El provador
Un relat de: Marta Blanc
M'encanten les botigues de roba dels grans magatzems. Atenció nul·la per part dels dependents, i amplis
provadors. Hi ha una linia molt fina entre l'hora bona, en que hi ha massa gent, i la que hi ha la gent suficient
perquè hi hagi trànsit i, alhora, intimitat.
M'explico. No puc evitar sentir-me atreta per les cortines entretancades dels provadors. M'agrada veure qui hi ha
dins, i què hi fa, de la mateixa manera que m'agrada deixar dos dits oberta la meva perquè qui passi per fora
pugui fer el mateix. Podria dir que m'excita.
Quan aquesta tarda he anat a mirar si trobava algun modelet estival, i m'he perdut entre diferents botigues, he
acabat optant per uns vestits fins, preciosos, que m'han seduït d'entrada. He anat al provador, amb dos dels
models de vestit, i en diferents colors, per veure quin m'agradava més, així que he entrat a l'últim de tots, i he
tancat la cortina sense cap intenció.
És curiós que quan esperes que una cosa passi, s'eternitza, però quan no te l'esperes, resulta d'allò més casual.
Just el moment en que em descordava els pantalons, ha aparegut un noi esperant un provador lliure, més gran
que jo, cabell canós, i més aviat escaralenc, però molt atractiu, i amb cara de bona persona. M'encanta que
tinguin cara de bons jans, perquè si els provoco esdevenen vulnerables, entre l'excitació i el nerviosisme. Així
que, sabent que em veia pel marge de la cortina mal tancada, m'he girat per deixar via lliure a la seva mirada, i
m'he abaixat els pantalons.
Pel reflex del mirall, sense veure-li la cara, podia intuïr com rectificava la seva posició, segurament per
assegurar-se que em veia bé i, alhora, que ningú advertia que m'espiava. Ja sense els pantalons, he passat la
ma per la vora de les calcetes blanques, petites, per tal d'estirar-les una mica i fer-les sortir de dins de les meves
natges, i que quedéssin ben posades per, acte seguit, treure'm la samarreta. En roba interior, m'he posat la
primera peça de roba. Preciós, de color verd pàlid. Però al ser escotat, i molt obert de l'esquena, era un vestit per
portar sobre el bikini, o sense sostenidor, i el meu sostenidor, negre i amb brodats, hi quedava com una taca. Així
que, sense miraments, he abaixat els tirants del vestit per poder descordar el sostenidor, treure-me'l, i deiaxar-lo
caure a terra. Amb els pits nuus i els mugrons lleugerament pronunciats, he tornat a apujar els tirants deixant el
vestit altre cop a lloc. M'he apretat els pits, per adaptar-los al teixit, i ubicar l'escot on l'hi tocava, tot i que em
sobresortien una mica, degut a que necessitava cordar unes vetes per la part posterior i cenyir la roba al cos.
Mentre notava la seva mirada com si m'estiguessin empenyent, m'he ajupit per a tornar a posar-me les sandàlies,
permetent que s'aixequés la faldilla, molt curta, deixant al descobert les cuixes, i la vulva, només amagada per la
fina tela de les calcetes blanques. M'he incorporat de cop, girant-me cap a fora, i ell s'ha sobresaltat, conscient de
que l'havia "enxampat". Ha fet un gest de distracció, i he apartat la cortina per treure'hi el cap.
- Perdona - li he dit innocentment -. Potser et semblarà estrany, però, et faria res ajudar-me?
- Disculpa?
- Sí, és que aquest vestit s'ha de cordar per darrere, i no puc. Et faria res fer-hi un nus? - li he dit senyalant les
vetes que penjaven.
Ell m'ha fet que sí amb el cap, i jo, donant-li les gràcies, li he donat l'esquena per a que pogués procedir. Així que,
arrepenjat al lateral, i amb els braços ficats entre la cortina, ha tibat la roba i ha començat a fer el nus. M'he
enretirat els cabells amb una ma, deixant vist el clatell, per tal de no estorbar-lo i, com qui no vol la cosa, he
deixat caure l'altre braç, directe al seu entrecuix. Amb el canell he notat un paquet indubtablement endurit, i ell ha
retrocedit. M'he girat, somrient, i li he acariciat. Ell, perplex, ha quedat paral·litzat, mentre li descordava els
pantalons, i en deixava sortir una polla preciosa, dura, i amb el gland ja ben moll. Li he acariciat els testicles amb
els dits, admirant la seva cara de plaer, i m'he apujat el vestit amb l'altra ma tot mossegant-me els llavis, per
deixar-li veure el meu cos.
Ell ha avançat, entrant al vestidor, i tancant la cortina, i m'ha apartat els tirants del vestit, que ha caigut a terra,
encara a mig cordar. M'ha posat la mà entre les cuixes, pressionant lleugerament el meu clítoris. En aquell
moment, em moria de ganes d'agafar-li el penis i introduïr-me'l, poc a poc, fins al fons, però era conscient que
allò havia de ser molt ràpid, i molt silenciós, així que per evitar la situació, li he apartat la mà d'entre les meves
cuixes, i li he colocat sobre els meus pits, perquè els apretés, i els acariciés. Els ha llepat mentre li feia una palla,
i de cop ha aixecat el cap, mirant-me als ulls, i apretant fort els meus mugrons. Volia la seva llet, volia notar el
seu plaer, i sentir-ne l'escalfor, així que he estirat les calcetes endavant, i he apuntat la seva polla cap a la meva
vulva. Apretant-li la punta i masturbant-lo cada cop més rapid, m'ha cobert els llavis de la vagina de semen,
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deixant-ne les calcetes plenes. S'ha assegut al tamboret, desconcertat, i li he acariciat el coll mentre em mirava
les calcetes molles regalimant pels cantons aquell semen calent i espès. M'he posat els pantalons, la samarreta, i
me n'he anat deixant-lo al provador amb el penis erecte, caminant cap a la sortida amb les cuixes molles, i el
serell suat.
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