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Novembro de 2011. 

As SENHORAS já haviam combinado que iriam se encontrar 

num posto de gasolina na estrada para irem juntas ao castelo 

da SENHORA SOFIA ZANON onde seria realizada a Sessão de 

Julgamento da ORDEM DA SUPREMACIA FEMININA. Chegamos e 

minha SENHORA determina que eu fique fora do carro 

enquanto fala ao telefone. Nem tive tempo de questionar pois 

estava de luvas brancas de motorista. Escondi a coleira sob a 

camisa e desci. A JUÍZA SENHORA MARIA EDUARDA chega e seu 

motorista também de luvas brancas desce para orientações. 

Minha SENHORA desce do carro, ele oscula sua mão e a leva 

até a JUÍZA SENHORA MARIA EDUARDA e as duas se 

confraternizam 

calorosamente. Minha 

SENHORA me convoca 

para a saudação de 

praxe e beijo as mãos 

da JUÍZA SENHORA 

MARIA EDUARDA. 

Saímos então em 

comboio até o castelo.   
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Somos recepcionados 

por idario, que saúda as 

SENHORAS, beija suas 

mãos e pede que o 

acompanhem enquanto 

retiramos as malas dos 

carros. Ao retornar nos 

orienta a levar as 

bagagens até cada 

aposento, depois 

retornar até a sala dos 

passos perdidos pois as 

SENHORAS já se encontravam no salão principal com as demais 

participantes.  Após muito tempo de espera, pois as SENHORAS 

estavam colocando os assuntos em dia, começamos, sem 

perceber, falar um pouco alto e uma das SENHORAS veio até o 

local para nos admoestar. Fomos conduzidos à plenária. As 

SENHORAS já estavam devidamente trajadas e compondo a 

mesa diretora LADY AMA, SOFIA ZANON e a JUÍZA designada 

para a sessão SENHORA MARIA EDUARDA, que assumiu os 

trabalhos ritualisticamente.  
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- Antes de entrar nos casos agendados, recebo a denúncia  de 

LADY AMA e SOFIA ZANON, que pilharam seus serviçais, 

idario e frank, na Sala dos Passos Perdidos conversando 

sem autorização, sobre a coincidência das cores do esmalte 

de suas SENHORAS, assim, os condeno a terem suas unhas 

pintadas na mesma cor de suas SENHORAS até o 

encerramento de nosso encontro. Cumpra-se. 

E assim foi feito! A JUÍZA 

SENHORA MARIA EDUARDA 

assistiu a tudo atentamente 

para ver o cumprimento de 

sua Sentença. Afinal, quando 

idario e frank, de joelhos 

pediam perdão e agradeciam o 

castigo, proferiu: 

-Que sirva de lição e isso nunca mais se repita! 

Ao que respondemos um SIM SENHORA bem alto e forte. 
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As denunciantes se manifestaram agradecendo a condução do 

julgamento pela JUÍZA SENHORA MARIA EDUARDA e a forma 

justa e objetiva da sentença. 

Seguiram os casos 

agendados, e como 

ocorre nos julgamentos 

da ORDEM DA 

SUPREMACIA FEMININA, 

sempre de forma 

democrática, se ouvem 

as duas partes, primeiro 

a ACUSAÇÃO, e depois a 

JUIZA. 

A JUÍZA SENHORA MARIA EDUARDA, de forma competente e 

justa, deu cada sentença adequadamente, justificando suas 

posições sem deixar qualquer dúvida aos condenados, 

detalhando os motivos de suas penas e, assim, transformando 

a sessão também em aprendizado, pois a didática foi excelente 

e parabenizada por todas as presentes.  
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Ao encerrar os casos agendados, uma surpresa, a JUÍZA 

SENHORA MARIA EDUARDA chamou seu serviçal, ordenou que 

ficasse de joelhos aos seu pés e proferiu: 

 - Eu gostaria de apresentar 

uma denúncia, meu 

serviçal anthony tem se 

mostrado de forma narcisa 

no facebook como na 

academia, músculos a 

mostra, esquecendo qual é 

seu lugar. Assim, se 

prepare para ser minha 

montaria, vou cavalgar 

pelo salão, para você 

nunca mais esquecer que 

eu sempre estou acima de tudo e sou mais importante, 

mesmo você tendo toda sua força, só deverá a usar para 

meus serviços! 

   Cumpra-se. 
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Assim ocorreu, para cumprimento 

da sentença, montando em anthony, 

desfilou de forma majestática e 

garbosamente pelo salão para 

deleite e aplauso das presentes. 

 

Após o último cumprimento de 

sentença, os trabalhos foram 

encerrados ritualisticamente e de 

forma exemplar pela JUÍZA SENHORA 

MARIA EDUARDA, os serviçais foram 

preparar os coquetéis para as 

SENHORAS e se encerrou mais uma 

sessão de julgamentos da Ordem da 

Supremacia Feminina.  

Que a chama nunca se apague 

VIVA A SUPREMACIA FEMININA 

Por frank, com autorização de LADY AMA   


