Introdução de Margarita
Ao abrir da porta a conversa se inicia:
-oi como vai?
-tudo

bem,

obrigada

pelo

convite.
-não há de que, vai ser bom
tomarmos um café juntas,
sente-se. O Fred disse que vc.
estava sozinha numa mesa do
clube e ele foi te

fazer

companhia...
ele confessa tudo!
-o Peres enroscou numa conversa numa rodinha de amigos...
- Verdade, ele me contou.
-ele é assim mesmo.
-o Fred disse que você havia pedido para que ele não parasse e ele
parou, então você disse que o treinamento precisa ser
intensificado,

pois

ele

ainda

não

está

te

obedecendo

adequadamente (risos)
-ele é assim, mas melhorou muito.
-que bom, é um processo lento e demorado, mas o importante é
que tomou as rédeas e está tentando dominá-lo! A mudança é
aparente e estou achando você muito feliz, parabéns pelo
progresso!
-obrigada, estou tentando.
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-mas vá devagar, sentindo sempre as possibilidades de avançar e
não tenha medo.
-poxa, mas vc. está me dando bons conselhos.
-é que o tempo me ensinou muita coisa e sinto o dever de passar
para quem eu gosto, senão fica só para mim e isso não é justo.
Além do mais, meu relacionamento está numa situação muito
legal, e eu entendo que hoje eu tenho 100% do domínio do meu
parceiro.
-nossa que coisa boa!
-entre 4 paredes nossa relação é completamente diferente do que
aparentamos. Esse é o objetivo que tens que buscar.
-nossa que legal
-e isso estou te contando em "off", pois confio em você, gostamos
muito de vocês e quero a tua felicidade, se desejar saber um
pouco mais posso te contar, mas preciso da tua descrição pois
poucos têm acesso à nossa intimidade, só faço isso pela tua
felicidade, pois gosto de você.
-obrigada, fico lisonjeada, nem sei o que te dizer...gostaria de
conversar mais, principalmente como conseguiu esse percentual?
-treinamento, muito treinamento, muita conversa, tem que haver
cumplicidade...quer dizer existem 7 pilares que norteiam nossa
relação...e isso é cumprido. Não sei se já leu sobre os 7 Pilares que
sustentam a filosofia da Supremacia Feminina.
-Acho que eu vi algo assim, mas ainda não li.
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-Temos até um contrato.
-poxa preciso aprender muito ainda.
-chegamos a um ponto hoje que ele é um serviçal completo e eu o
domino como quero, mas já são décadas de treinamento. Vou te
dar um exemplo, você quer ver?
-sim, claro
-então vou te demonstrar o que é uma entrega total.
-gostaria de ver.

Tocando

um

sino

que

se

encontrava sob a mesa, Silvester
olha para a porta da sala e
Margarita acompanha o olhar,
quando surge Fred, andando de
cabeça baixa e mãos para trás,
meio encabulado pois quando o
sino toca ele sabe que estão em
cena e ele tem que obedecer. Parando em frente à poltrona em
que esta sentada sua SENHORA, permanece imóvel aguardando
ordens. Foi colhido de surpresa, mas a adrenalina está a mil.
-pode cumprimentar minha amiga com as formalidades de praxe.
Após a ordem de Silvester, o serviçal se ajoelha e beija as mãos da
visita e recua permanecendo de mãos para trás e olhar baixo.
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-viu só, estamos em cena para te demonstrar uma entrega total e
como ele me obedece cegamente, isto é confidencial e gostaria da
tua lealdade, considere-se neste momento aprendiz.
-nossa conte comigo, quero aprender mais, que estágio
maravilhoso, realmente você obteve uma entrega total.
-Fred me homenageie para demonstrar sua entrega total.

Fred se ajoelha e beija
os pés de sua dona,
assim

permanecendo

até que receba nova
ordem.
- muito bem, esse é o
seu lugar e minha amiga está muito feliz em te ver nessa situação e
você será modelo que ela deverá perseguir com o Peres.
-tenha certeza, eu intensificarei meus treinamentos com essa
meta, estou fascinada com tudo isso.
-tem muito trabalho nisso tudo, não vai conseguir do dia para a
noite, mas pelo menos está vendo que é possível dominar um
homem por mais importante que ele seja, com os mais altos cargos
que tenha, isso nós dá mais vontade de tê-los subjulgados.
-tens razão minha amiga!
-agora vamos demonstrar alguns comandos: Fred para a parede.
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Fred fica com o nariz na
parede e de mãos para trás...
-viu só, isso é o que eu
chamo de "ápice" de um
treinamento e isso deve ser
sua busca, é evidente que
demoramos mais de 20
anos para chegar a esse ponto.
Esse comando é dado para que ele fique em estado de espera até
que peçamos alguma coisa.
-que maravilha, estou pasma, inacreditável...
-vamos ver então, como és minha amiga vou deixá-lo a tua
disposição, peça o que desejar e veja como vai te obedecer. (risos)
-nem sei o que fazer
-tente, o que desejar.
Virando-se para Fred, Silvester ordena:
- vire-se agora e ouça as novas ordens. Não tem nada a me
responder, pode falar está autorizado.
-Sim senhora
-Muito bem, então fique à disposição de Margarita para receber
suas ordens, pronto Margarita pode ordenar!
-nem sei o que falar, ainda estou pasma.
-é assim mesmo, depois se acostuma, entra no clima e não vai
querer parar de brincar nunca mais.
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-que legal
-eu acredito nisso, só que tudo está sendo muito rápido para mim.
-é muito legal mesmo, não temos mais
estresse, não há mais brigas, tudo o que
uma Mulher pode desejar...então pensou
em algo?
-ãããããhhhh está bom, vamos ver. De
joelhos!
-muito bem, olha só como obedece!
-muito bom, parabéns, é um treinamento
que toda mulher deveria ter acesso...
-tente mais...
-.ahahaha, vamos ver, late!
Então Fred latiu e ambas gargalharam.
-vamos tomar um café?
-vamos sim que estou precisando, depois de ver isso tudo, estou
maravilhada, quando vai ser a segunda aula?
-minha cara, vamos devagar (risos) e um passo de cada vez.
-agora Fred, pode levantar e vá fazer nosso café sem fazer muito
barulho que vamos ficar conversando, senão
será castigado depois.
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