Nenávidím tento svět
Peníze a sláva určují úspěch,
Sobectví a arogance, nadřazenost a letmé pohledy
Vychcanost a násilí se snaží zmást tvé smysly,
Podvádění, obviňování, nepotrestané zločiny.
Dej mi návod k přežití!
Nenávidím tento svět
Nenávidím svůj život
Chci být bůh nebo slepý
Nenávidím vaše pravidla,
Nařízení, zákony
Chci vidět vaše zlomené čelisti
Nenávidím tento svět,
Nenávidím tento boj,
Když nemám na své straně žádné zlo
Chci cítit smrdět vaše mrtvoly
Hnít vaše maso,
Žádné mrkání očí
První den mi říkáš miluji tě
Druhý, nemohu bez tebe žít
Třetí začínám věřit
Čtvrtý nemohu spát
Pátý den mě ovynou chapadla
Šestý mě bez mrknutí oka zradíš
Sedmý si vyslechnu rozsudek
Osmý mě tančící setnou
Každý je tvůj nepřítel
Každý tě může zítra zezadu zabít
A ty neutečeš
Kdy to skončí? Kdy chaos ztratí vládu?
Je pro mě nějaká naděje?

Sbohem v březnu
Bylas mnohem víc než pouhý románek.
Podlehl jsem tvému kouzlu
A teď se ptám sám sebe, co dál?
Temná krev se rozlévá na podlahu,
Pramenní v mé ráně
Zahojí se někdy tahle jizva?
Odevzdávám se do tvé náruče,
Tvůj tajný svět.
Doufám, že moje víra se nestane mým chladným hrobem.
Když ochutnávám tvé rty
A cítím tvoji sladkou vůni.
Bude tvůj polibek vstupem do pekla?
Vydal jsem se na tento neznámý výlet,
Dobíhám tě, abych neztratil tvé sevření,
Kryjí mě stíny listů.
Mé přežití jest legendou,
Proč bych měl tedy slyšet svůj nářek?
Není žádný důvod se bát.
Tvá poslední slova mi zní stále v hlavě
Doufám, že z toho nezešílím
Není cesty zpět, kostky byly vrženy
Loučíme se: „Sbohem v březnu.“

Zemři pro mě
Jak se jmenuješ? Lež!
Co může být horší,
Než probělé noci.
Co žereš? Bolest!
Kde žiješ?
Uvnitř tvýho mozku!
Nepamatuji si ten den,
kdy jsi přišla,
abys zapálila ten temný plamen.
Jsi klíště, nákaza.
Spalující moji mysl,
mrazící moje slzy.
Když si uvědomuji,
že se mě nechystáš opustit
a všechny mé sny jsi odhodila
do stínů,
splň mi prosím jedno přání.
Zemři pro mě,
jestli mi chceš ukázat
jak moc mě miluješ.
Zemři pro mě,
to je vše, co chci.
Zemři pro mě,
jestli mi chceš dokázat,
co pro tebe znamenám.
Zemři pro mě,
nic víc nemusíš udělat.
Za krásnou maskou,
hadí jed, smrad,
měním se v popel.
Tvé srdečné oči a úsměv
mnou pronikají,
nutí mě brečet.
Šílenství mě dohonilo.
Slyším tvůj hlas, jak mi šeptá lži,
Možná, že další pilulka,
mi dá sílu zničit tvoji vůli.
Ležím na zádech,
zírám na mříže mé klece
a všem je to jedno.
Teď už je příliš pozdě.

Neptej se
Je čas, abych odhalil další tajemství,
takže se musím dotknout samotného dna
Jednoho dne se budeš dívat Luciferovi do tváře
Pak teprve odhalíš, co je pravda a co lež
Uvědomíš si, že nemá smysl hledat odpovědi na otázky
Protože většina otázek je bezpředmětných
Nechtěj slyšet miluji tě, chybím ti, chci tě
Nechtěj vědět, co pro tebe znamenám a co ty znamenáš pro mě
Neptej se ani sám sebe a nechtěj znát odpověď
Věř jen tomu okamžiku, kdy ležím vedle tebe
Laura má tisíc podob,
Je ke mně krutá a dusí mě svými myšlenkami
Ale ukázala mi místa, kam bych se sám nikdy nepodíval
Ukázala mi spoustu slabostí – jak mých, tak mých nepřátel
Kdykoliv si myslíš, že není už kam jít,
Kdykoliv si myslíš, že už pro tebe není nikde místo,
Otevřu ti další dveře a ukážu ti věci,
O kterých se ti ani nesnilo
A dokud si tohle vše neuvědomíš, nenajdeš klid.

Musíš být moje
Když jsem tě viděl poprvé stát v mých dveřích,
Zkameněl jsem
Dokonalej obličej a rty jako kurva mi zlomily srdce
Od té chvíle mám legrační dny – nemohu chodit, jíst, spát
Vše, co jsem chtěl, jsem řekl – vezmeš si mě?
Jsi moje bohyně, moje touha
Tvé oči září jako diamanty
Vidím tě dělat večeři a oběd
Vedle sporáku, jak držíš žehličku
Chci tě připoutat k posteli
Hladit tvoji kůži a tahat tě za vlasy
Odhalit všechna tvá tajemství
Nosit tvoje spodní prádlo
Někdo jinej tohle všechno má
Ležíš vedle něho na posteli
Krmí svůj chtíč a já doufám,
Že vy oba shoříte
V pekelných plamenech
Nejsi má

Další den v pekle
Další den v pekle
Další příběh, který nemohu vyprávět
Jsem živý nebo mrtvý
Hledám události v mé hlavě
Nevidím, co se dělo minulou noc
Lidé bez tváří ke mně mluví
Věci mění své tvary
Laura mi šeptá, shoříš v mých plamenech
Když den se mění v noc
Vše mě mate
Když se temnota mění ve světlo
Co je sen, šílenství, realita?
Když neslyším tvůj hlas
V prostoru, který mi patří
Ztrácím se a vadnu
Je lepší mě nechat vykrvácet?
Další den v pekle
Další důvod se necítit dobře
Střepy mého života
Jsou puzzle, které se zdá,
Že nikdy nebude složeno
Co se děje tyto dny nevidím
Závoj neznáma se vlní jako temné moře
Laura mě obtáčí jak had
A znovu šeptá – tohle není podvod
Když tvé jehly pronikají mými tepnami,
Stávám se slepým
Nebudu si uvědomovat bolest
Opustím svou mysl
Ty jsi jediná, která může ten hlas vyhnat
Paní, která mě uklidní
Volám 999
Mám tančit bosý na mém hrobě?
Mám němý zpívat elegie?
Dáš mi svůj něžný polibek
Tak sladký, bezbolestný, co mi dopřeje klid a svobodu?

Ranní hvězda (Jitřenka)
Noc v tichosti odešla
a hvězdy pomalu vyhasly,
ale jedna stále svítí
věčným světlem
Vím, že existuje spousta překážek,
urvat si tě jen pro sebe,
ale věřím, že jednoho dne
se naše životy stanou jedním

Tvůj úsměv spojím s mým
a otřu všechny tvé slzy
Pod letním sluncem budeme pít víno
Tak žije má láska v srdci

Kdykoliv tě vidím, myslím si,
že je to poprvé.
Kdykoliv tě slyším mluvit,
kukla se mění v motýla.
Vím, že nemáš ráda lichotky,
proto nemohu nikdy plýtvat slovy.
Prosím rozsviť další svíčku,
ať neztratím tvou náruč.

Budu s tebou tančit v dešti,
když se budeš cítit jako dítě.
Budu chránit tvůj plamen vášně,
protože ty jsi moje ranní hvězda.

Uvidíme se zase v březnu
Je to jako kdysi dávno,
16 let uběhlo
Myslel jsem si, že jsi loni přišla jen na chvilku,
Ale ty jsi zůstala až doteď
Ten rok byl plný bolesti, ale také nejkrásnější, jaký jsem kdy zažil
Chci, aby to nikdy neskončilo, ale teď se bojím,
Že se historie opakuje
Ale cesta jde jen jedním směrem
Chci slyšet tvůj hlas, jak šeptá, miluji tě
Chci tvoji hlavu na mém rameni, držet tě, když se pod tebou bude drolit zem
A ukázat ti, že se mnou jsi v bezpečí, přeji si, aby se naše světy znovu propojily
A abys cítila to samé, když jsme byli kdekoliv spolu
Nikdy už nechci znovu slyšet, že se uvidíme v březnu
Ale že nikdy neodejdeš, protože já jsem jedinej, kdo ti může dát vše, co potřebuješ
Jen já
Vím, že mě obviňuješ, ale nikdo tě nemůže milovat tak, jako já
Nejsem slabý a nikdy jsem nebyl, ale kvůli tobě tisíckrát skloním hlavu
Tvoje poslední slova mi zní stále v hlavě
Doufám, že z toho nezešílím
Není cesty zpět, teď byly kostky vrženy
Loučíme se, sbohemse v březnu
Byla jsi víc než pouhý románek
Podlehl jsem tvému kouzlu
A teď se ptám, co dál

Ukolébavka
Usínáš,
když noc tě přichází
v klidu navštívit.
Přicházím do tvého světa,
plnit ti přání, držet tě,
hřát tě slovy.
Lehni si a spi,
vypluj v klidu zlato,
ať máš jen sladké sny.
Lehni si a spi.
Bdím nad tebou.
Padá hvězda,
ve třpytu tvých vlasů,
se její světlo pomalu topí.
Měsíční svit na tvých rtech,
mě nutí se ti dívat do tváře
a láskyplně tě políbit.
Teď zahoď všechny starosti
moje malá princezno. Budu ti vyprávět
ty nejkrásnější příběhy.
Slunné zahrady,
vonící květy jak
závan oceánu.
Tvoje sametová kůže, pevně a něžně hladí.
stébla
a větve s listy
Ať máš klidnou noc.

