En Joni del Boa
Un relat de: foster
-M'encanta el teu rellotge, és tan…tu.
El Joni m'ho deia mentre m'agafava el canell amb suavitat. Érem al Boa, un bar de copes del Moll de la Fusta on
vaig anar a parar una de les nits de borratxera d'aquell estiu tan especial. Després de mesos separat de la meva
dona, per fi havia començat a sortir i alternar, i quan vaig trobar aquella terrassa davant el port i a en Joni a la
barra, vaig saber de seguida que era el meu lloc. Tan sols una intuïcio, però és que jo sóc especialista a
inventar-me intuïcions quan les necessito.
El cas és que de seguida ens vam seduir, però amb la frontera òbvia d'unes preferències sexuals diferents. Al
principi, però, no ens importava; ell m'instava a lligar amb aquesta o aquella i jo feia que ho provava, però les
anava descartant mentre passàvem les hores junts fins que, sempre tard i col.locats, el deixava sota casa seva
en un comiat d'amics especials, res més. Jo mai no censurava la seva actitud d'un erogen pujat però tampoc no
cedia, tot i que cada vegada em mirava el seu cos i cara d'efeb amb més interès i un dolç neguit entre les cames.
Llavors, aquell divendres la cosa es precipità des de ben aviat, suposo que perquè els dos ho volíem i
necessitàvem. Aquella nit jo no em mirava cap dona, ni les més espectaculars, i ell es convertí en el meu
cambrer privat i m'anava reomplint el got amb cada trosset d'èxtasi que ens empassàvem.
-I si puges, avui, només sigui per canviar? -em proposà al cotxe, insinuant, amb un somriure explícit.
La matinada ens acaronà a través les persianes ajeguts exhausts damunt el llit. Havíem estat follant durant hores
sense control, amb una disbauxa de cossos emmirallats en la sensualitat d'un orgasme continu, d'un plaer
inacabable. Va ser la meva primera i única vegada amb un home, una experiència brutal, però de fet m'havia
comportat només com un hetero fent l'amor a un homosexual, és a dir, acceptant que me la xupés i penetrar-lo
pel darrere. Tenia clar que no havia estat a l'altura, que me n'havia aprofitat per descartar una fantasia privada,
comportant-me quasi com si hagués estat amb un dona. Però ell, en acomiadar-nos, em va murmurar:
-No et preocupis, és normal. M'alegro molt d'haver estat amb tu.
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