
Réquiem

El món és un contrabaix,
un contrabaix que volia ser violí,
l’orquestra el remolca mentre es va desafinant,
les cordes criden com si el tamborí,
borratxo,les tensés amb un ritme irregular

És culpa de l’orquestra.
Se’l miren raro, fan cares molt llargues,
es perden per culpa seva i a l’esquena seva,
en parlen i el critiquen: “clau de Fa, vaja”
però no l’avisen, només odien la peça

I senten com s’apaga
en un pianissimo intens, nerviós.
S’esperen al divorci d’unes cordes cansades,
pensant que les noves seran millors,
sense saber que el més econòmic és mimar-les

I del que podria ser
una gran cançó, no en fem més que soroll
que confia inútilment en un contrabaix que no és
capaç de fer un canvi estant ell sol,
i el pitjor de tot és que l’orgull no ens el traguem

En comptes d’afrontar
que la base que seguim no està bé,
subornem a la crítica, així ningú sap
que no hi ha coses bones al concert,
que no tenim ni habilitat ni dignitat
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