
 5. PROU 

PROU! T’he que callis! Seu i mira’m. 
Lluís, PROU! 
No, no m’ha vingut la regla, és que hem de parlar. 
No estic de mala lluna, però és que... 
Lluís, PROU! Sisplau escolta’m, hem de parlar... 
És important! Escolta’m, hem de parlar... 

No sé si te n’adones, però això ja fa massa temps que dura. 
Ja fa massa mesos que tan sols ens parlem per follar o discutir. 
No parlem del que ens importa, no parlem del que sentim, 
no volem entendre a l’altre, ni tan sols ens atrevim. 

Però ara PROU! Ja no sé com dir-te que no vull seguir. 
Així que PROU! M’he fartat de fer mare i discutir. 

Hi ha més mons més enllà de veure sempre el teu melic. 
Per això et dic: PROU! Jo no vull seguir així... 
És per això que: PROU! Jo, Lluís, em quedo aquí! 
 
No sé si te n’adones que estem caminant per la corda fluixa. 
I el que em sembla més greu és que cap de nosaltres sabem cap a on anem. 
Tu ja dius que vols casar-te, però jo tinc 22 anys 
I formar una família no entra encara en els meus plans. 

És per això que: PROU! Ja no sé com dir-te que no vull seguir. 
Així que: PROU! Vés i busca a algú que et puguis fer feliç, 
Perquè jo ja no. M’he cansat i ja no ho puc seguir fingint. 
Per això et dic: PROU! Jo no puc seguir així. 

És per això que: PROU! Jo, Lluís, em quedo aquí! 
 
Ja no valen més excuses, el que teníem s’ha esgotat. 
És inútil que apareguis al meu portal demà amb un ram. 
Hem viscut la nostra història, algun dia va anar bé. 
Així que tal i com va néixer, ara ha de morir també. 

 
 
 



És per això que: PROU! Ja no sé com dir-te que no vull seguir 
Així que: PROU! M’he fartat de fer de mare i discutir. 
Hi ha més mons més enllà de veure sempre el teu melic. 
Per això et dic: PROU! Jo no vull seguir així... 
Lluís... PROU! Ja no sé com dir-te que no vull seguir. 
Així que: PROU! Vés i busca a algú que et puguis fer feliç, 
Perquè jo ja no. M’he cansat i ja no ho puc seguir fingint. 
Per això et dic: PROU! Jo no puc seguir així. 
És per això que: PROU! Jo, Lluís, em quedo aquí!          
Per això et dic: PROU! Jo, Lluís, em quedo aquí...          
EM QUEDO AQUÍ! 

 
  


