Maus-tratos psicológicos, as pancadas invisíveis doem mais do as físicas ..
Passara experiências ruins ..
Tinha problemas em aflorar sua sexualidade pois fora abusada e estuprada duas vezes (aos 12
anos pelo irmão de criação do pai e aos 20 anos pelo ex-patrão, dono dum renomado salão de
beleza da cidade onde residem).
A primeira experiência sexual (consentida) foi péssima, o rapaz foi bruto, não soube ser homem e
fez de sua 1ª vez uma catástrofe.
Reprimia-se, sentia-se ‘suja’ e usada..
Desenvolveu aversão a homem.
Retraía-se e sentia repulsa se chegasse perto ..
Tudo isso afetou negativamente até perceber que deveria superar os traumas e contornar a
situação.
Buscou apoio profissional..
Mantinha-se na defensiva até libertar-se das âncoras do sofrimento e ultrapassar os golpes do
passado.
Cresceu num ambiente de superstição, tabus .. e crendice popular.
Sua criação foi tradicional e convencional, imperava o arcaico preconceito de idade, que homem
tem de ser mais velho e muitas outras baboseiras do tipo.

Por isso relutava pois foi instruída assim ..
Queria abster-se de tudo aquilo, do moralismo fajuto, falso beatismo, crenças limitantes,
achismo..
Somatizou e criou atmosfera tóxica e nociva..
O amor era válvula de escape, transcendia, elevava seu humor, instinto..
Filha de pais separados prometeu pra si que quando tivesse filho não separaria do pai porque
passou dificuldade e tentaria dar um lar ao filho.
Atiçada esperava o marido com roupas insinuantes porém ele a empurrava e evadia-se com
amigos para traí-la.
No Corpus Christi quando estava grávida Mulberry (após conversar com um amigo que estava com
a namorada com barriga de fora) balbuciou que não queria que Keylla estivesse daquele jeito.
Ela indagou se era como a roupa que estava?
E ele relatou que não queria que ela estivesse com aquela barriga.
Decepcionada com o que ouvira comunicou entre espessas lágrimas que sua gravidez não era
eterna.
Que ficaria melhor do era antes e que ele iria babar pois ela não estaria mais com ele.
Mulberry riu sarcasticamente, citou que duvidava.
Keylla retrucou:
- Veremos!
A tratava mal desde o início do casório..
A jogava grávida em cima da cama e escapava com amigos para encontrar outras mulheres..
Nunca a valorizou, fingia não enxergar a beleza da esposa..
Pensava que era doida de amor por ele, coitado..
A tática estava errada = ao invés de atrair, afastava.
Não funcionava com ela.
Análogo a areia movediça..
Quanto mais esnobava mais Keylla desgostava dele.

#tadim.. iludiu-se nas ‘técnicas’ dos ‘’bad boys’’..
Já tava de saco cheio disso.
Todos encantavam-se com ela, homens e mulheres queriam provar seu néctar..
Faziam loucuras para se aproximar..
Magnatas ofereciam altas quantias mas Keylla rejeitava pois não tinha preço e sim valor!
Seu intuito era subir com seus próprios méritos e não usar pessoas como ‘escada’.
Todas mulheres com que traiu não chegam a unha do "mindinho" (dedo mínimo) do pé de Keylla
nem em beleza muito menos em caráter!
As vezes a carência deixa vulnerável por isso tem de ter abundância de amor próprio pois assim
não há permissão nem espaço para brincarem com teu sentimento.
Se leve a sério, não permita que invadam tua vida, tenha as rédeas da tua existência, não deixe
que te manipulem.
Quando você foca em você os outros são meros coadjuvantes.
Tenha caráter indobrável, evite que avacalhem tudo.
Mulberry a exibia como troféu ..
Inventava que ela era feia, que não era gostosa e que ninguém ia querê-la por ter filho.
Ficou traumatizada, fazia fotos e vídeos para se autoafirmar.
Achava que tinha problemas, estava com baixa autoestima.
Fazia isso para tentar prendê-la..
Até descobrir que o problemático é ele porque é linda e perfeita do jeito que é!
Existem palavras que machucam demais, não esquecia nem perdoava a falta de apoio e as coisas
que ouviu quando estava grávida..
Estavam registradas na mente..
Após a gravidez treinou feito condenada, sempre foi esbelta!
Todos percebiam a insensibilidade e como a tratava..
Gritava para sair de perto dele, para fazer de conta que não o conhecia, que tinha vergonha dela..
Sempre pensando no filho, apegava-se a esperança que um dia iria melhorar e como mágica

Mulberry a trataria bem.
Grande equívoco pois piorava cada vez mais, os insultos, agressões físicas e verbais.
Batia com toalha molhada e dizia que era para não deixar vestígios..
Quando estavam separados passava de mãos dadas com baranga e achava que tava pocando..
As vezes homens não precisam fazer nada além de escutar para satisfazer uma mulher..
Aborrecida, chorava sem saber o que fazer?
O filho não aceitava a separação dos pais.
Ao jogar frescobol e futebol na rua com o filho e coleguinhas, se descobriu ótima goleira!
Keylla e Mulberry não davam certo porque ela é romântica e ele acha isso desnecessário.
Não aguentava mais viver de aparência..
Queria um cara que pegasse em sua carne, beijasse e pam com ela..
Ele não respeitava, dava piti, não escutava, era ignorante e só criticava..
Não tinha acordo, não existia diálogo.
Mulher de verdade, desejava alguém com atitude compatível a dela, ela merecia!
Mulberry não animava nem com marquinha de biquíni..
Nada dava up na relação.
Keylla estava acostumando com a frieza dele nem ligava mais quando a xingava.
O fogo não apagava, só aumentava ..
Fazia coisas para tentar desviar a mente..
Tipo: limpar a casa, tomar banho gelado (sempre toma gelado), ler..
Não achava legal trair..
A instrução que recebeu foi que homem cai, sacode a poeira e continua sendo o mesmo homem
mas se a mulher cair fica imunda a vida inteira.
Inutilmente tentava aproximar, levar lero maneiro porém não tinha jeito.
O que o marido oferecia afetivamente era pouco pois Keylla sabia que fazia jus a muito mais!
Era jovem, estonteante e quente sexualmente para dormir todas as noites com edredons

separados e ao lado duma pessoa gélida..
Típico machista que constantemente deixava claro segundo seu conceito que a única serventia da
mulher é lavar, passar e cozinhar..
Keylla discordava, sofria abrupta agressão física e verbal.
‘Casara’ aos 15 anos pois desde os 10 era assediada pelo padrasto e erroneamente pensara que
somente casando se livraria do vil assédio do padrasto, que muitas vezes presenciado pela mãe,
que cega de paixão não tomara nenhuma atitude perante o fato em que a filha fora exposta desde
os 10 anos.
O filho não ligava pra ela, o marido tampouco importava..
Keylla desejava atenção, sentia-se só em meio multidões..
Deixou de fazer muita coisa pelo marido, perdeu muitas oportunidades e chances de ir além..
Percebeu que não valia a pena.
Noticiava que era solteiro, que não tinha mulher nem sogra.
Chernitsa faleceu e Mulberry nunca a chamou de sogra.
Mulberry não era má pessoa.
Trabalhador, prestativo mas era ignorante com a esposa e filho ..
Seu lado bom era ótimo e o ruim nefasto.
Chefe de família, comparecia nas despesas de casa.
Mas Keylla não era porco pra viver só de comida..
Por várias vezes tentou salvar o casamento contudo Mulberry a humilhava.
Era agressivo demais ..
Queria ser tratada bem pois vira a mãe ser maltratada pelo padrasto por 21 anos e não queria
viver dessa forma.
Almejava um par que lhe amasse, com educação e gentileza e não um troglodita que discutia em
qualquer lugar fazendo-a passar vergonha e pagar mico.
Era frio no sexo, não a beijava nem tocava, parecia que tinha nojo dela.
Não existia romantismo da parte dele.
Saía não dava bom dia, chegava não dava boa noite.

Brigava a todo momento e por qualquer motivo.
As coisas estavam insustentáveis, ela precisava tomar alguma decisão.
Pôr ponto final.
Denegria, caluniava, difamava, constrangia ..
Fazia sexo a pulso ..
Era da pior forma que um ser pode ser.
As quengas que ficavam com ele vinham falar com ela.
Não obstante em alguns períodos acalmava quando bebia ..
Ela pedia ajuda nas coisas simples do cotidiano doméstico (arrastar e lavar geladeira, filtro, fogão)
de 3 em 3 meses, ele arranjava confusão mais não fazia.
Entretanto, bastava uma oferecida pedir algo que arreganhava os dentes ..
Quebrava tudo dentro de casa..
Aquilo não era vida..
Não tinha respeito, cumplicidade, paciência, lealdade, companheirismo ..
Assim que chegava do trabalho ela cumprimentava.
Perguntava como foi o dia?
Ele explanava que não ia falar nada porque ela dava azar ..
Putz, o brow passava o dia todo fora longe da mulher e quando chegava ela não podia respirar que
isso incomodava e era motivo de encrenca.
Violento..
Quando o filho nasceu recusou registrá-lo.
Moruše interveio para registrar.
Colocou apenas um sobrenome de Keylla (falou pra ela escolher) porque senão seria mais filho
dela que dele.
Houve ciclos que Chernitsa ia com Keylla de viatura para o hospital pois Mulberry não estava nem
aí pra nada.
Falava que Keylla era lixo.

Se beijava e abraçava ele cascava fora..
No sexo quase não existiam preliminares.
Narrava que hora de transar é a noite..
Amor não se agenda, Keylla queria amar quando desse na telha!
No período que ficou internada no CTI uma das amantes dele (garota de programa) foi ao hospital
e contou o caso deles pra Keylla ..
Quando o filho nasceu ela chegou um dia antes do previsto.
Ele demorou abrir a porta, montou na bicicleta com o lençol na mão e correu para casa da mãe
para lavar os vestígios que estava com mulher na cama deles..
Ficou injuriada pois afirmou que não acompanharia o parto porque ia trabalhar..
E fez palhaçada.
Na fase que Keylla teve hemorragia agiu feito patife.
Ela sentou no balde, despencaram enormes pedaços de sangue..
Chernitsa pediu para o vizinho levá-la ao hospital.
Mulberry disse que queria que ela morresse ..
Saíram na chuva.
O sangue escorria pelas pernas de Keylla..
Ficou internada 2 dias.
A consciência pesou e foi buscá-la de táxi.
Muitas outras barbáries aconteceram..
Tinha algumas qualidades mas era ‘’flor que não se cheira’’
Com ciúme rasgou a roupa dela e ela veio pelada pela rua..
Quebrou o capacete na cabeça dela e o nariz do primo dela.
A enforcou..
Keylla tem coleção de B.O. (boletim de ocorrência) contra Mulberry.
Estágio de separação a perseguia e ameaçava qualquer cara que tentasse aproximar dela..

Tomou chumbinho.
Pegou dinheiro emprestado com Chernitsa (até hoje não pagou.. nem vai, né? porque ela não está
mais aqui) fez festa, escreveu cartaz pedindo perdão ..
Prometeu que ia mudar ..
Bonzinho, sonso..
A tonta acreditou.
Ficou pior do que era..
Chernitsa pesava a mente.
Após quase três anos tentando reatar Keylla deu segunda chance a ele..
Pintou e bordou com ela..
Fez escambau, quebrava o pau direto..
Sem tréguas..
Pior que faixa de gaza..
Mais bravo que siri na lata..
Pocou a boca dela por dentro com socos..
Tacou-a na lama na frente da amante, que riu ironicamente.
Ficavam com ele com inveja dela porque ela é fascinante e incrível!
Taca fogo no parquinho..
Da pá virada..
Agridoce..
Ácida..
Boçal, bombardeou o casamento..
Pior coisa é amar sozinho (a).
Era pedir demais?
Para ele sim!
Indignada com tudo, decretou Game Over.

