Havien quedat al bareto de sempre, a les cinc de la tarda. Bona hora -va pensar la
Laura quan ell li va proposar la trobada. Després d’un cafè ràpid, a un quart de sis ja
entraven a l’edifici del carrer Muntaner on vivia la Vicky, bona amiga de la parella, que
els cedia el pis per a aquests afers mentre quedés tot recollit -advertia amb una picada
d’ullet cada cop que els lliurava la clau-.
Mentre la Laura pujava les escales, el Quim, darrere seu, no podia evitar fixar la mirada
en el seu cul.
- Tens un culet saborós, m’encanta el teu cos brasiler –li va dir.
Ella es va girar tot seguit i passà la llengua sobre els llavis, alhora que prenia fortament
amb les mans els seus pits turgents, que, per a gust del Quim, es deixaven entreveure
per sobre l’escot de la brusa blanca. Immediatament ell sentí una forta pressió en
l’entrecuix, que s’havia vist sobtadament ocupat pel seu membre voluminós.
Es van afanyar a acabar de pujar les escales i, tan bon punt creuaren la porta el pis de
la Vicky, el Quim tocava, sota la minifaldilla, el tanga mullat de la Laura.
-Ostres, Laura, fem-ho aquí mateix – li pregà imperativament.
En acabar la frase ja estava girant-la i, ajupint-la com una gossa, la va penetrar. Els
gemecs es van barrejar amb el soroll d’unes bales de vidre que, precipitadament,
també, queien al terra des del cistellet que la Vicky tenia guarnint una balda al
rebedor. El contingut de la bossa de la Laura escampat pel terra, el soroll de les claus
prestades que s’escaparen de les seves mans, cinturó i pantalons descordats...
Passava les mans per les seves cuixes, mentre la penetrava, com m’agrada que porti
lligacames –va pensar-.

-Puta, ets la meva puta –li digué el Quim després d’ejacular.
I la Laura es va incorporar mostrant la cara tacada per la màscara de pestanyes de
mala qualitat i agenollant-se li va demanar jugar una altra partida.
E. N.

