II Època: Desembre 84

Apreciat amic:
Encara me'n recordo de les dues
vegades que ens vam veure a
Perpinyà. La primera vaig venir tot
sol, te'n recordes tu? Li vaig dir a la
dona que tenia un viatge de negocis i
amb en Josep de la Pauleta i en Pere
Mimosa vam agafar el sis-cents i
carretera i manta.
Allò si que era una excursió, una
mena de recerca de l'arca perduda. A
la dona de primer no li vaig voler dir
res, perquè sempre ha es tat - amb
perdó - una mica figa flor i em vaig
témer que totes les promeses que ens
oferien no la sobtessin en excés. Jo
tampoc no sabia exactament el que
ens donarien.
Ens van donar pit i cuixa i pèl i maduixa
a cor que vols. Encara me n re cordo
del mal d'ous que vaig agafar, tu!
Tant de mirar sense poder tocar ! La
vegada següent ja m'ho vaig fer venir
bé i per Setmana Santa et vam venir a
fer una visita. A la nit tu t'ho vas fer
venir bé i vas treure el tema del
cinema. Encara me'n recordo que la
dona va arrufar una mica el nas i
encara tu vas fer bronca tot dient que
anar a Perpinyà i no veure cinema era
com nar a Lourdes i no visitar la cova.

Em vaig temer que encara ho
esgarraries, però al final vam acabar
anant-hi com un sol home. Ben cert de
després de la pel·licula la meva dona no
es va poder estar de comentar que tot
a1lò era una pocasoltada i una
marranada, però em va semblar que
després dins del llit bellugava millor
el cos.
No se, potser eren figuracions meves i
m'imaginava que qui tenia sota era
una d'aque11es sílfides pel.liculeres
D' això han passat anys i ara a casa
nostra ja podem anar a veure tants
films X com vulguem. Jo algunes
vegades hi he a nat, però ara encara ho
tenim més bé tu.
Ara només cal prémer el botonet del
video. Ens trobem uns quants i al bar en
passem una d'estranquis. A la dona no
li ho he dit mai, però jo ja li vaig fent
propaganda
dels
nous
invents
tecnològics i potser per reis en
comprarem un.
Així tindré l'ocasió de reviure aquell
Perpinyà. Li posaré alló de "La virgen
perversa, "La muñeca de goma y la
sonda atómica, "El vampiro y la
menor . . .
A la mujer viruelas !
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