La queixalada
Un relat de: Jordi Muresan
Un matí, el meu marit em
Mossegà el coll
Vaig anar a
Urgències i hom m'embenà la nafra
Desprès evidentment vaig anar a la feina
I a la reunió, hom em demanà
Què et passa i jo vaig dir
El meu marit m'ha mossegat
El coll

A la nit vaig tornar a casa
He vist com sortia de sota les mantes
Com una gripau, el meu marit
Vaig anar a les palpentes al seu costat
i llavors, quan menys m'ho esperava
El meu marit em va mossegar
El pit.

Vaig anar a urgències
Em van embenar la nafra.
Vaig tornar a casa
El meu marit sobresortia com una gripau
De sota dels llençols
Mirant-me de reüll.
Li vaig dir, mira
m'has mossegat, potser
ho tornaràs a repetir
a les cuixes, als turmells, a les galtes.
Encara soc jove, no vull passar ma vida sencera
A urgències.
Adéu, ja t'enviaré per correu
L'anell de bodes, tens a la nevera
Teca per demà
Matí.

desprès del meu discurs,
el meu marit, mirant-me de reüll
amb prou feines s'endinsà
a sota dels llençols.
Ho he posat tot
tot el que volia agafar
en una maleta
Vaig marxar,la primera nit vaig anar a parar
A un hotel.

Al bar
Se'm va acostar un
M'ho permet, senyoreta ?
Si us plau.
Quina hora és
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Em permeteu de fer una ullada
A la cartellera d'aquesta setmana ?
M'agradaria tornar a veure Pleasantville
Ja ja, ja jo l'he vista
Dos cops, quina coincidència.
Vam anar del bracet
Al cine.
Un cop a casa
Seva
El vaig deixar que em posseís
Dos cops
Després, quan estava passejant els llavis
Sobre la meva cuixa
Quan em va mirar
Vaig entreveure en els seus ulls la mirada
Del meu marit.
Va obrir la boca
Vaig entreveure els ullals.

2

