabalho, alguns 
desentendimentos conjugais por conta de discordâncias no comportamento de nossa menina. 
Alana era uma moça excepcional, eu nunca me cansaria de dizer isso. Mas, assim como a 
mãe, tinha seus momentos difíceis.

Paola a defendia, afirmando o quanto era responsável. Mantinha-se firme na questão de 
que a filha precisava aproveitar aquele momento da sua vida. Conhecer pessoas, aprender a 
lidar com os mais diversos tipos de situações.

Já eu, talvez por inexperiência ou por não ter vivido isso desde o início, não conseguia 
deixar de enxergar os riscos, os perigos. Talvez também por ser homem e saber como esse meio 
funciona. Afinal, eu já tive dezoito anos. Ou a idade dos amigos que agora a acompanhavam 
em festas, bares, baladas. Eu sabia dos perigos que rondavam jovens como ela. 

Uma moça linda, bem cuidada, que se via ser de um bom nível. Culta e inteligente, 
porém ingênua e inexperiente. Presa fácil para homens apenas um pouco mais atentos do 
que o normal.

Por sorte, eu não era o único. 

Eduardo também se preocupava. Afinal, ele a viu crescer, acompanhou todas as fases 
de sua vida. Era como se fosse sua filha. Rodrigo, apesar de mais afastado, compartilhava 
daquele sentimento. Afinal, Alana era a queridinha daquela turma. Mesmo tão nova, já tinha 
passado sermões em quase todos, mostrando sim que era madura para sua idade. Talvez 
por isso todo o zelo que tínhamos com ela. 

Por essas e outras, eu e Paola não conseguíamos entrar em um consenso. Ela era 
teimosa e eu não ficava atrás. Defendíamos com unhas e dentes cada um a sua opinião. 
Algumas batalhas ela vencia, outras eu. Mas, independente de quem ganhasse, ambos 
saíamos abalados.

E para ajudar ainda mais aquela fase crítica, eu me desconcentrei.  

Aquela maldita noite entre amigos. Uma saída, a princípio inocente, apenas para beber 
e descontrair. Uma partida de sinuca, jogar conversa fora. Ainda não entendia porque meus 
companheiros me deixaram seguir em frente. Poderiam ter me barrado. Mas, no fundo, eu 
não podia culpar ninguém, a não ser eu mesmo. Bebi um pouco além, o suficiente para me 
deixar levar por uma brincadeira e agora estava pagando o preço. Um muito alto, diga-se de 
passagem. Ficar afastado de Paola era o que havia de mais terrível na minha vida.

E o pior de tudo era ela não me deixar explicar. Estava muito brava, ofendida, magoada. 
E não me dava chance de falar. Eu sabia que precisava lhe dar um tempo até que a raiva 
diminuísse, mas a teoria sempre é mais fácil do que a prática. Estava demorando muito para 
aquele sentimento a abandonar. Eu não sabia o que fazer para trazê-la de volta, para fazê-la 



me ouvir. 

Pensei, a princípio, em simplesmente esperar. Dar-lhe o tempo que fosse necessário. 
Mas isso era difícil de fazer. Depois que a conheci, o único período em que ficamos afastados 
foi quando contei a ela o meu delito. E foi a pior fase de toda minha vida. Nunca havia me 
sentido tão perdido, tão sozinho. 

Era assim que eu me sentia agora, porque, como naquela vez, eu a tinha decepcionado.

Paola era uma mulher intensa. Em tudo! Trabalhando, amando ou brigando. E, 
nessa última, era devastadora. Ela conseguia se manter firme, mesmo que isso a estivesse 
quebrando por dentro. Eu sabia que era isso que acontecia agora. Ela não estava indiferente. 
Estava triste, decepcionada, talvez até humilhada. E eu era o único culpado. 

Mas como fazê-la me ouvir? Eu queria ser gentil e delicado, porém sabia que isso só 
surtia efeito até certo ponto. A partir dali, era preciso ser o que ela realmente queria que eu 
fosse. Iniciativa era sua palavra de ordem. Paixão era o que ela precisava. Dominação era o 
que ela gostava. 

Eu havia lhe enviado flores; um buquê de rosas brancas em sinal de paz. 

 

Meu amor!

Estou ciente de que extrapolei na bebida e na brincadeira. Sei que é um clichê dizer isso, mas não aconteceu nada 
do que você está imaginando. Almoce comigo, minha linda. Deixe-me esclarecer os fatos!

Te amo!

 

 

Mas devo confessar que já esperava uma resposta como a que me enviou.

 

 

Tenho almoço de negócios! E se pretende me comprar com flores, sugiro que dê um pulinho em 
Holambra. Quem sabe, eu disse quem sabe, você comece a ter sucesso!

 

 

Pois é, a coisa seria mais difícil do que eu imaginava. Mas não iria desistir. Enviei outro 
buquê em seguida. Rosas amarelas, suas prediletas.

 

Não quero comprá-la com flores, Paola. Até porque todas as flores do mundo não seriam o bastante para isso, 
já que uma mulher como você não tem preço, meu amor!

Jantar, então?

Te amo!

 

 

Aguardei uma resposta que eu sabia que viria. 



 

 

Pagou a conta ontem com Mastercard, Pedro?

 

 

Eu não sabia se ria ou se chorava. Sua ironia era devastadora. Era a prova real de que 
ela estava extremamente ofendida. Será que tinha ideia de que aquilo só me incentivava 
a continuar? No fundo, era isso que eu queria. Vê-la me enfrentando, me desafiando, me 
dando munição e motivos para seguir em frente. Não que eu precisasse, mas tornava tudo 
mais empolgante. 

Enviei rosas azuis. Imaginei que ela soubesse o significado dessa cor. As mulheres 
normalmente se ligam nessas coisas. Amor eterno, forte e raro.

 

 

Você sabe que não sou homem de desistir, Paola! Vamos resolver isso conversando, de forma tranquila. 

Ou você prefere da forma mais difícil????????

 

 

Primeiro tentou me comprar com flores, agora com sexo, Pedro? Vai precisar de muito mais do 
que isso!

 

 

Ah, minha loba tinhosa! Isso mesmo. Saia do modo indiferente. Fique brava, se debata, 
me xingue. Estamos quase chegando lá!

 

 

Não estou tentando te comprar. PRIMEIRO: já disse que você não tem preço. SEGUNDO: 
Eu não compro, eu simplesmente TOMO POSSE. TERCEIRO: VOCÊ JÁ É MINHA!

 

 

Era isso, então! Seria da forma difícil. Ou melhor, seria da minha forma. Eu tinha 
esperanças de que meu plano desse certo.

 

 

 

 



Paola
 

 

— Filho da puta! Mil vezes filho da puta! — falei sozinha, jogando o celular sobre a 
mesa. 

Eu imaginava que não ia demorar para que ele se manifestasse. Dois dias. Foram dois 
dias de silêncio, de afastamento. De andar pela casa evitando se cruzar. De desviar rotas e 
horários no intuito de não me deparar com sua pessoa ou de ouvir sua voz. E eu já não sabia 
dizer o que mais me fustigava. Se era o episódio daquela noite, ou o nosso distanciamento.

Ainda não conseguia entender ou assimilar sua atitude, mas também não lhe dei a 
oportunidade de se explicar. Apesar de não saber se faria diferença. Eu estava extremamente 
furiosa com o que houve. E até que aquela raiva inicial diminuísse, eu não queria saber de 
ouvir nada. E ele sabia disso. Tanto que esperou esses dois dias para me procurar. E me 
conhecendo muito bem, sabia como chegar até mim. 

Pedro era um homem inteligente. Com exceção da burrada que cometeu, de resto, ele 
sabia o que e como fazer. Principalmente no que dizia respeito a mim. Ele sabia do que eu 
gostava e como gostava. 

No fundo, bem lá no fundo, eu sabia que ele não tinha me traído. Porque se ele fizesse 
isso, sabia que não tinha volta. Ele conhecia meu histórico. E sabia que os dois homens que 
se portaram daquela maneira comigo não tiveram uma segunda chance. Portanto, eu jamais 
o perdoaria. 

Mas será? Essa era uma afirmação que eu não sabia se conseguiria cumprir. 

Porque, diferente dos meus outros relacionamentos, Pedro era meu vício. Sim, eu nutria 
uma dependência física e psicológica por ele. Ele me tirava do eixo, me consumia, destruía 
minhas defesas, afetava meu sistema nervoso, bagunçava minhas sensações, alterava meu 
estado de ânimo. Por isso mesmo, eu duvidava que não conseguisse perdoá-lo. Porque 
meu senso de controle e razão era afetado pelo consumo excessivo e descontrolado daquele 
homem. Meu marido. No fundo, era justamente por isso que eu estava evitando conversar. 
Porque eu sabia que, na hora que isso acontecesse, eu não resistiria. 

E pior, eu já me sentia em abstinência. A privação da sua presença, do seu carinho, da 
sua atenção estava me deixando em crise. Eu percebia mudanças no meu comportamento. 
Físicas e psicológicas. Exagero? Talvez, mas era o que sentia. Um mal-estar, ansiedade e 
irritabilidade, seguidas por insônia e náusea. 

E, no final, eu me perguntava, por que tudo aquilo? Por que me submeter a todas 
aquelas sensações, se eu sabia que sucumbiria a ele, mais cedo ou mais tarde? Então, 
por que resistir? Talvez por me sentir humilhada. Talvez por imaginar o que os outros iam 
pensar. Mas por quê? Eu já havia passado dessa fase de dar passos na minha vida em 
função da avaliação de terceiros. Orgulho? Sim, eu estava com o orgulho ferido. E não podia 
ser tão fácil. Ele precisava sentir o quanto me atingiu. 

Eu ainda estava perdida naqueles pensamentos, quando mais uma vez um entregador 
adentrou minha sala, agora com um grande buquê de rosas vermelhas. Ele não ia desistir. 
E cá entre nós, eu torcia para que não o fizesse, porque estava gostando do seu esforço.

— Preciso que a senhora assine, por favor. — Entregou-me uma prancheta assim que 
peguei o buquê.

Assinei e devolvi, mas ele continuou parado à minha frente.

— Algo mais que você precise? — perguntei, vendo que ele não se mexia do lugar.

— Tenho ordens de aguardar que a senhora leia o cartão. — Apontou para o envelope 
junto às flores.

— Na sua frente? — perguntei com um sorriso debochado.



— Estou apenas cumprindo ordens, senhora. Meu emprego estará em jogo se eu não 
aguardar.

Olhei espantada para ele. Pedro estava jogando alto.

Não era apenas um cartão que havia naquele envelope, e sim uma carta. Tomei fôlego 
enquanto meus dedos trêmulos desdobravam o papel. 

 

 

Paola,

Pode parecer estranho, mas dessa vez não estou conseguindo encontrar as palavras certas para lhe falar 
pessoalmente. Talvez sua frieza e distanciamento estejam me barrando. Então, por acaso comecei a rabiscar no papel 
o que está preso no meu peito. 

Eu queria conversar, explicar os fatos, mas você não me dá chance. Sim, eu me lembrei do que aconteceu. E me 
envergonho profundamente. 

Não vou me justificar, até porque não existe justificativa para o que fiz. Dizer que foi a bebida, que foi a companhia, 
que há tempos não participava de um encontro masculino é balela. Isso é desculpa de moleque. E eu definitivamente 
não sou mais um. Sou um homem de mais de quarenta anos e devo assumir minhas burradas.

Não sei se adianta eu dizer que não te traí. Espero que acredite, porque é a verdade. Embarquei sim na brincadeira 
de algumas mulheres. Mas não toquei em nenhuma. Não que isso faça alguma diferença para você porque eu te 
conheço. 

Sei que minha atitude não foi correta. Sei que te decepcionei, que você esperava de mim um comportamento 
diferente, nobre, de acordo com o que sempre costumo pregar. Mas sou apenas um ser humano, com algumas virtudes 
e muitos defeitos, como todo mundo. Você tem todos os motivos para ficar zangada, com raiva, me ignorar e querer 
se vingar. Entendo isso, porque me coloquei no seu lugar. E não gostei do que senti, mesmo sabendo que era só uma 
suposição. Então, posso dizer que, se a situação fosse inversa, talvez eu estivesse muito pior do que você. Apesar de 
saber que você nunca faria o que fiz, porque você é um ser humano muito melhor do que eu. Porque sei que você 
seria capaz de se privar de qualquer coisa antes de me magoar. Sim, você é perfeita. Em todos os momentos. Quando 
sorri, quando chora, quando briga. E você é tão apaixonada! Em tudo o que faz você dedica o seu melhor. Inclusive 
em me amar.

Também sei que não é só raiva o que sente. Você está machucada. Mais uma vez eu te magoei. E me odeio por 
ter repetido isso. Causa-me um aperto no coração saber que a minha atitude deixou você profundamente triste. Mas a 
verdade é que não sou o único que está sofrendo. Por isso, quero lhe fazer um pedido sincero de desculpas. Você não 
merece esse sofrimento. Quebrei meus votos. Eu prometi te fazer feliz e não é isso que faço agora. 

Mas acredito que o afastamento não é, absolutamente, a solução para os nossos problemas. Precisamos ser um 
pouco mais sensatos para mantermos algo tão belo como nosso amor. Se não formos um pouco mais coerentes, talvez 
não tenhamos tempo para reparar o erro que estamos cometendo.

Você precisava ouvir desculpas da minha parte. Estou fazendo isso agora, mesmo que por escrito, em nome 
de tudo de bom que nos une. Aceite, por favor! Perdoe-me! E depressa! Sim, tenho pressa em ter você novamente. 
Não só em meus braços, mas em minha vida. Seu afastamento, repito com razão, está me consumindo. Castigo, eu 
sei! Punição merecida! Mas vou apelar para seu bom coração. Releve meu erro, reconsidere sua decisão. Não quero 
acreditar que meu deslize possa significar o fim de tudo que há de belo entre nós. E tudo o que já vivemos juntos? 
Todos os momentos bons e difíceis? Será que dá para apagar assim? Não vou deixar isso acontecer. Digo e repito que 
minha vida não significa nada sem você. Você sabe o quanto é importante para mim, o quanto a amo e a quero ao meu 
lado para o resto dos meus dias! Não vou desistir de você nunca! Minha loba, minha bruxa, minha deusa!

 

 

Obviamente que minha crise de abstinência se acentuou depois de ler aquilo. Engoli 
o nó na garganta, controlando-me para não derramar as lágrimas na frente do entregador.

— Pronto. Seu trabalho está feito — falei sem olhar para ele, colocando a carta dentro 
do envelope.

Mas, ao contrário do que pensei, ele não saiu. E me entregou outro envelope.

— Também devo aguardar a leitura desse, senhora.



Baixei o olhar, já sem saber o que pensar. O que seria dessa vez?

 

 

Por favor, Paola, me dê uma chance, converse comigo. 

Há um motorista lhe aguardando na portaria. Baixe a guarda e entre no carro. Não pergunte, não julgue, não 
avalie. Siga o roteiro, meu amor. Deixe-me mimar você, como eu gosto de fazer e como você merece. Você só quer o 
melhor que a vida pode lhe dar. Deixe-me lhe proporcionar isso. 

 

 

Não consegui segurar uma lágrima solitária. Ele era o meu melhor. Sempre! E para 
sempre! 

— E agora? — perguntei em um fio de voz ao rapaz à minha frente.

— Devo acompanhá-la até o carro, senhora. 

Assenti, pegando minha bolsa e celular. Era burrice insistir em não falar com ele. Era 
burrice continuar castigando a nós dois.

Segui o entregador, antes pedindo para Amanda que colocasse as flores na água e 
avisasse ao Edu que eu estava indo embora mais cedo, mas que estava tudo bem.

Rubens, o motorista que normalmente nos servia quando saíamos para beber, me 
aguardava do lado de fora, e abriu a porta traseira para que eu entrasse. Agradeci com 
um sorriso tímido, pensando na insanidade que meu marido estava fazendo. Tudo para se 
redimir. 

Confiei e segui suas instruções, sem perguntar qual o destino.

— Fique à vontade para se servir de bebida, senhora. — Rubens me indicou o balde de 
gelo com champanhe, que só então reparei. 

Minha ansiedade subiu consideravelmente, minha mente trabalhando incansável para 
saber aonde aquilo ia levar. Pedro era dado a surpresas. E todas sempre de uma criatividade 
ímpar. Servi-me de uma taça enquanto o ambiente era preenchido por música. 

 
Adele – Hello

Hello from the outside
(olá do lado de fora)

At least I can say that I’ve tried
(pelo menos posso dizer que eu tentei)

To tell you I’m sorry
(para lhe dizer que sinto muito)

For breaking your heart
(por partir seu coração)

But it don’t matter, it clearly
(mas não importa, isso claramente)

Doesn’t tear you apart anymore
(não lhe deixa mais em pedaços)

 
 

Fechei os olhos, recostando a cabeça no encosto do banco, e me deixei dominar pela 
melodia. A letra invadiu meus pensamentos. Sorri imaginando Pedro a escolhendo. Ele era 
mestre nesse ofício, em encontrar as palavras perfeitas para a ocasião. Como ficar indiferente 
a um homem como aquele?

Sim, ele era o meu mocinho apaixonado, o personagem do meu romance. Aquele que 
entre erros e acertos, conseguia me levar ao paraíso e normalmente me manter por lá. 

Ele se preocupava, cuidava e me protegia, como nunca imaginei que fosse possível um 
homem fazer. Eu sentia seu amor, sua dedicação, sua paixão. Eu sabia que era tudo para 



ele, como ele era para mim. Como ele mencionou na carta, por essas e outras que eu não 
podia simplesmente esquecer nosso passado, nosso amor e permitir que aquele episódio 
destruísse o que de tão intenso havia entre nós. 

Estava tão envolta em meus pensamentos que não percebi que o veículo tinha estacionado 
e o motorista já abria a porta para mim.

— Deixe-me ajudá-la. — Estendeu a mão para que eu descesse.

Sorri ao me deparar com um SPA. 

— Vou aguardá-la, senhora.

Acenei confirmando e entrei. Uma recepcionista me entregou o pacote que tinha sido 
reservado para mim pelo meu marido. Notei que a brincadeira dele não ia sair barato.

Eu já estava na maca, pronta para iniciar uma massagem de uma hora de duração 
quando meu celular apitou, indicando uma mensagem dele.

 

 

“Obrigado!”

“Pelo que exatamente?”

“Por permitir que isso aconteça.”

“Onde isso vai dar, Pedro?”

“Ahh... você estava indo tão bem sem questionar nada... Apenas aproveite, minha deusa!”

 

 

Como se eu tivesse outra opção! Entreguei-me às mãos da massagista. Depois, segui 
para uma esfoliação corporal, e por último um banho de ofurô.

E assim que eu passei para o ambiente seguinte para me vestir, me deparei com uma 
daquelas famosas caixas. Branca, um grande laço vermelho, um cartão sobre a mesma. 
Pedro!

 

 

“Ficaria imensamente feliz se você vestisse isso e viesse me encontrar.”

 

 

Sorri, abrindo a caixa e retirando de lá um vestido extremamente sexy. Longo, preto, 
levemente transparente, com um decote profundo nas costas, que ia até o cóccix. Meu 
marido era audacioso. E confiante. Vesti-me, sabendo aonde aquilo ia nos levar, e ansiando 
por estar com ele o mais breve possível. Já me senti excitada somente por imaginar seu 
olhar sobre mim. 

Refiz minha maquiagem, marcando bem os olhos. E segui até o veículo que ainda me 
aguardava.

Já começava a escurecer. O trânsito fluía com certa dificuldade em função do horário, 
mas eu estava alheia a tudo lá fora. Concentrei-me em aproveitar o que meu garanhão 
apaixonado estava providenciando para me mimar. Servi-me de mais uma taça de champanhe 
e senti minha pele arrepiar ao ouvir a música seguinte.



 
Peter Gabriel – Book of love

 
The book of love is long and boring

(o livro do amor é longo e chato)
No one can lift the damm thing

(ninguém pode levantar essa coisa)
It’s full of charts and facts and figures

(está cheio de gráficos, fatos e imagens)
and instructions for dancing
(e instruções para dançar)

But I, I love it when you read to me
(mas eu, eu adoro quando você lê para mim)

And you, you can read me anything
(e você, você pode ler qualquer coisa para mim)

 
 

O que mais ele havia preparado? Aonde estava me levando? Nosso apartamento? Um 
restaurante? Um hotel? Eu só queria saber de chegar o quanto antes ao destino que ele nos 
reservava.

Deixei-me viajar na música e nas lembranças de tudo de bom que já tínhamos vivido. 
Do nosso amor, da nossa paixão.

E logo o veículo estacionava novamente. Agora, na entrada de um motel! O mesmo 
da nossa primeira vez. Balancei a cabeça, descrente de todo aquele planejamento do meu 
marido. Acabei por lhe dar um belo de um trabalho, no final das contas. O que uma pisada 
de bola não faz, não é mesmo?

Rubens estacionou na garagem da suíte e me ajudou a descer. 

— Garanto que não é todo dia que você presencia cenas como essa, não é? — perguntei 
já fora do veículo.

— Se tudo o que presencio fosse isso... — Deu-me um sorriso tímido. — Vou aguardar 
a senhora entrar e então vou embora — falou e voltou para o interior do veículo.

Pedro reservou a mesma suíte da nossa primeira vez. Tenho que admitir, meu homem 
era especialista nisso. Em saber fazer as coisas certas. 

A porta estava apenas encostada. Era como se eu estivesse voltando no tempo.

Entrei, olhando ao redor, meu coração batendo descompassado e a respiração ofegante. 
Ele foi cuidadoso em cada detalhe. Música, penumbra, mesa posta para dois à luz de velas. 
Não economizou nas flores. Rosas vermelhas distribuídas por todo o ambiente. Pétalas 
espalhadas pelo chão indicavam o caminho até a escada e por todos os degraus. E lá estava 
ele, no topo, porém dessa vez não vestia apenas uma boxer. Trajava um terno escuro e uma 
gravata cinza. Deus! Como eu o amava!

Desceu as escadas em silêncio, o olhar o tempo todo no meu. Eu sentia a ansiedade 
aumentar, bem como o desejo e o amor pelo homem que, aos poucos, em passos lentos, se 
aproximava.

Parou a certa distância, me avaliando da cabeça aos pés demoradamente. Senti-me 
umedecer. Meu estômago parecia estar embrulhado e um frio correu pela minha coluna.

— Não consigo encontrar palavras para descrevê-la — falou com voz grave, parando 
aquela avaliação no meu rosto.

Ele estava abatido. E me senti culpada naquele momento, por levar tão longe aquela 
birra.

Óbvio que, àquela altura, minha raiva já tinha passado, mas, bem lá no fundo, eu 
ainda estava magoada. E ver todo seu esforço em se redimir mostrava que afinal ele sabia 
que tinha errado. Tinha ciência de que era cruel fazer aquilo, mas eu precisava aproveitar o 
momento. Não poderia simplesmente deixar passar o que aconteceu, sem que ele soubesse 



como eu me senti.

— Quer jantar primeiro? — perguntou cauteloso.

— Vamos acabar logo com isso — falei baixo e vi seu olhar espantado.

— Paola... — Deu um passo à frente.

— Eu já fui traída outras vezes, Pedro, você sabe disso. — Tentei ser firme.

— Eu não te traí, Paola. — Continuou sem avançar.

— Traiu minha confiança! — insisti.

Vi o arrependimento em seus olhos antes de ele baixar a cabeça.  

— Eu sei — murmurou, visivelmente arrependido.

Percebi a respiração profunda que puxou. Então, ergueu o olhar para o meu e caminhou 
até mim. Muito próximo, porém sem me tocar. E então fez o que acabaria definitivamente 
com minhas reservas. Ajoelhou-se aos meus pés!

— Me perdoe, por favor! — falou de cabeça baixa. — Eu sei que mereço ouvir, que 
mereço seu desprezo. Mas eu te imploro, Paola! 

— Nunca mais, Pedro! — falei, engolindo, tentando parecer forte. — Nunca mais! — 
Parei.

As lágrimas estavam travadas na minha garganta. Eu queria tocá-lo, queria dizer para 
esquecermos tudo, mas ele precisava saber o quanto me decepcionou.

— Não haverá uma outra vez, Pedro!

— Não! Eu prometo! — Suspirou, erguendo a cabeça. Seu olhar era de dor, e acabou 
comigo.

— Agora, podemos conversar da forma difícil? — perguntei, querendo acabar com 
aquela agonia.

Ele pareceu não entender de pronto, mas, aos poucos, seu olhar foi mudando. Levei a 
mão até seu rosto, o polegar deslizando pelos seus lábios.

— Paola... — Fechou os olhos, meu nome saindo em um gemido. — Faço o que for 
preciso para ter seu perdão, minha linda.

— Você vai fazer! — sussurrei, a garganta travando. — Vai me amar e me adorar. — 
Senti as lágrimas surgirem. — Quero que me prove que está arrependido. 

Só então suas mãos me tocaram. Subiram pelas minhas pernas, junto com seu olhar. 
Ele se levantou e, segurando em minha cintura, me trouxe para junto do seu corpo.

— Vou te provar. Da forma que quiser.

E então, lentamente, trouxe sua boca até a minha, em um beijo sutil.

Era como se fosse a primeira vez. O arrepio percorrendo meu corpo, a sensação de 
urgência se instalando. Porém, ele parecia preocupado. Seus gestos eram calculados, 
cuidadosos. Mas minha fome era tanta que aquilo não me contentaria. 

Interrompi aquele contato, fixando seu olhar e envolvendo seu pescoço.

— Quero sexo de reconciliação, Pedro. Apaixonado, ardente, vigoroso. 

— Paola, minha linda...

— Não! — interrompi. — Paola, sua loba! Sua deusa, sua bruxa! — sussurrei. — Estou 
por um fio, Pedro. Se você for carinhoso comigo, vai terminar de me quebrar. E não sei se 
conseguiremos juntar todos os cacos.

— Deus! O que eu fiz com você?



— Não quero falar sobre isso.

— Mas precisamos, meu amor.

— Não! Você participou de uma brincadeira. Existe mais alguma coisa que eu precise 
saber? 

— Paola...

— Não estrague tudo, por favor. — Choraminguei sem conseguir mais conter as lágrimas. 
— Me seduza, Pedro, me domine. Eu preciso disso!

Agarrei sua nuca, enroscando os dedos em seus cabelos, e me perdi em sua boca. 
Eu precisava que ele fizesse aquela mágoa ir embora, que ele tirasse da minha cabeça as 
imagens que eu tinha criado. E para isso precisava me sentir desejada e amada.

 
Garbage – The world is not enough

 
I know how to hurt

(eu sei como machucar)
I know how to heal
(eu sei como curar)

I know what to show
(eu sei o que mostrar)
And what to conceal

(eu sei o que esconder)
 

I know when to talk
(eu sei quando falar)

And I know when to touch
(e eu sei quando tocar)

No one ever died from wanting too much
(ninguém nunca morreu por querer demais)

 
 

— Diz que você me ama! — pedi. — Que me deseja!

— Eu amo você, minha deusa! E te desejo loucamente — falou contra meus lábios, a 
mão agarrando meu cabelo e arqueando minha cabeça para lhe dar acesso ao pescoço. — 
Sei o que você quer, minha loba! 

— Me dá então! — supliquei arrebatada. — Porque eu já estou pronta para você. Sinta 
como estou úmida, derretendo. — Arqueei meu corpo para grudar no dele. — Quero sentir 
suas mãos no meu corpo, me provocando, sua língua me enlouquecendo. Quero sua boca 
suja sussurrando palavras sacanas no meu ouvido.

— Adoro sentir o seu desejo esfomeado, minha loba — rosnou, me empurrando contra 
a parede. — Sei que você quer ter seu corpo inteiro beijado, quer ser chupada e gozar, quer 
gemer e gritar enquanto eu viajo nas suas curvas. Vai estremecer de prazer quando minha 
língua quente se perder na sua boceta molhada de tesão. Diga, vai conseguir pensar em 
outra coisa amanhã, além do meu pau enterrado em você?

— Não consigo pensar em outra coisa nunca! — Encarei seu olhar nublado.

— Quero você, Paola! Quero seu perdão! — Virou-me de frente para a parede, seu 
corpo colando às minhas costas, rosnando em meu ouvido. — E também quero vê-la se 
curvar ao meu desejo. Porque você é minha! Não porque eu te possuo, mas porque sei que 
você não quer ser de mais ninguém. Vou colocá-la de quatro para mim, com seus orifícios à 
disposição para o meu prazer.

Gemi sôfrega ao ouvi-lo falar daquele jeito pornográfico. Suas mãos viajaram para a 
lateral do meu corpo, descendo até as pernas. E na volta, trouxeram o vestido para cima, 
lentamente.

— Quero você nua e molhada, gozando na minha boca, nos meus dedos e no meu pau! 
— chiou ao subir mais as mãos. — Porra! Alguém resolveu me provocar! Cadê a calcinha 
que eu mandei? 



— Na caixa! — falei, empinando a bunda, onde ele prontamente deu um tapa.

— Caralho!!!!!! Que bunda gostosa! Quero-a para mim hoje. Diga que você vai se entregar 
bem obediente? 

— Tudo que você quiser, meu garanhão!

— Vou te machucar de tanto prazer e quero ouvi-la implorar por mais. 

Sim, era bem possível que eu implorasse para ele me tomar sem dó. Forte e bruto. 
Porque, mesmo com toda a sua voracidade, ele ainda era cheio de zelo. 

— Sim! Me dê tudo! Eu aguento!

Suas mãos subiram mais e terminaram de puxar o vestido do meu corpo. Logo estavam 
me apalpando, segurando meus seios, enquanto eu sentia sua ereção sendo esfregada às 
minhas costas, mesmo que ainda vestido.

— Vamos lá. Quero você dócil e obediente! Sou seu dono e vou treinar você. Só eu sou 
capaz de lhe dar prazer onde você menos espera. — Mordeu minha nuca. — Posso sentir seu 
cheiro de fêmea no cio.

Suas mãos varriam meu corpo. E eu apenas me entregava ao que ele me proporcionava. 
Sem impor nada. Quando uma perna veio ao meio das minhas, afastando-as, e sua mão 
desceu pela frente, eu achei que iria desmoronar, tal o grau de excitação que me dominava. 

Ele brincou na virilha, subiu para a pélvis, enquanto eu me sentia escorrer.

— Por que eu acho que você está louca para sentir meus dedos no meio das pernas?

— Por favor! — choraminguei.

— Abre mais, coração! — pediu, ainda brincando nas imediações.

Afastei como ele pediu, aguardando que ele acabasse com a tortura.

— Vai pedir? — Mordeu minha nuca.

— Vem, meu homem! Meu dono! Sente meu cheiro, acaricia minha entrada que se 
derrete para você e por você! 

— Vai gozar para mim? — Segurou em minha cintura e aproximou mais a mão.

— Talvez antes que você me toque.

— Mesmo? Está tão louca assim de tesão? — Brincou com os dedos na pele exposta.

— Estou! — Arfei, sentindo o orgasmo muito próximo. — Por favor!

— Eu disse que vou treiná-la. Vai chegar o dia em que você vai gozar só ouvindo a 
minha voz, meu comando. Mas até lá, lhe darei o que quer.

Quando seus dedos deslizaram para meus lábios úmidos, senti as pernas fraquejarem. 
E não precisou mais do que alguns segundos para que um orgasmo varresse meu corpo.

— Goza, minha linda! E fique à vontade para gemer e gritar!

Eu gemi, gritei e me contorci sob seus dedos. Saudosa que estava do prazer que ele me 
proporcionava, não me contive, rebolando e pedindo mais.

Senti sua respiração pesada na minha nuca, ouvi seus gemidos contidos enquanto 
os meus iam diminuindo. Estremeci mais uma vez quando ele agarrou forte meus cabelos, 
puxando meu rosto para trás para saquear minha boca. 

Eu queria vê-lo e senti-lo. Então me virei de frente e fui com as mãos até a gravata.

— Não! — me interrompeu brusco. — Ainda não.

E começou a se afastar, me puxando pela mão até chegar a uma poltrona erótica disposta 
em um canto, rodeada por espelhos. Eu ainda tinha as pernas bambas pelo orgasmo e pela 



avaliação que ele me dava, quando me fez sentar.

— Mantenha-as bem abertas — falou, afastando minhas pernas e fixando meus pés 
ao chão. Seus lábios deslizaram por elas, subindo até meus seios, onde parou e chupou 
vagarosamente. Cerrei os olhos, me perdendo naquele toque. E ele voltou a me abandonar.

— Pedro!

— Quero ver você se tocar! — murmurou rouco, levando as mãos até a gravata, me 
dopando com seu olhar devastador. — Leve uma mão ao seio e se acaricie. — Fiz o que 
ele me pediu, o fogo voltando a tomar conta. — Desça a outra e me mostre o quanto está 
excitada. 

Lentamente obedeci ao seu comando, adorando ver sua expressão de luxúria. Me 
masturbei para ele e por ele, me deliciando com a visão do seu despir. O torso firme, o 
abdômen esculpido naquelas saliências que se escondiam por trás da calça. 

Lambi os lábios, atenta aos seus movimentos. E suspirei quando a calça desceu pelo 
quadril, revelando sua ereção pronunciada por detrás da boxer.

— Gosta do que vê?

— Adoro! Vou encher a boca. — Deslizei um dedo para o meu interior, seu olhar 
acompanhando meu movimento.

— Acho que não...

— Por quê? — Ainda acariciando meu seio, trouxe o dedo lambuzado para minha boca 
e lentamente o chupei.

— Safada! 

— Sua safada! Traz tudo isso para me comer! 

Ele veio e ajoelhou-se à minha frente, admirando meu toque lento e suave pelas minhas 
dobras úmidas. Seu olhar inflamado revelava o quanto aquela cena mexia com ele. Sua 
respiração tocava minha pele arrepiada. Levei meu dedo até seus lábios e ele prontamente o 
abocanhou, fechando os olhos e gemendo. 

Oh, Deus! Pedro sabia ser puro sexo quando queria. Ao abrir os olhos, vi o olhar fervendo 
de tesão, do tipo que te joga na cama, que te domina sem resistência, que te impede de dizer 
não. Suas mãos fortes e firmes seguraram minhas coxas e sua boca desceu ávida, sua 
língua deslizando e me fazendo arquear, tremer e ficar cativa daquele prazer.

Eu gemia sem controle quando ele levantou e suspendeu meu corpo, me deixando 
apenas com os ombros e a cabeça sobre a poltrona. Todo o resto estava em suas mãos, ou 
melhor, no ar. Seus braços me sustentavam pelos quadris, minhas pernas escancaradas na 
altura do seu rosto. E mais uma vez ele me fazia gozar em sua boca insaciável. 

Só depois de sentir que meu corpo se acalmava dos espasmos, ele me depositou 
cuidadoso sobre o assento. Mas foi somente o tempo de eu me encostar para que ele me 
colocasse em outra posição.

— De quatro, minha loba! É assim que você vai dar para mim!

— Porra! — rosnei, sentindo a chama no meu peito me queimar.

Aquele fogo me consumia incansável, não havia tempo para me recuperar, para tomar 
fôlego. Não senti, nem o vi se livrar da boxer, muito menos de onde veio o objeto gelado que 
senti deslizar pela minha coluna.

— Já disse que sou tarado na sua bunda, meu amor?

— Muitas vezes!

— Não me canso de dizer. Nem de admirar ou desejar. Vamos enfeitá-la?

Entendi qual era o objeto depois do que falou. E senti o lubrificante sendo espalhado pelo 



meu orifício, seu dedo me massageando lentamente. Até que deslizou o plug suavemente, 
me preenchendo naquele espaço apertado.

— Linda! — Acariciou minha bunda. — Empina mais, amor!

Segurei no encosto e obedeci meu dono, meu homem, meu marido!

— Caralho! Que delícia!

— Pedro!

— Me diz o que você quer, Paola! Quero ouvir em alto e bom som!

— Me fode gostoso! Sacia sua loba safada. Apaga esse fogo que está me consumindo.

Ele deslizou para dentro de mim, firme e forte, me arrebatando.

— Na próxima rodada, serei eu aqui dentro. — Movimentou o plug para dentro e para 
fora. — Quero me enterrar, você deixa?

— Sempre, amor!

— Você adora isso, não? Me ouvir falar assim? — Puxou-me para cima, encostando 
minhas costas ao seu peito, uma mão massageando meu seio e a outra deslizando para o 
meio das minhas pernas, os dedos circulando meu clitóris.

— Você é o meu romântico de boca suja, meu mocinho safado — ronronei. — E eu amo 
tudo que você faz comigo e tudo o que fala para mim. Você sabe que comigo não há censura 
ou pudor. Só não divido você com ninguém. De resto, você pode tudo!

Ele estocava calmo, devagar, me fazendo sentir centímetro por centímetro cada vez 
que entrava e saía de mim. Eu o sentia tremer, sua mão voando para a minha cintura, me 
puxando para se aprofundar cada vez mais.

— Porra!!!!!! Como é difícil segurar — arfou e gemeu, passando a arremeter com mais 
vigor.

— Então se solta, meu garanhão!

Virei meu rosto e vi nossa imagem no espelho. Nossos corpos grudados, unidos como 
um só, dançando em um único compasso. Seu quadril batendo de encontro ao meu, tomando 
tudo de mim.

— Olha, amor! — sussurrei, já no meu limite.

— Caralho! Quer coisa mais sexy do que isso? Hein, minha loba sacana? Sou louco por 
você, viciado no seu corpo e totalmente dependente do seu amor. Você me tem nas mãos e 
sabe disso. Morro por você, minha deusa!

Suas palavras foram proferidas entrecortadas pela respiração ofegante, seu olhar o 
tempo todo fixo no meu através do reflexo do espelho. A intensidade do momento era tanta 
que meu peito parecia prestes a explodir. 

— Pedro! — chiei, sentindo o orgasmo me cercar.

— Eu amo você! Amo! Deus! Não me deixe nunca, Paola! — falou e enterrou o rosto no 
meu pescoço, gemendo meu nome enquanto jorrava dentro de mim, me acompanhando em 
um gozo estarrecedor.

 

 

 



 

Pedro
 

 

Observei minha mulher, minha linda e sexy esposa, repousando ao meu lado, em estado 
de completo relaxamento, depois da segunda rodada de sexo. Tomei-a novamente, porém 
de forma mais branda no início, fazendo amor com a razão do meu viver. Mas, incitado por 
sua luxúria e aquele fogo que parecia nunca a abandonar, finalizamos da forma que havia 
sugerido. Me perdi naquela sua bunda maravilhosa. Não resisti ao seu jeito safado, pedindo 
mais, me provocando com caras e bocas e aquele corpo que me alucinava. Me vi em dúvida 
se admirava ou abusava do que ela me oferecia. Por fim, me rendi aos seus encantos e me 
saciei em seu corpo.

— Vamos jantar, minha linda! — Afaguei seu cabelo espalhado pelo travesseiro.

— Hummmm... — gemeu preguiçosa sem abrir os olhos.

Deslizei a mão pelo contorno do seu corpo, estirado de bruços sobre a cama. Percorri 
cada curva, cada detalhe gravado na memória, os quais conseguia explorar mesmo sem 
precisar ver.

— Exigi demais de você? — sussurrei, também reticente de sair daquele torpor.

— Sim e não — respondeu com um sorriso leve. — Eu gosto quando você exige demais 
de mim.

— Minha loba insaciável! — Depositei um beijo no canto dos lábios. — A comida vai 
esfriar.

Ela finalmente se rendeu ao meu apelo e se espreguiçou manhosa. Eu poderia passar 
o resto da vida admirando-a.

— Que horas precisamos sair? — perguntou, esfregando os olhos.

— Amanhã. — Puxei-a para fora da cama. — Ou depois de amanhã. — Enlacei sua 
cintura. — Quando quisermos.

— Já lhe disseram que você é ótimo com surpresas? — Encostou a cabeça no meu peito 
enquanto seguíamos para a mesa.

— Tento fazer o melhor possível, mas só com você, amor.

Afastei a cadeira para que ela se acomodasse e me sentei à sua frente, servindo-nos de 
vinho.

— Não é justo isso. — Apontou para mim. — Você está vestido.

— Apenas uma boxer.

— Ainda assim está vestido. Já eu... — Apontou para si.

— Deliciosa. — Lambi os lábios. — Apetitosa!

Seu sorriso sedutor contrastou com o olhar amável.

— Você se empenhou — falou, baixando os olhos, dando uma garfada no peixe.

Sim, ela tinha razão. Não que ela não merecesse ser mimada todos os dias, mas os 
acontecimentos pediam que eu me esmerasse. Senti meu apetite se esvair. Larguei os 
talheres sobre o prato, fazendo com que ela erguesse os olhos. Eu vi, estava lá a dúvida, o 
receio, a mágoa. Mesmo depois do que tínhamos compartilhado naquele quarto, ela ainda 
não se sentia segura.



— Paola...

— Desculpe. — Trouxe o guardanapo até a boca. — Eu disse que não íamos mais falar 
a respeito. Não vamos estragar o clima.

— Engano seu. Sabe que precisamos conversar. Adiar isso só vai fazer a coisa se tornar 
maior.

— Não sei se suporto ouvir, Pedro. — Deu um gole no vinho, ainda sem me olhar.

— Não tínhamos conhecimento de que havia uma despedida de solteiro e obviamente 
mulheres...

— Não, Pedro...

— Paola! Você vai me ouvir! — interrompi, elevando o tom, conseguindo sua atenção. — 
Sim, eu passei da conta na bebida. O ambiente era um só e, ao contrário dos meus amigos, 
eu permiti sim que duas mulheres dançassem para mim e, com isso, me tocassem. 

Ela fechou os olhos e desviou o rosto para o lado.

— Foi tudo o que aconteceu. Não senti desejo, não fiquei excitado. Entrei na brincadeira. 
De mau gosto, mas sim, eu participei. Não me conformo de ter sido tão burro ou tão ingênuo 
por não imaginar a proporção que um gesto daquele tomaria. Mas foi apenas isso. Eu juro!

Ela me olhou e não consegui decifrar o que vi. Mas antes que eu pudesse examinar 
melhor sua expressão, ela se levantou aflita, uma mão na boca, partindo em disparada para 
o banheiro. 

— Paola? — Segui-a e cheguei a tempo de vê-la ajoelhada em frente ao vaso, despejando 
o pouco que havia no estômago. 

— Saia, Pedro! — murmurou antes de voltar a se debruçar, expulsando quase nada. — 
Você não precisa ver isso.

— Não fale besteira. — Ajoelhei-me ao seu lado, segurando seu cabelo e massageando 
suas costas.

Esperei que ela terminasse e escorei-a para se levantar.

— Preciso da minha escova de dente — pediu com a voz fraca.

Ajudei-a a se lavar, observando sua palidez. Nunca a tinha visto passar mal daquela 
forma. 

— O que houve? — perguntei preocupado, enquanto a acompanhava até a cama.

— Fiquei enjoada, só isso. Acho que passei muito tempo sem comer.

Acomodei-a não convencido daquela desculpa e me recriminando por ter sido tão 
impertinente.

— Eu não deveria ter insistido no assunto.

— Tudo bem, já passou. — Fechou os olhos, parecendo cansada.

— Tem certeza? Desde quando está assim, Paola? Chegou a passar mal antes de hoje? 

Minha esposa era uma mulher forte. Dificilmente algo a abatia. Por isso, minha 
apreensão.

— Já disse que estou bem, Pedro. — Olhou-me, falando baixo. — Tenho sentido náuseas, 
provavelmente pelo estresse desses dois dias. 

— Vamos ao médico. Você precisa fazer exames. — Encarei-a, cismado e inquieto.

— Não tem necessidade. — Acariciou meu rosto. — Amanhã já estarei melhor.

— Quer alguma coisa? Você não comeu nada.



— Não me fale em comida agora. — Balançou a cabeça. — Estou bem, só preciso dormir 
um pouco. — Suspirou, se aconchegando no meu corpo. — Desculpe.

— Se há alguém que precisa pedir desculpas aqui, sou eu.   

Trouxe-a para se recostar no meu ombro, sentindo sua respiração profunda. Sua mão 
veio até o meu peito e a senti relaxar.

— Eu te amo muito!

— Também amo você demais, minha linda! — Afaguei seu cabelo. — Não imagina 
quanto!

Depositei um beijo em sua testa, percebendo que o sono a tinha vencido, mas o meu 
demoraria a chegar. A preocupação me inundou ao vê-la daquele jeito. Eu seria o culpado pelo 
seu estado? Seria somente estresse? Porque outro ponto, um que eu queria que ficasse para 
trás, muito bem escondido, surgia à minha frente. Eu não queria, não devia ter esperanças. 
Ou será que poderia?

 

 

 


