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ROZDZIAĨ 4.

Salvatore Riina

„Taki boss jak Salvatore Riina potrafi wydawað rozkazy nawet samymi
oczyma. Kraty wiele w tej sprawie nie pomagajî. A co dopiero bĂdzie
poza wiĂzieniem?” — tak Łledczy Nicola Gratteri protestowaĪ w sîdzie
w 2017 r. przeciw pomysĪom przeniesienia Riiny do aresztu domowego, by urodzony w 1930 r. mafioso mógĪ „umrzeð z godnoŁciî”. Z kolei
prokurator Franco Roberto powoĪywaĪ siĂ na nowo zdobyte dowody,
z których wynikaĪo, še ludzie cosa nostry nigdy nie przestali uwašað
Riiny za szefa, choð od 1993 r. siedziaĪ w wiĂzieniach o zaostrzonym rygorze i byĪ odizolowany od Łwiata zewnĂtrznego. W ostatnich
latach mafioso podobno zleciĪ grošenie Łmierciî co najmniej jednemu Łledczemu, który zajîĪ siĂ badaniem domniemanych ukĪadów miĂdzy sycylijskî mafiî a wĪoskim paĬstwem z poczîtku lat 90. XX w.
Salvatore Totò Riina to wyjîtkowo drapiešny mafioso. W swym
šyciu zleciĪ kilkaset morderstw, pewnego razu wydaĪ nawet rozkaz
uduszenia 14-letniego chĪopca i rozpuszczenia jego ciaĪa w kwasie.
Z racji okrucieĬstwa zarówno przez mafiosów, jak i zwyczajnych WĪochów bojîcych siĂ, še padnî ofiarî cosa nostry, nazywany byĪ krwiošerczî bestiî — La Belva. W latach 80. wszczîĪ na Sycylii wielkî wojnĂ
mafijnî, w której zginĂĪo kilkuset ludzi. A potem jako pierwszy w historii sycylijskiej mafii capo di tutti capi (z wĪ. szef wszystkich szefów),
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czyli rzeczywisty zwierzchnik cosa nostry, poszedĪ na wojnĂ z wĪoskim paĬstwem. To on poleciĪ zgĪadzenie Łcigajîcych mafiĂ sĂdziego
Łledczego Giovanniego Falconego i jego najblišszego wspóĪpracownika sĂdziego Paola Borsellina w 1992 r. Nie pozwalaĪ swym ofiarom
godnie umierað, ale mimo to kiedy w 2017 r. jako 87-latek sam poprosiĪ o prawo do godnej Łmierci poza wiĂzieniem, jeden z byĪych
szefów ministerstwa spraw wewnĂtrznych opowiedziaĪ siĂ za takî
wspaniaĪomyŁlnoŁciî dla tego gangstera w podeszĪym wieku. „Mafia
znowu górî? JeŁli go wypuŁcicie, to bĂdzie, jakbyŁcie jeszcze raz
zamordowali mego brata!” — protestowaĪ Salvatore Borsellino.
Totò Riina podobno pĪakaĪ po raz ostatni we wrzeŁniu 1943 r.,
podczas wspólnego pogrzebu swojego ojca i 7-letniego brata. MieszkaĬcy Corleone zarzekajî siĂ jednak, še chodziĪo zaledwie o parĂ Īez
hardego 13-latka. „UmarĪ mój brat Ciccio” — tylko tyle zdoĪaĪ powiedzieð podczas caĪego pogrzebu. Bliscy przyszĪego mafiosa zginĂli od
eksplozji niewybuchu amerykaĬskiej bomby lotniczej. Salvatore oraz
jego ojciec i mĪodszy brat znaleşli bombĂ na polach i przywieşli na
mule do Corleone, by odzyskanym z pocisku metalem wzmocnið
lemiesze pĪuga, a materiaĪ wybuchowy wykorzystað na naboje do
strzelby. W efekcie amatorskiego rozbrajania bomby doszĪo do tragicznego wypadku i mĪodziutki Salvatore zostaĪ gĪowî rodziny jako
jedyny zdatny do pracy mĂšczyzna. Od tej pory musiaĪ siĂ zajîð owdowiaĪî i ciĂšarnî matkî, drugim bratem znajdujîcym siĂ w szpitalu
(zostaĪ ranny wskutek tej samej eksplozji, w której zginĂli ojciec i Ciccio)
oraz mĪodszî siostrî.
Ojciec Riiny byĪ notowany przez policjĂ jako „osoba zdolna do
czynienia szkód ludziom i cudzej wĪasnoŁci”. Takše osierocony przez
niego syn juš od mĪodych lat nie zapowiadaĪ siĂ na praworzîdnego
obywatela. Zamiast rankami wystawað na gĪównym placu Corleone,
skîd zarzîdcy majîtków najmowali robotników rolnych, Totò szybko
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wplîtaĪ siĂ w kradzieše bydĪa i odstawiaĪ zwierzĂta do nielegalnych
ubojni. NiechĂð do šmudnych 12-godzinnych dniówek z motykî w rĂku
poĪîczyĪa go z mĪodszym o ponad dwa lata Bernardem Provenzanem
(o którym bĂdzie wiĂcej w rozdziale 7.). Na rabunki nierzadko chodzili
wspólnie ze starszym o piĂð lat od Riiny Lucianem Leggiem (zob.
rozdziaĪ 3.). PrzestĂpczy póĪŁwiatek z okolic Corleone póĪ šartem nazywaĪ ich wówczas „trójcî ŁwiĂtî” — szybko wĪîczonî w grono regularnych wspóĪpracowników cosa nostry.
Ze wzglĂdu na niewielki wzrost Salvatorego przezywano U Cortu
(MaĪy), ale robiono to wyĪîcznie za jego plecami, bo nikt nigdy nie
ŁmiaĪ mu tego powiedzieð w twarz. Pierwszego czĪowieka Riina zabiĪ,
ponoð nieumyŁlnie, w wieku 19 lat podczas bójki z mĪodym chĪopem
(nazywaĪ siĂ Domenico Di Matteo), która byĪa zaaranšowanî drugî
rundî mĪodzieĬczej bijatyki wybuchĪej ponad tydzieĬ wczeŁniej po
odpustowej procesji w Corleone. Gdy kuzyn Di Mattea wyciîgnîĪ
broĬ, aby strzaĪem w powietrze przerwað walkĂ, Riina impulsywnie
siĂgnîĪ po swój automat i zaczîĪ strzelað. Jedynî Łmiertelnî ofiarî
chaotycznej kanonady (kuzyn nie pozostaĪ bierny) padĪ nieuzbrojony
Domenico Di Matteo postrzelony przez RiinĂ. „Prawnicy i sĂdziowscy
rogacze nigdy nie mówiî prawdy” — cedziĪ Totò przez zĂby, gdy sîd
skazywaĪ go na 12 lat wiĂzienia. OdsiedziaĪ tylko poĪowĂ kary i wyszedĪ za dobre zachowanie w 1955 r.
Juš po trzech latach u boku przyjacióĪ z „trójcy ŁwiĂtej” krwawo
rozprawiaĪ siĂ z ludşmi ojca chrzestnego Corleone — doktora Michelego Navarry zamordowanego przez Luciana Leggia. Wiernie towarzyszyĪ Leggiowi w Palermo, gdy ten zaczîĪ wprowadzað swój wiejski
klan z Corleone w miejskie interesy mafijne. I dzielîc jego los, uciekĪ
z miasta, gdy policja i karabinierzy wszczĂli w 1963 r. wielkie antymafijne operacje w odpowiedzi na zamach w Ciaculli na przedmieŁciach Palermo: samochód puĪapka miaĪ byð narzĂdziem w pierwszej
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wojnie klanów, ale chyba przez przypadek eksplozja zabiĪa siedmiu
mundurowych. Po ucieczce Leggia z Palermo policja ustawiĪa punkty
kontrolne na drogach wokóĪ Corleone, by zĪapað ukrywajîcego siĂ
w miasteczku mafiosa, ale w te sidĪa zamiast ówczesnego przywódcy Corleonesich wpadĪ Riina. „Nazywam siĂ Grande, Giovanni Grande. NajmujĂ siĂ do pracy na polu” — przekonywaĪ, legitymujîc siĂ faĪszywym prawem jazdy. Policjanci nie mieli pojĂcia, kim jest, i dopiero
nad ranem, po dĪugim nocnym przesĪuchaniu „Giovanniego” na
posterunek przyszedĪ policjant urodzony i wychowany w Corleone.
„Znam ciĂ! Ty jesteŁ… Salvatore Riina!” — wykrzyknîĪ na widok mafiosa, który po kolejnych dwóch godzinach przesĪuchania potwierdziĪ
swî prawdziwî tošsamoŁð.
Aresztowanego RiinĂ juš na czas Łledztwa i procesu osadzono
w palermiaĬskim wiĂzieniu Ucciardone wybudowanym jeszcze za
czasów panowania Burbonów. Mafiosi z Palermo nazywali je Grand
Hotel Ucciardone, bo ci najbogatsi i najwyšej postawieni w hierarchii
cosa nostry prowadzili tam, dziĂki Īapówkom i naciskom „ludzi honoru” spoza murów wiĂziennych, wielce wykwintne šycie. W Ucciardone kategorycznie egzekwowano tylko zakaz sprowadzania narkotyków, ale za to strašnicy sprawnie dostarczali zasobnym mafiosom
Łwieše homary, gorîce potrawy z najlepszych restauracji czy smakowite sycylijskie owoce. W Palermo opowiadano o mafijnych notablach
przechadzajîcych siĂ po Ucciardone w jedwabnych szlafrokach, palîcych papierosy w srebrnych lufkach, lubujîcych siĂ w zĪotych zegarkach. A takše, jeŁli byĪo ich na to stað, wykupujîcych „pokoje o wyšszym
standardzie”, czyli przeniesienia ze zwykĪej celi do jednoosobowej sali
wiĂziennego szpitala. Riina nie nalešaĪ wówczas ani do mafijnej
arystokracji, ani nawet do klasy Łredniej i nie mógĪ siĂ cieszyð wygodami Grand Hotel Ucciardone. W dodatku zamkniĂcie U Cortu za krat-
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kami pogorszyĪo sytuacjĂ materialnî rodziny i jego matki nie stað byĪo
na podróše z Corleone do Palermo, by odwiedzað syna w wiĂzieniu.
Choð nie posiadaĪ takich pieniĂdzy i statusu jak „miejscy mafiosi”
z Palermo, to Łwietnie znana w wiĂzieniu historia jego bliskiej wspóĪpracy z Leggiem zapewniaĪa mu respekt, zwĪaszcza wŁród gorzej
sytuowanych wiĂşniów. „Kiedy juš siĂ stîd wydostanĂ, chcĂ chodzið
po dywanie z tysiîclirowych banknotów” — wyznaĪ jednemu z nich.
Widok bogaczy z cosa nostry szczególnie mocno bowiem drašniĪ jego
ambicje i zaostrzaĪ apetyt na lepsze šycie.
Potwierdzeniem charyzmy Riiny byĪ status swoistego powiernika
wielu aresztantów i wiĂşniów z Ucciardone, jaki zyskaĪ doŁð szybko.
Na spacerniaku osadzeni ustawiali siĂ do niego w kolejce po wskazówki: pod który klan w Palermo podczepið siĂ po wyjŁciu na wolnoŁð,
jak i z czego strzelað, co zrobið z niesfornym bratem. Niektórzy,
przechodzîc obok jego celi, prosili o zaszczyt uŁciŁniĂcia mu rĂki albo
nawet palca podanego przez dziurkĂ od judasza, gdy drzwi byĪy zamkniĂte. Inni kĪaniali siĂ, gdy „wieŁniak z Corleone” wychodziĪ z celi.
Zbudowany wtedy, zwĪaszcza wŁród wiĂziennych doĪów, autorytet
Riiny po kilku latach okazaĪ siĂ ogromnym kapitaĪem, gdy wraz z innymi Corleonesimi walczyĪ o dominacjĂ nad Palermo.
W celi siedziaĪ z mĪodszym od siebie o dziesiĂð lat zĪodziejem
samochodów Gasparem Mutolem, któremu, choð sam ledwie czytaĪ
i pisaĪ, poleciĪ wypošyczyð z wiĂziennej biblioteki ksiîškĂ o legendarnych Beati Paoli, szlachetnych obroĬcach sprawiedliwoŁci z Palermo.
Cosa nostra od czasów powstania aš do wspóĪczesnoŁci usiĪuje ich
umieŁcið w swych mitach zaĪošycielskich.
„Riina zawsze wyglîdaĪ na Īagodnego, uprzejmego, skromnego.
Nigdy nie widziaĪem go rozgniewanego. Czasem czerwieniĪ siĂ jakby
ze zĪoŁci, ale nigdy nie stawaĪ siĂ agresywny czy grubiaĬski” — wspominaĪ po latach Mutolo. Pomimo tak miĪej powierzchownoŁci Riina
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dziwiĪ siĂ towarzyszowi z celi, še zabicie czĪowieka jest dla Mutola
znacznie trudniejsze od jego zĪupienia. Jak instruktor pouczaĪ kolegĂ,
še trzeba ušywað wszelkich Łrodków, by osiîgnîð cel i wyeliminowað
przeszkody, a zatem na wszelki wypadek zabijað, co, jak mawiaĪ,
zajmuje tylko sekundĂ. Tak przeszkolony Mutolo w przyszĪoŁci zostaĪ
znaczîcym handlarzem heroinî (w latach 90. jako skruszony obciîšaĪ
byĪego premiera Giulia Andreottiego zeznaniami o wspóĪpracy z cosa
nostrî). Podczas swej póşniejszej ekspansji w Palermo Riina nieraz
korzystaĪ z przysĪug Sycylijczyków zafascynowanych nim w podobnym stopniu co Mutolo.
W 1966 r. Totò po raz pierwszy doŁwiadczyĪ, czym sî zeznania
pentito, zĪamanego w Łledztwie czĪowieka mafii, który jako skruszony
zaczîĪ sypað w sprawie morderstw dokonywanych przez klan Corleonesi (w tym przez samego RiinĂ) w Corleone. Ale gdy sĂdzia Łledczy
chciaĪ RiinĂ przesĪuchað w tej sprawie, mafioso ogĪosiĪ, še jest przeŁladowany… jak Šydzi. „Ciîgle mnie przeŁladujecie. Co piĂð minut nowy
nakaz aresztowania. Nie podpiszĂ ani jednego z tych waszych papierów. Od tej chwili bĂdĂ rozmawiað wyĪîcznie z prezesem sîdu” —
zapowiedziaĪ i odmówiĪ skĪadania zeznaĬ. SĂdziowie w Bari, dokîd
z Sycylii przeniesiono proces nad Corleonesimi dla wiĂkszej gwarancji
niezalešnoŁci (mimo tych zabiegów i tak sĂdziowie dostali list z pogróškami), uniewinnili wszystkich 64 podsîdnych, w tym RiinĂ i Leggia, od zarzutów przestĂpczoŁci zorganizowanej i morderstw (zob.
rozdziaĪ 3.).
Totò Riina dostaĪ tylko póĪtora roku za posĪugiwanie siĂ faĪszywym prawem jazdy, ale od razu wyszedĪ z wiĂzienia, poniewaš na
poczet zasîdzonej kary zaliczono mu pobyt w areszcie przed procesem i w jego trakcie. Policja w Bari nie zgodziĪa siĂ jednak, by osiedliĪ
siĂ w tym mieŁcie, i po kilku dniach wsadziĪa go do pociîgu zmierzajîcego w kierunku Sycylii. Gdy tylko Riina dotarĪ do rodzinnego
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domu w Corleone, zaraz odwiedzili go policjanci z nakazem zatrzymania jako „elementu niebezpiecznego” grošîcego „wybuchem porachunków miĂdzy grupami przestĂpczymi” w miasteczku. NastĂpnie
sîd w Palermo zgodnie z antymafijnymi zasadami przymusowych
przesiedleĬ wydaĪ mu nakaz przebywania przez cztery lata na terenie gminy San Giovanni in Persiceto pod Boloniî. Wtedy adwokat
poprosiĪ o kilka dni zwĪoki przed wyjazdem swego klienta na póĪnoc,
by ten zdîšyĪ poukĪadað sprawy „swej matki wdowy oraz dwóch niezamĂšnych sióstr”, za które jest odpowiedzialny. DziĂki udawanej
bîdş niewytĪumaczalnej naiwnoŁci policji Riina dostaĪ te parĂ dni
swobody i rzeczywiŁcie pojechaĪ do Corleone. Tam oficjalnie zarĂczyĪ
siĂ z 26-letniî Antoniettî Bagarellî (Ninettî), a nastĂpnie, latem 1969
r., zniknîĪ wĪoskiemu wymiarowi sprawiedliwoŁci aš na 24 lata.
Jak wspomniano, Riina sĪabo pisaĪ i czytaĪ, natomiast mĪodsza od
niego o 14 lat Ninetta, wówczas nauczycielka, oczarowaĪa go jeszcze jako nastolatka i wtedy prymuska pilnie uczîca siĂ Īaciny i greki,
namiĂtna czytelniczka ksiîšek, które wypošyczaĪa z biblioteki. „ByĪam
zafascynowana Machiavellim, jego zasadî, še cel uŁwiĂca Łrodki.
WidziaĪam, jak policja w Corleone stosuje tĂ zasadĂ w dosĪownym
sensie” — tĪumaczyĪa po latach swe zainteresowanie mafiî. Sama
zresztî pochodziĪa z rodziny mafiosów, a Totò zobaczyĪ jî po raz
pierwszy u jej brata Calogera Bagarellego, wiĂc problemy z prawem
przyszĪego narzeczonego nie stanowiĪy dla niej wiĂkszej przeszkody
do nawiîzania znajomoŁci. WiedziaĪa, czym jest przemoc, bo jej bracia zabili chĪopaka, który pomimo zakazu ich ojca nie ustawaĪ w nazbyt zuchwaĪych amorach wobec siostry Ninetty. „Przez lata wodziĪem za niî oczami. Przez lata nie daĪem jej odetchnîð, dopóki nie
zdecydowaĪa siĂ mnie poŁlubið” — opowiadaĪ jednemu ze swych
przyjacióĪ Riina, który moše z racji giermkowania Lucianowi Leggiowi
ostatecznie zyskaĪ aprobatĂ rodziny swej ukochanej.
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Policja byĪa przekonana, še Ninetta utrzymuje kontakty z ukrywajîcym siĂ narzeczonym, nawet znaleziono w jej pokoju jego zdjĂcie
z Wenecji. Dziewczyna co tydzieĬ jeşdziĪa z siostrî do Palermo na
widzenia do krewnych odsiadujîcych wyroki w Ucciardone, ale bywaĪa teš w kurii w Monreale niedaleko stolicy Sycylii, gdzie jej rodzina od kilkudziesiĂciu lat dzieršawiĪa kawaĪek ziemi. Policjanci Łledzili
jî, sĪusznie podejrzewajîc, še gdzieŁ w Palermo spotyka siĂ z narzeczonym, nigdy jednak nie zdoĪali zĪapað tropu wiodîcego do Riiny.
Wreszcie w 1971 r. zniecierpliwieni Łledczy zašîdali dla Ninetty co
najmniej czterech lat przymusowego przesiedlenia poza SycyliĂ
„z powodu kontaktów z mafiî”. „JeŁli macie sumienie, jeŁli macie serce,
nie zrobicie tego. W naszej rodzinie zostaĪy tylko kobiety. Musimy
pracowað na siebie i na naszych mĂšczyzn, ojców, braci, którzy popadli w nieszczĂŁcia…” — apelowaĪa do sîdu. Gdy sĂdzia przytoczyĪ
zarzut, še wraz z narzeczonym sî czĪonkami klanu Luciana Leggia,
gniewnie odparĪa, še w ogóle nie zna tego mafiosa. „Jestem winna
tego tylko, še kocham czĪowieka, którego ceniĂ i któremu ufam.
Zawsze kochaĪam Salvatorego RiinĂ!” — tĪumaczyĪa, przypominajîc
sĂdziemu, še jego koledzy z Bari przed kilku laty uwolnili Totò od
wszelkich powašniejszych zarzutów.
Sîdowi przedstawiono mnóstwo podpisów z wyrazami poparcia
dla Ninetty, które zbieraĪ ksiîdz w parafii w Corleone (póşniej zostaĪ
biskupem jednej z diecezji na Sycylii). Ostatecznie sĂdzia zrezygnowaĪ
z nakazu przesiedlenia panny Bagarelli, zamieniajîc go na specjalny nadzór w Corleone: Ninetta nie mogĪa wychodzið z domu miĂdzy
siódmî wieczorem a siódmî rano, ponadto raz w tygodniu miaĪa
siĂ stawið na policji. Okres nadzoru dobiegaĪ kresu z koĬcem lutego
1974 r., ale tydzieĬ wczeŁniej mĪoda kobieta zniknĂĪa z Corleone.
„WyjechaĪa! WyjechaĪa do pracy w Niemczech” — tĪumaczyĪa policjantom jej siostra.
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Krótko po tym mszĂ Łlubnî Antonietty Bagarelli i Salvatorego
Riiny odprawiaĪo trzech ksiĂšy archidiecezji Monreale (obejmujîcej
Corleone) w prywatnej willi niedaleko Palermo w kwietniu 1974 r.
Jednym z nich byĪ Agostino Coppola, ksiîdz poŁredniczîcy w uwalnianiu za okupem ludzi porywanych w Palermo przez Corleonesich.
DziewiĂð miesiĂcy po Łlubie urodziĪa siĂ Maria Concetta, pierwsza z czworga dzieci Riinów. MaĪšeĬstwo dwojga Sycylijczyków Łciganych przez policjĂ bez wiĂkszych przeszkód mieszkaĪo w Palermo.
Totò spotykaĪ siĂ ze swymi ludşmi w restauracjach w Łrodku miasta.
Ninetta robiĪa zakupy w zwykĪych sklepach, choð zawsze z obstawî.
„Ojciec z Corleone. Matka z Corleone. Czystej krwi Corleone” — z dumî po latach mówiĪa o swych dzieciach.
Po wymkniĂciu siĂ spod kontroli policji w 1969 r. Riina nawiîzaĪ
bliskî wspóĪpracĂ z Gaetanem Badalamentim, bossem z miasteczka
Cinisi pod Palermo. Ten ostatni uczestniczyĪ w wewnîtrzmafijnym
„dochodzeniu” w sprawie pierwszej wojny klanów w Palermo (1962 –
1963) zakoĬczonej niefortunnym wybuchem samochodu puĪapki
w Ciaculli (kiedy zginĂli mundurowi, co doprowadziĪo do ostrej odpowiedzi wymiaru sprawiedliwoŁci). Po dĪugich konsultacjach stanĂĪo
na tym, še winnym tego bĪĂdu byĪ mafioso i deweloper Michele
Cavataio nazywany Cobrî (od nazwy jego colta) bîdş La Belva, czyli
Bestiî (tj. tym przydomkiem, który póşniej nosiĪ takše Riina). Przywódcy palermiaĬskich klanów zebrali siĂ w Zurychu na naradzie, by zdecydowað w sprawie šycia bîdş Łmierci dla Cavataia. Ponoð przez
gĪosowanie postanowili pozostawið go przy šyciu, co pospiesznie
zakomunikowano Cobrze. Jednak ta decyzja nie spodobaĪa siĂ wszystkim rodzinom. Ich przedstawiciele na kolejnej, utrzymanej w sekrecie przed resztî bossów, naradzie postanowili wyeliminowað nieobliczalnego „szaleĬca” Cavataia. „To zwierzĂ bez honoru i niezdolne
dotrzymað sĪowa. WczeŁniej czy póşniej doprowadziĪby do upadku
caĪî cosa nostrĂ” — przekonywali „ludzie honoru” z Ciaculli.
Kup książkę

Poleć książkę

106 Krótka historia mafii sycylijskiej
Skazanemu nie pomogĪo takše, še nosiĪ przy sobie mapĂ dzielnic
Palermo z nazwami rzîdzîcych nimi klanów — byĪo to ciĂškim
zĪamaniem zasady omertà. EgzekucjĂ powierzono Riinie, który w mafijnym szwadronie Łmierci stanîĪ na czele piĂciu innych katów.
Byli wŁród nich Bernardo Provenzano oraz Calogero Bagarelli, szwagier Riiny i zarazem narzeczony jego siostry. W grudniu 1969 r. przebrani za policjantów wtargnĂli do biur firmy budowlanej przy Viale
Lazio, która byĪa i biznesowî, i mafijnî kwaterî Cobry. Jeden z ludzi
Riiny zaczîĪ strzelað bez czekania na rozkaz, co popsuĪo plan caĪej
akcji — wywiîzaĪa siĂ kilkuminutowa strzelanina, w której Cavataio
zraniĪ w rĂkĂ Provenzana i zabiĪ BagarellĂ. Sam ostatecznie zginîĪ
od strzaĪu Riiny.
DziĂki zgĪadzeniu Cobry Riina znalazĪ siĂ w samym centrum šycia
i porachunków mafii z Palermo, ale wówczas jeszcze siĂ nie paliĪ do
otwartego wziĂcia odpowiedzialnoŁci za tĂ egzekucjĂ — ani przed
policjî, ani zwĪaszcza przed caĪî cosa nostrî. Czarny krawat pozostaĪ zatem jedynym Łladem po zatajonej Łmierci Bagarelli, którego
ciaĪo dopiero po kilku latach trafiĪo na cmentarz w Corleone. ZĪošono
je w grobie pod innym nazwiskiem, by prokuratura nie wszczynaĪa
Łledztwa, i oficjalnie Calogero Bagarella wciîš pozostawaĪ wŁród
šywych. Natomiast siostra Riiny do koĬca šycia nosiĪa šaĪobĂ po
swym niedoszĪym mĂšu.
ZgĪadzenie Cavataia wbrew werdyktowi z Zurychu wywoĪaĪo
oburzenie wielu klanów z Sycylii i pomimo milczenia zabójców doŁð
szybko staĪo siĂ jasne, še krew Cobry majî na swych rĂkach Corleonesi.
HistoriĂ mafijnego Palermo zaczĂto wówczas dzielið na czas przed
masakrî z Viale Lazio i po niej — strzelanina w biurze Cobry ostatecznie poĪošyĪa kres staroŁwieckim porzîdkom w tym mieŁcie, ale
teš staĪa siĂ krokiem milowym w karierze Riiny.
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