
La mort de la mort 

 

Crec que tinc por 

Sí, molta por 

Maleïda foscor 

Ja no sé ni si plou o neva 

Potser estic cega! 

Maleïda foscor, em confon! 

Hi ha algú? Serà que estic sola? 

No sento ni un sol ocell  

Tampoc percebo olors 

Ni tan sols sento el meu cos! 

Espera, espera 

Sí que sento, és una veu 

És dins el meu cor que ja no batega 

Em parla 

“Estic morta” 

 

Estic morta... 

El meu jo s’arrossega a cap banda 

Segueix el rumb de les estrelles inexistents 

Crec que estic plorant llàgrimes vermelles 

I no entenc com és possible quan ja no tinc cos 



Tinc por... 

No vull tenir final 

Podria matar la mort per fer-me immortal 

O millor encara! 

Podria ser la mort i d’aquesta manera sempre viuria en records 

Records dels que encara estan sota el martiri de viure 

Records d’aquells que han quedat enrere 

Decidit! Sota una túnica cosida amb sang, em declaro la mort! 

Decidit! Amb una dalla afilada per llàgrimes em declaro la mort! 

 

Sóc la mort 

Crec que se m’han caigut les dents de tant riure 

O potser se m’han acabat les llàgrimes de tant plorar 

Ja no sé què dimonis sento al matar 

Quants portaré amb aquest? A saber 

Ja poc m’importa 

Només vull seguir sent infinita 

O potser no, potser estic farta 

Farta de veure-ho tot vermell sota una túnica negra 

Farta de reposar fent el mort en un riu de sang 

Sí, just com ara estic fent 

Quin avorriment! 

Ja podria passar-me quelcom interessant 



Espera! Ja està passant! 

M’estic caient 

Sembla que el riu tenia final 

 

En mi sento la gravetat mentre el cel s’allunya de mi junt amb la meva dalla 

Caic a l’aigua despullada 

I em pregunto gelada: Què sóc jo ara? 

I tanco els ulls... Des de quan tinc ulls? 

Creia que estava morta 

Creia que era eternitat 

Però sembla que això viu en el meu passat 

Doncs després de tants anys sento el meu cor bategar 

Potser mai vaig arribar a morir 

Potser solament m’havia dormit 

Però sigui el que sigui ara m’és igual, doncs sento la calor de la meva ombra al meu costat 

 

Pseudònim: Ombra 

 

 

 

 

 

 


