8. TEMOR (AMB KALOS ONE)
/Vicen-T/
És la una de la nit, i no puc dormir, escolte obrir la porta del forn, a l’hora
escolte dos gats barallar-se en la costera, també sent el soroll que em fa la
panxa, serà que no he sopat massa, mentre escric açò, tanque un ull, em dorm,
pense, i si demà no despertara?
I es que quan arriba la nit s'apodera de mi la foscor, no puc evitar-ho i comence
a pensar en la mort. Què seria d’ella? I de la meua família? M'agradaria saber si
la gent notaria la meua absència. Si trobarien a faltar els meus somriures, eixe
que en tants moments han alegrat estats lúgubres. Sí, eixe amic, company que
t'agradaria tindre, sóc el que tu no veus, però jo ja ho veia vindre. I valore molt
la vida, perquè tenim una i no set. I mentre la por s'apodera de mi jo escric al
paper. Se que encara no em toca, que es massa prompte i això que ja m'ha
buscat sense adonar-me compte. I es que no puc evitar-ho i m'emparanoie,
tombat al llit o a l'hamaca i sobretot quan estic a soles. No, no puc evitar-ho, la
foscor s'apodera de mi, tinc por, tem a la mort, vull que t'oblides de mi!
/Kalos One/
Tornada:
Ya no tengo miedo a la muerte,
Olvídate de mí,
No quiero volver a verte,
No quiero ya sufrir.
/Vicen-T/
El temps passa ràpid i per culpa d’ell envellim, a poc a poc anem creixent, però a
l'hora estem morint. Recorde la meua infància com si haguera passat ahir, però
no es així, la memòria va fallant es fundeix. Recorde que el iaio em deia, tranquil
que això no és res, i la uela cassola en mà, nene, pren un poquet més! Mon pare
recordant-me que deixe el rap, que no val per a res, i ma mare em deia, eixa és
una lagarta així que no et fies! I jo a la meua bola, deixant que em colpejara la
vida, caia, m'alçava, caia, m'alçava i ben orgullós seguia. Qui no te un secret
tancat sota clau a l'àtic de l'ànima? Qui no recorda els millors moments de la
infància? A qui no li agradaria viure una eternitat sense envellir i veure créixer
als fills, i als fills dels seus fills? I en aquest últim paràgraf a ella li escupixc, sí! A
veure si em deixa tranquil ja i per la nit puga dormir tranquil!
-Tornada-

