Sonhos se realizam*

Final da década de
90, início dos anos
2000, eu, um garoto,
se assim posso dizer,
acabo de passar no
vestibular

para

educação física na
Unesp em Presidente
Prudente.
digital

A

começa

era
a

evoluir rapidamente e
aquele

garoto

que

gostava de tomar beliscões, tapas e anda por cima ser xingado,
começa a conhecer um mundo diferente, mulheres de preto, salto
alto, chicotes, algemas, cordas, etc, etc. O que antes era fantasia
vista em revistas, passa a ser mais frequente na tela do computador.
Sim, estou falando do BDSM (bondage, dominação, submissão,
sadismo e masoquismo) que começa correr em meu sangue. No
começo, relatos de um antigo site, (acho que nem existe mais),
TUALISI, me lembro perfeitamente, depois, sites pessoais, os blogs
dos dias de hoje, os nomes quase sempre eram os mesmos das
dominadoras, (ahhhh as DOMINADORAS) ......minha grande
paixão!!!!! Sadic Queen, Senhora Helga, Loba Domme, Sâmia( a
Rainha Elisabeth)......foram estes sites que me guiaram, assim como
a "bíblia", assim denominado por mim, o site, " Desejo Secreto"....o
qual passei a praticamente decorar. Lia, relia, fuçava, estudava, se
apaixonava, tudo ainda muito novo.

Práticas BDSM eram me apresentadas, algumas incrivelmente
instigantes, outras curiosas e outras assustadoras, porém, até
mesmo as mais assustadoras eram instigantes. Spanking, bondage,
podolatria, CBT, velas, feminização, chuvas, entre muitas outras.
Incrivelmente, a prática que mais me apaixonei, minha grande paixão
no BDSM ao lado do spanking, não estava escrito ou citado em lugar
algum.
Eu era atleta na faculdade, bolsista, não bebia, não fumava, 110%
Saúde, como sou até hoje. O que mais me chamou a atenção em
todos os sites que li e
reli, não foi uma prática
citada ou explicada e
sim uma FOTO. Uma
foto no site da Senhora
Sadic Queen, no link de
" amigas". Uma mulher
bela, de olhar intenso,
toda de preto, cabelos
molhados, segurava em
sua

mão

um

MARLBORO BOX VERMELHO, na hora, o que seria apenas uma
foto para muitos, para mim, se tornou uma fixação, obsessão, se
tornou um sonho!!!
A mulher, a dominadora era " Domme Ana Paula", uma renomada
Sra. de Ribeirão Preto. A partir daí conhecia o Smoking Fetish, minha
grande PAIXÃO, é claro sempre acompanhado do spanking .Anos se
passaram, aprendi que o smoking fetish se subdivide em 2 termos
em inglês, estudei, estudei muito ele.....

O forced smoking(forçado a fumar) e o man ashtray( cinzeiro
humano), sim,estas duas práticas são seguidas ao pé da letra de sua
denominação e eu???? eu as AMO!!!!!! Detalhe, detesto cigarros,
nunca fumei e chego a sair de perto de pessoas fumantes, mas em
se tratando de BDSM, tudo se muda. A partir daquele momento,
minha grande obsessão, passou a ser aquela mulher divina..."
Domme Ana Paula", manhãs, tardes, noites, madrugadas, dias,
semanas, meses, e
até mesmo anos de
busca
mandava
muitos,

em

vão,
email,

procurava,

revirava, cheguei a
inocência de ligar
para algumas Ana
Paula que constava
da lista telefônica de
Ribeirão Preto, doce
inocência......... Chats, sites, grupos de discussão, a busca foi em
vão. Aceitei minha derrota e passei a viver o BDSM, 9, quase 10 anos
se passaram e hoje, pode se dizer que tenho a alma e a natureza
submissa, masoquista, é claro, por consequência.
Anos de experiência e vivência no BDSM, 2 coleiras, e sempre
continuando aprendendo.
Eis que, quando eu menos espero, esquecer ela, nunca, nunca
esquecei, mas quando menos imagino, praticamente do nada, numa
página de relacionamento pessoal, numa página de uma amiga em
comum, surge, uma possível amizade em comum.

“Ana Paula", somente Ana Paula, a foto do perfil já me dizia, era ela,
clico perfil e vejo, cidade: Ribeirão Preto, os olhos brilham, o coração
dispara, a ansiedade toma conta de mim, porém, sou cuidadoso,
cauteloso, escrevo uma mensagem educada e objetiva, aguardo a
resposta dia a dia. É quando, no domingo, por volta das 8:30 hs do
dia 3 de outubro de 2010, vejo a resposta....
"SIM, SOU EU"
O chão parece não existir,
alegria, exaltação, tesão (é
claro), e um tanto de medo,
medo de estar falando com ela,
toma conta de mim. Adiciono
seu endereço imediatamente e
nem volto a dormir, fico ali, na
frente do notebook, como se
fosse um cãozinho a espera de
sua dona, e ela veio, poucas
horas de conversa daquela manhã de domingo, risos, muitos risos e
surpresas para ambos, e eu já me encantava por ela, ou melhor,
encantado estou.
Ali, o SONHO SE REALIZOU, espero que possa continuar sonhando,
por isso, não citarei um "Fim", neste relato, mas sim, um " Até
Breve".......porque eu quero continuar sonhando.

*por medina, por autorização de REGINA DI POSITANO.

