Traïció compartida
Un relat de: Maurici i Núria
Traïció compartida
Em dic Maurici. Tot d’una em vaig quedar sense parella. No estic fet per viure sol. Volia trobar-ne alguna que
m’agradés. Per això la forma més fàcil, especialment si ja no ets massa jove, és per Internet. Una web d’aquelles
per trobar parella.
Buscant, xatejant i entrevistant-me amb diverses noies (o dones, com li vulgueu dir), arribo a la que m’agrada i jo
li agrado a ella. La Núria.
Evidentment, el sexe no tarda massa en arribar. Jo, amb la primera parella havia fet diferents jocs sexuals com
els trios i l’intercanvi de parelles. De moment no li plantejo pas res d’això, és clar.
Al cap de no massa temps, potser un parell de mesos, tot parlant de la gent que havíem contactat en aquestes
webs de trobar parella, ella em va parlar que va quedar amb un noi molt jove que el què volia era sexe. Com que
ella feia molt temps que no ho feia, doncs hi va quedar.
Em va dir que eren en dates anteriors a la que em coneixia a mi. Però revisant dates, vaig descobrir que quan
van tenir una sessió de moltes hores, ella i jo ja ens comunicàvem.
No hi havia quasi res a dir. Nosaltres encara no havíem fet el compromís. Però pensar en la calorosa relació
sexual que van tenir i saber que ho van fer en les mateixes dates que ens estàvem parlant, apart d’entrar-me una
mena de gelosia, m’excitava.
Quan me’n va parlar em va dir que aquell noi era molt agradable i que a més, al llit s’ho van passar d’allò més bé.
Durant moltes hores.
Sí, em resultava excitant. Molt excitant. La imatge se’m va retenir. La imatge de la Núria, que ja l’estimava, apart
que al llit ens enteníem molt, fer-s’ho amb un altre, em motivava molt. Vaig estar mesos pensant en fantasies
d’aquest tipus.
Fins que un dia, com fent un globus sonda, li vaig explicar les meves fantasies. Com si... només fossin fantasies
irrealitzables. Va riure. Però s’hi va interessar. Em preguntava.
- Les fantasies més interessants son les que es fan realitat- vaig dir jo.
- Ah si?, t’agradaria això? T’agradaria que jo me n’anés amb un altre?
- Mmmm, doncs no sé... excitar-me, m’excitaria molt, això sí. -Em costava dir-li clar que sí que ho voldria. Jo ja ho
tenia clar després de tots aquells mesos de fantasia.
- Precisament fa pocs dies que em va enviar un wats demanant-me de tornar-me a veure. Li vaig dir que no
perquè ja tenia parella. Ara si li dic que sí potser m’engegarà.
Jo ja estava a 100. De fet amb les respostes, tot i que no demostra de forma inequívoca de voler-ho fer, sí que ja
s’ho està plantejant i sí que ja està fent córrer la seva imaginació.
Ho vam deixar aquí. Però al cap d’un parell de dies ella torna a fer algun comentari. O sigui que ho ha anat
pensant. Al cap d’una setmana torno amb el tema.
- Si li ho proposo i em diu que sí, que fem? – em planteja ella.
- Ostres!... mmm que podem provar la fantasia.
- Segur?
- Sí, si. Això només és un joc sexual sense amor. Només per excitar-se.
Ja a partir d’aquell moment donava per segur que ho faríem.
- Tinc el seu número. Puc enviar-li un whats –em diu la Núria.
- Sí. A veure què diu.
- I què li dic? Que ho faig perquè tu vols o li dic que t’estic fotent banyes?
- Això últim, millor. Li pots dir, per exemple, que soc una nul•litat al llit i que necessites un complement.
- Doncs va, provem-ho. Li escric el whats.
? Hola Narcís, bon dia
No va passar ni un minut que ell respon
? Hola Núria
? Em vindria de gust veure’t
? Per sopar?
? Potser sí, després d’una tarda d’activitat podríem sopar.
? I doncs, què t’ha fet canviar d’opinió?
? Bé, que estic molt bé amb la nova parella, però al llit necessito més i com que em va anar molt bé amb tu, no
vull perdre el contacte.
Varis whats per quedar en una data i hora.
De fet, a mi això ja m’omplia d’excitació. A ella li costava una mica però la idea també la trobava excitant.
Ara toca planificar-ho. Jo no hi seria però m’agradaria ser-hi present. Presenciar com un voyeur com s’ho feien.
El dia anterior a la cita ja estàvem planificant-ho. La Núria s’havia de acabar de mentalitzar. És lògic que li
semblés una situació molt rara ja que sempre ha fet sexe de forma més o menys normal, però també estava
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excitada pensant en tot el què passaria demà.
Ho planifiquem perquè tingui moltes hores lliures amb ell, que si els hi va bé no hagin d’anar amb presses. A
cada moment que ella tingui un xic lliure, m’enviarà whatsapps explicant, què han fet i deixat de fer. Com que ara
tothom envia i rep whatsapps en tot moment, no ha de trobar estrany que de tant en tant n’enviï alguns.
Naturalment no en plena feina.
D’aquesta forma l’excitació de la situació seria compartit pels tres. En Narcís, però sense conèixer que jo estava
al corrent del què anava passant i jo sense poder-hi ser present. La reina de la festa era la Núria, que era la que
hi era present i la que ho coneixia tot.
S’acosta l’hora. L’acompanyo fins al seu cotxe, surt al migdia per tenir tota la tarda-vespre a disposició, ens fem
una apassionada morrejada i ens acomiadem. Ara caldria fer partícips a tots vosaltres, amics lectors, tot el què
va fer la Núria amb en Narcís. Si us ho explico jo potser no seré prou exacte. Potser les sensacions, excitacions,
etc que va sentir ella no les podré descriure amb prou fidelitat. Per tant, el millor que podem fer és que ens ho
expliqui detalladament ella mateixa.
Ei Núria! Ara et toca a tu explicar.
***************
Ja he arribat al pàrquing, deixo el meu cotxe aquí, en Narcís em ve a buscar amb el seu, així només hem de
buscar aparcament per un cotxe sol. Quan el vegi, què faré? Petó a la galta o petó a la boca?
Ja el veig venir, estic dubtant, s’acosta i comencem a morrejar-nos! Ell ha anat directe, em deixa sense respiració.
No hi ha cap dubte, està impacient.
Pugem al cotxe i continuem amb els petons apassionats.
Engega el cotxe i comencem a parlar, la seva mà es posa damunt la meva cama i la va acaronant, la vista
sempre a la carretera. Semàfor vermell, més petons, verd, continuem.
Arribem al seu barri, per sort hem trobat aparcament a prop del seu pis, fantàstic!
Agafem l’ascensor, és un cinquè pis, tenim una mica de temps per començar a tocar-nos.
L’ascensor s’atura, nosaltres no, continuem ficant-nos mà sense ser conscients que ja hem arribat al pis. Agafem
aire i sortim corrents no fos cas que un altre veí demani l’ascensor.
Entrem al pis. No és gaire gran: petit rebedor, menjador mitjanet, una cuina maca i dues habitacions, la petita li
serveix d’estudi i la gran té un llit immens, o al menys a mi m’ho sembla. Al costat la cambra de bany.
Per ser un noi que viu sol ho té força endreçat i net! (què criticona).
Li demano un got d’aigua, fa calor i estic suant, potser no suo només per la calor, ja m’enteneu...
Seiem al sofà del menjador mentre em prenc l’aigua, ell no perd temps i comença a tocar-me les cames i va
pujant les mans cada cop més amunt.
Acabo l’aigua ràpidament i les meves mans també comencen a actuar: la seva esquena, la seva cara, el seu
cabell... fins arribar al lloc desitjat. Allò és apunt de sortir dels pantalons. Ens alcem del sofà i caminem ben
abraçats cap a l’habitació.
Ens comencem a despullar, ell ami i jo a ell, primer a poc a poc i fins anar accelerant i acabar els dos nuets.
Estic molt humida, ell ho sap i els seus dits em comencen a penetrar. Acosta la seva boca al meu cony i tot el
meu cos reacciona, una onada de plaer m'envaeix.
És el meu torn.
S’ajeu al llit i la meva boca s’omple amb el seu membre. Està força ben dotat, és ample i llarg, petit problema, la
meva boca no és massa gran, però obro al màxim i al final entra perfectament.
Ara és en Narcís qui està en un món de plaer, el seu membre entra i surt de la meva boca. No aguantem més.
Em poso damunt d’ell i començo a cavalcar amb molt ímpetu. Com si estigués muntant un semental, però sóc jo
la que està desbocada.
Explotem els dos, i el ritme comença a baixar fins que acabem un al costat de l’altre ben abraçats i suats.
Penso amb en Maurici. Deu estar molt impacient esperant notícies meves. En Narcís descansa tranquil, vaig a
beure aigua i agafo el mòbil, ràpidament li faig cinc cèntims de com ha anat tot. Ja hem fet el primer. Coneixent
com conec al Maurici, segur que ja està empalmat.
Torno al llit, Observo el cos del Narcís, bon cos, si senyor, no està molt musculat, però és així com m’agraden,
tanta musculatura em recorden al “MusculMan”.
Les meves mans recorren el seu cos fent-li pessigolles. Li encanten! Paro, ell em fa continuar, mentre acarona la
meva cara i els meus cabells. Amb la seva boca comença a mamar del meu pit dret, quin gust!, després em
mossega suaument la teta esquerra, començo a notar-me mullada de nou.
Les nostres boques es troben. La meva llengua li entra ben endins, després la seva penetra dins la meva boca
omplint-la. Quin plaer!
Cada cop em sento més mullada i ell ja quasi no pot més.
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A poc a poc vaig baixant fins tornar a tenir la titola dins la boca. Em fa parar, estar a punt d’escorre’s, noto com
les primeres gotes de la seva llet em regalimen coll avall.
M’estira al llit i cau sobre meu, la noto tan a dins ... El seu vaivé és frenètic, el meu també, anem molt
compassats. En Narcís s’escorre ràpid, jo encara no. Oh, hem perdut el compàs!
Recordo al Maurici, segur que ell també ja haurà fet la seva sessió d’”onanisme”, tot esperant la segona part.
En Narcís és conscient que ha anat massa ràpid, els seus dits van buscant el meu clítoris, el troben i el van
acaronant cada vegada a més velocitat, no puc més... Ahhhh! Quina meravella!!!
M’aixeco i agafo el mòbil, li explico al Maurici, per sobre, que ja hem fet el segon i el què hem fet. No estava
equivocada, en Maurici també ja s’ha fet la primera palla. Ara anirà a per la segona, torna a estar excitat,
imaginant-se les coses que jo no li puc explicar.
Vaig al costat del Narcís, ell està al lavabo, està cansat i ha de reposar. És el moment de parlar, té son, però no
es vol adormir, seria una falta de respecte cap a mi. Traiem temes diversos, series , pel•lícules, política...
Agafo un lubricant que té, d’una marca molt coneguda, i li vaig fent un massatge relaxant. Està encantat, tot i que
no es relaxa, al contrari, la seva excitació va en augment i la meva també.
El temps va passant i jo he de marxar.
Ens llevem,
Encara tinc temps. Seiem al sofà i tornem a magrejar-nos i morrejar-nos com si fos la primera vegada.
Em poso de genolls davant les seves cames obertes i agafo amb força la seva cigala amb les mans , la bellugo
per animar-la, me la introdueixo a la boca, li faig allò que tant li agrada. Cada cop estic més a 100, jo també amb
bellugo i tinc una mà que va directe a la meva “figa”, amb moviments ràpids. No hi ha manera, en Narcís està
esgotat, el seu penis només respon a mitges, ho deixo córrer i em concentro en mi, estic a punt , ell treu la meva
mà per posar-hi la seva boca. Esclato amb la seva llengua i els seus dits dins de la meva vagina. És fantàstic!!
Quina tarda!!!
Ja és l’hora, ens rentem, ens vestim i ens preparem per marxar.
Mentre es vesteix, li envio whashapps al Maurici. Li dic com ha anat la tercera, ell ha acabat la segona, s’excita
moltíssim però, farà abstinència fins que arribi.
Sortim molt contents, en Narcís una miqueta trist, no ha pogut amb la tercera.
Arribem al lloc on tinc el meu cotxe. Ens acomiadem apassionadament.
Abans d’engegar em poso en contacte amb en Maurici, ha fet una dutxa d’aigua freda, tot esperant amb
impaciència la meva arribada.
Ara és el nostre torn, torno a estar a 100, i ha humitejar-me pensant amb el meu estimat Maurici i les coses que
farem plegats.
Desitjo que hi hagi una segona part, si és així, estimats lectors, la tindreu.
***************
Doncs continuo. Ella va venir després de moltes hores d’activitat amb en Narcís, i a continuació, encara amb les
olors corporals d’ell, vam seguir amb l’activitat que ella tan intensament va tenir amb ell.
Pel què la Núria em va dir, a l’acomiadar-se no van quedar en res. Ni en tornar-se a veure ni en no tornar-se a
veure. Però tenint en compte que ell s’ho va passar molt bé, que la Núria també i per mi va ser molt excitant,
semblava lògica la repetició de l’experiència.
Apostes! Quan tardarà en Narcís per dir-li a la Núria de repetir experiència? (suposant que no fos la Núria que
proposés primer). Jo vaig apostar per un parell de setmanes. Ella que potser molt més temps... o mai.
M’hi vaig aproximar jo. A la setmana, en Narcís ja enviava un Whats.
La Núria i el Narcís ja han quedat pel mes vinent. Tornarà a haver-hi aquesta excitant experiència. Hi haurà
noves cròniques. Estigueu amatents.
Maurici i Núria
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