Metro-sexual (quin gran joc de paraules!)
Un relat de: Tiamat
Estic asseguda al metro, vaig cap a la facultat.
Un parell de seients més enllà, hi ha una parella jove. Ella està asseguda a la falda d'ell i ell l'agafa per la cintura.
La noia té la faldilla pujada i les calces baixades, i els pantalons del noi també són al terra. La penetra intentant
seguir el traquetreig del metro. Una velleta se'ls està mirant, amb les mans ben agafades al bastó i somrient amb
enyor.
Sento una mà damunt l'espatlla. Em giro i al meu costat hi veig un noi que em mira i encara segueix amb la mà
damunt la meva espatlla. Em somriu i fa un cop de cap en direcció la parella. Assenteixo amb més o menys
credibilitat, em fa un petó així d'introducció i també comencem a follar.
L'home de davant nostre, ens crida l'atenció.
- Amb permís, eh? - ens diu, i es treu el penis i es masturba tot contemplant-nos i animant-nos a canviar la
postura de tant en tant.
Sense voler donem un cop a la senyora que seu al quart seient, però ens fa un gest amb la mà perquè no patim i
segueix llegint el seu llibre.
La parelleta d'abans xiscla, sembla que ja han acabat. Demanen un parell de kleenexs a una dona que està fent
una fel·lació al que deu ser un company de feina. Ella els busca dins la seva bossa amb una mà mentre segueix
amb la polla dins la boca, i finalment els troba i els hi dóna. S'eixugen, es posen de nou la roba i continuen
repassant els apunts per l'examen que tenen d'aquí un moment.
Dos nens d'uns nou anys, que van cap a l'escola, miren a uns seients on estan muntant un trio i posen cara de
repugnància.
- Quin fàstic, les nenes - li diu un a l'altre.
- Doncs queda't amb els nens - li respon l'amic, sorneguer, mentre assenyala una parella gay que es recolza a la
barra de darrere els seients per follar amb més comoditat.
No gaire lluny, la germana adolescent d'un dels nens els vigila mentre comenta els deures d'anglès amb una
seva amiga. Mentre ella li diu quan és present perfect i quan no, l'amiga la va masturbant.

En un racó hi ha un home, ben aferrat al seu maletí, que mira la resta del vagó amb ulls enfadats. Quan arriba a
la seva parada, just abans que s'obrin les portes, es gira per dir-nos:
- Sou tots una colla de porcs!
I baixa del vagó, amb el maletí ben aferrat a l'entrecuix i el penis fent-li pressió sota els pantalons.

1

