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Altre cop has tornat a fer-ho! Altre cop m’has preguntat quina és la meva fantasia sexual! No puc
explicar-t’ho, ja que si ho faig, ja no serà meva, però et poses tant i tan pesat mentre follem...... sí,
sí, has sentit bé: follem! Ja fa massa temps que tu i jo no fem l’amor. Fins i tot tinc dubtes de que
mai l’haguem fet, i no ho dic per les obscenitats que em crides a l’orella mentre fotem un polvo, ni
per lo salvatge de les teves embrensides, ni per les mossegades als mugrons que més que plaer, em
produeixen dolor, sinó perquè has oblidat de posar-hi amor, l’amor que etdeixes sempre a la porta
quan vens al meu llit...
No, la meva fantasia no és tenir dos homes per poder fotre’m la teva polla a la boca mentre algú
altre m’envesteix per darrera, fent-me creure que moriré de plaer... no, tampoc és compartir el llit
amb una altra noia que em mossegui, com tu, els mugrons, mentre tu el corres tan sols de
veure’ns.... no, no és res de tot això! L’altre dia precisament parlàvem de les fantasies sexuals amb
la teva dona, m’explicava el que ja sé, que crides quan folles, que també li mossegues els mugrons,
però a ella li encanta que li facis! M’explicava lo feliç que és casada amb tu, lo bon pare que ets i el
marit tan genial que té, que aprofita els dissabtes el matí per fer-li la compra i la deixa lliure per
poder fer tranquil·lament la feina de la casa.... poc s’imagina ella que compres d’una revolada i on
passes la resta del matí, és al meu llit, llepant-me el cos i fent que em corri tants cops de fins i tot
perdo la compta, poc s’imagina ella que és el centre de les nostres, de les teves converses de llit,
que tan sols parles d’ella i que la deixes feta un drap brut, que no entens com potser tan freda al
llit, que no entens que es negui a que li acaricies amb la teva llengua el que amaga a l’entrecuix, fins
a encegar-te... poc s’imagina ella que és amb mi amb qui arribes a tocar el cel cada matí de
dissabte... Realment vols conèixer la meva fantasia sexual? Doncs no és altre que un petó, un petó
sortit d’uns llavis molsuts i tendres, calents, que acaricien els meus mugrons sense mossegar-los,
un petó fet amb uns llavis que m’embogeixen i em fan perdre els sentit, un petó fet d’un llavis que
m’acaricien tot el cos, lentament, sense pressa, acompanyats d’una llengua calenta i suau que no es
deixa cap racó del meu cos sense explorar, un petó fet amb uns llavis que estimen, com els que em
feies tu al principi, quan, això creia jo, encara fèiem l’amor.

