Vicen-T *Al vol*

Ell té carrer? Jo biblioteca, ací ningú es profeta de la seua terra. Ell va
en cotxe? Jo en bicicleta, sóc conscient de què ens carreguem el
planeta terra i si de veritat ell és el profeta, jo sóc Déu, però a 700
metres veig la seua falsedat i em cague en Déu, i és per això pel que
estic ací deixant-me la veu, Crevillent és Hip Hop i que se senga per tot
arreu. Ací plantem pinitos, en tu cara bien gorditos, ell te club de fans?
Jo amics que em conviden a litres. Ell va créixer amb Eminem i 50 Cent?
Jo amb el Coke i la ZNP. Als meus concerts venen borratxos com el
Pepe el Pajero, als seus? Xiquetes de primer de la E.S.O., pos eso, que
més Karl Marx que Pajares i Esteso, menys CocaCola i més herbetes de
tomello i cantauesso. No, no vaig de sobrat, tampoc de prepotent però
ací ningú és més que l'altre, m'entens? Mai he taxat a ningú, tampoc
he xuplat polles, feu rap si és el que us mola, però no aneu de
destroyers. Ell el respectuós que li posa els toxos a la parella, jo el xulo
que trenca les barreres en la paella, ell es posa calçons nous si veu que
avui pot xucar, nena, jo si estan bruts lis pegue la volta i m'estalvie
llavar. Jo el pijo en vaquers i camiseta del Hard Rock, ell el rapero amb
jaqueta de cent pavos de Ecko. Ell soles parla de marihuana i de l’ego,
jo cride al poble perquè isca al carrer i faça eco. Somnie pel
repartiment de riqueses i no unes bambes noves, ell amb videoclips de
limusines, xampagne i ties bones. I si no hi ha pasta pel mig, no fas el
concert? On se te quedà eixe sentiment de lluita d'obrer? On se te
quedaren les ganes de rapejar? Ah ja ho sé! A la cartilla, quan vas veure
que no vas cobrar. Aquesta em naix des del ventricle dret del cor
perquè ací un ja es cansa de ser el bo, del que mai em cansaré és de
soltar allò que pense, altres s'ho callen perquè saben que això no va a
vendre’s. Falses amistats? No gràcies, em dóna tiricia, recordar les nits
gravant en la cova? Melancolia.

