NOME DO CONTO

por cuco

O fascínio pelo domínio feminino sempre me chamou atenção. Não é
algo como idolatria. Eu simplesmente acho bonito uma mulher
pousando triunfantemente sobre um homem ou tendo os pés
beijados. Se estes estiverem vestidos com um belo salto alto, melhor
ainda.
Esse é um pequeno conto que gostaria de compartilhar:
Aguardo ela mandar sua mensagem costumeira. Estou no carro
vestido como ela solicitou ouvindo musica, falando no celular e
curtindo o ar condicionado. Ela é minha chefe na empresa, mas temos
um acordo secreto que beneficia a ambos. É uma troca. Ela me
domina eu sou dominado, e ambos amamos isso. Ela é demais!
A mensagem chega e
já saio do carro
colocando

meu

quepe. Vou até a
portaria e aguardo,
não há ninguém à
vista então sei que
posso

dar

o

tratamento especial que ela tanto gosta. E lá vem ela. Minha chefe.
Ela sai do elevador, vestida com um terno branco e uma saia social
acima do joelho e um salto alto scarpan. Maravilhoso! Ela caminha na
minha direção e já me prostro, dou-lhe beijo nos dois pés
rapidamente. Uma mulher muito fina e elegante. Saio da frente e a

deixo caminhar. Ela nem olhou para mim, apenas continuou a falar
no telefone. Corro para abrir a porta para ela. Minha chefe entra e ao
sentar cruza suas maravilhosas pernas. Eu fecho a porta, dou a volta
e tomo meu lugar de motorista. Já sei o lugar, Ela vai ao hotel e de lá
vai à um jantar com um empresário, provavelmente passara a noite
com ele. Amanha irei busca-la.
É estranho, mas isso mexe muito comigo. Eu e ela não somos
relacionados, mas essa situação de levar ela para outro lugar, se
encontrar com outro homem me inferioriza. Mexe com meu ego e ao
mesmo tempo me dá um grande tesão.
O transito vai tranquilo, é quase como se soubessem que a rainha
passa. Eu estacionei perto da entrada desci do carro, dei a volta e abri
a porta para ela. Ajudei-a sair com delicadeza pela a mão e caminho
atrás dela, apenas me antecipando para abrir as portas por onde
minha chefe passa. É muito gostoso fazer isso.
Quando chegamos ao andar, minha chefe para em frente ao quarto e
apenas dirige um olhar para mim. Eu me deito no chão na frente da
porta e abro o paletó. Minha camisa branca com a mensagem
Capacho surge. Ela me concede um sorriso pisa em mim deixando seu
peso afundar os saltos do scarpan no
meu peito. Ela sobe com os dois e limpa
seus sapatos no meu peito e entra, fecha
a porta na minha cara. Eu aguardo do
outro lado.

