“DIA REAL” Feliz aniversário

...então está certo, as 11 horas estará
na porta do teu prédio para te trazer!
Até
- ouviu, amanhã deverá estar lá para
busca-la com as recomendações de
praxe.
“Recomendações de praxe”: deverei
atender todas as ordens em estrito
silêncio.
Chego ao local no horário marcado e
ela já está na portaria, estaciono,
desço, abro a porta traseira e vou ao
seu encontro, beijo suas mãos e pego
uma sacola e bolsa. Ela entra no carro
e se acomoda atrás do banco do motorista (regra para que os motoristas
não fiquem olhando suas passageiras). Fico aguardando sua ordem para
fechar a porta, então observo que ela descalça seu pé direito do sapato e
o coloca suavemente sobre o banco e com o dedo indicador aponta
determinando o cumprimento com formalidades. Beijos são dados e ela o
retira rapidamente apontando para a direção do carro. Fecho a porta e
passo por trás do veículo (outra regra de motorista), entro e início o
percurso lentamente e em segurança.
Ouço sua voz suave determinando que aumente o ar condicionado, vez
que o calor externo está muito intenso e que comunicaria minha Senhora
sobre esse deslize da temperatura não estar agradável.

Determina que pare na próxima esquina e abra a porta, o que faço
imediatamente. Manda que eu aguarde na porta da Floricultura enquanto
compra um “mimo” para minha Senhora. Ela me chama e aponta para um
lindo arranjo sobre o balcão determinando que o coloque o banco da
frente. A balconista dá um leve sorriso eu retiro o arranjo e cumpro a
determinação.
Abro a porta para ela entrar e ela comenta:
-sabe por que ela riu, porque se ofereceu para ajudar e eu disse que não
precisava pois tinha um serviçal de uma amiga me servindo.
Sigo então o trajeto enquanto ela conversa ao celular, com minha Senhora
primeiro e depois com outras amigas. Chegamos e eu a levo até a
presença de minha Senhora que está debaixo do quiosque se refrescando
pelo ventilador de teto. As abas do ventilador parecem emanar uma brisa
contendo uma energia revigorante.

A recepção é calorosa e minha Senhora questiona se foi tudo a contento e
eu cumpri as determinações de praxe, sendo informada tudo em detalhes,
inclusive a falha em relação ao ar condicionado.
Sou informado que isso será lembrado no momento oportuno. Então ela é
abraçada e um presente lhe é dado em comemoração ao seu aniversário.
Minha Senhora recebe flores neste momento.
- Além desse “Dia Real” que te ofereço em comemoração ao seu
aniversário, receba também essa lembrança...
Determina que eu sirva o aperitivo, cada uma pede a bebida preferida e
informam que devo servi-las à beira da piscina e se recolhem nas
espreguiçadeiras. Minha Senhora pede que eu apanhe o abano para
abaná-las o que faço prontamente enquanto degustam suas bebidas e
salgadinhos.

Após muita conversa, sou ordenado a preparar a mesa para o almoço,
enquanto irão se refrescar na piscina.
A mesa posta, com saladas, frios, sucos, pães e frutas. Elas saem da piscina
e corro a levar toalhas ajudando-as a colocar suas saídas de banho e
sandálias.
A conversa continua divertida e finalmente um brinde de pro-seco pelo
aniversário. Sou chamado a servi-las e posteriormente a louça me é
entregue para as providências devidas.

As duas se recostam numa rede e sou chamado a fazer massagens nos pés
de minha Senhora após buscar seu creme preferido. Após longo tempo
cuidando de seus pés, sou oferecido a presentear a convidada com
massagens também, o que ocorre até que determinam que seja servido
café.

Vou para a cozinha preparar tudo, inclusive bolo e champanhe para o
brinde final de aniversário, já que tarde cai e tenho que levar a convidada
para seu Lar.
O café é servido, conversam enquanto permaneço abanando. Momento
do bolo e champanhe, brindes, parabéns e tenho uma surpresa. Sou
colocado de “4” e, ao som de risadas, sinto em minha cintura algo quente
correndo: são pingos de vela que estão sendo derramados em minha
cintura e posteriormente as velas são fixadas
nela.
- como vc. tem algumas faltas para pagar, pelos
erros cometidos, principalmente a temperatura
inadequada do ar condicionado, vamos fazer um
torneio de tiro ao alvo e vamos ver quem apaga
as velas em sua cintura com estes chicotes
longos... se errarmos vai ser uma pena!
A brincadeira começa e depois de algum tempo, acertam as velas
apagando-as, certamente com muitos erros “propositais”. Agradeço
ambas pelo treinamento.
É chegada a hora da despedida, calorosos abraços, troca de elogios e
agradecimentos e assim, mais um “Dia Real” é ofertado a uma amiga da
Ordem da Supremacia Feminina aniversariante.
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