
...mais um dia a serviço de LADY AMA! 

...vermelho, outro 

vermelho...parecem 

conspirar os 

semáforos! Mais 

uma curva e pronto, 

chego exatamente 

as 14H45. Ufa , na 

hora.  Vejo MADAME 

SARITA saindo de 

seu elegante prédio, 

saio do carro em sua 

direção, a reverencio e beijo suas mãos, abro a porta traseira do 

carro e ela adentra, sem trocarmos qualquer palavra, eu apenas 

obedecendo as usuais ordens de não conversar! Partimos em busca 

de novo cumprimento de horário e após duas avenidas, chego ao 

novo ponto de encontro. Um contato por celular e orientação 

recebida sobre o local que devo estacionar. Mais um horário 

cumprido e desta feita recepciono LADY BÁRBARA acomodando-a 

no banco traseiro do veículo e respeitando o protocolo determinado 

por minha SENHORA. As duas iniciam uma conversa amigável 

enquanto conduzo o veículo para o Castelo.  

Chegamos no horário marcado para o encontro: 15H30.  As 

SENHORAS se confraternizam e sou ordenado fazer a recepção de 

praxe no castelo, beijando os pés das convidadas, oportunidade em 

que MADAME SARITA interrompe e observa que antes de ter os pés 

beijados deveria o serviçal beijar os pés de LADY AMA, como minha 



DONA, SENHORA e anfitriã do encontro, o que realizo sem 

pestanejar, prestando-lhe a homenagem sugerida. 

Sou ordenado a me dirigir até a cozinha e tomar conta dos 

preparativos enquanto conversam, mas logo toca o sino e 

retornando ao salão principal, sou convocado a servir sucos às 

convidadas e depois retornar ao meu trabalho.  

Preparo uma bandeja com os 

sucos e sirvo, de joelhos, cada 

SENHORA, retornando ao meu 

trabalho na cozinha.  Após algum 

tempo, passo a arrumar o salão de 

chá e preparo uma mesa com os 3 

lugares, colocando, sucos, café, 

água, pães, bolos, frios, frutas, 

alocando produtos especiais para 

cada uma delas, sem açúcar aqui, 

outros ali, conhecedor de cada 

necessidade das SENHORAS.  A 

mesa está arrumada de acordo 

com todas as regras de etiqueta 

conforme treinamento intensivo recebido de minha SENHORA, com 

todos os detalhes de posição de copos, talheres, pratos etc. 

Ao terminar, vou até o salão principal e informo que está tudo 

preparado, oportunidade em que as SENHORAS requerem meus 

serviços de fotografo para registrar o evento.  Cada uma com seu 

instrumento de poder nas mãos e nos tronos do salão principal são 

fotografadas e as fotos avaliadas. 



Após as fotos, as 

SENHORAS se 

dirigem ao salão de 

chá, puxo a cadeira 

de cada uma em 

seus devidos 

lugares, 

respeitando as 

distribuições dos 

produtos na mesa e 

inicio o serviço de 

café e chá, de 

acordo com cada 

pedido, sendo dispensado quando iniciam conversa que perdura por 

horas... 

O sino toca depois de muito tempo e sou convocado a explanar 

sobre a Ordem da Supremacia Feminina conforme treinamento 

recebido de minha SENHORA, explicando seu funcionamento, 

reuniões, objetivos, resultados, fraternidade entre as membros, uso 

de coleira como símbolo da proprietária entre tantos outros 

assuntos. Diante de todas essa explicações, LADY AMA pede um 

brinde para a SUPREMACIA FEMININA e após pede um momento 

para elevar os pensamentos à GRANDE MÃE e unir energias em 

favor do restabelecimento de GRANDE AMIGA que estava, naquele 

exato momento, se convalescendo de cirurgia... 

 

 



 

Considerando o relato satisfatório e 

dado o adiantado da hora, minha 

SENHORA pede para que eu fique 

em posição para receber o castigo 

simbólico por todos os erros da 

raça masculina. Pergunta o dia do 

mês  e após minha resposta, cada 

uma das SENHORAS utilizando 

seus instrumentos aplica a série de golpes correspondentes, sendo 

exigido que eu contasse para não perder a conta. Encerrada a 

sessão, agradeci e beijei os pés de cada uma delas, pelo tratamento 

recebido. 

Após boas gargalhadas com a cena e relembrando os bons 

momentos daquela tarde, as convidadas se despedem, sou colocado 

à disposição DELAS para conduzi-las aos locais que desejassem  e 

surge a proposta de LADY BÁRBARA e MADAME SARITA: para que 

os encontros se tornem mais usuais, talvez mensais... 

Não sabiam o que estava planejado para ELAS..., mas isso faz parte 

de outra vivência e depoimento. 

frank_AMA 


