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Timmy
Timmyho bolesť stále rástla,
spolu s ním aj jeho zloba.
Šikana v škole bola viac než častá,
život bol preň nočná mora.
Plamienky v očiach splanú,
mŕtva duša kričí,
od života dostal priveľkú ranu,
zlovestný plán v mysli už klíči
Každý z tých čo ho týral,
zaplatí krutú daň.
Dni, kedy s plačom do postele líhal
sú spočítané- Timmy má zbraň.

Výplod nultej hodiny
Nevie či cíti strach,
ale zdá sa, že nie.
Okolo neho smrti pach,
jeho srdce pomaly mrie.
Nemá vyvrátené oči,
ešte nezomiera.
Jeho svet sa stále točí,
no ponoril sa do oblaku šera.
Depresia uňho sídli,
niekoľko mesiacov je hostiteľ.
Svojich známych bez citu vidí,
stáva sa z neho pomstiteľ.
Pomstí sa všetkým ľuďom,
bez ohľadu na činy.
Na ich vraždu myslí s kľudom.
Vo svojom vnútri, ostane nevinný.
Stratil súdnosť
odložil city.
Už nepozná význam slova vľúdnosť.
Šíril zlobu, dokým nebol sýty.
Nedotkol sa ani duše,
fyzicky bol neškodný.
Psychicky však strieľal z kuše,
milosti bol nehodný.
Depresia hlavná dáma,
už celého ho ovláda.
V noci ledva trochu spáva,
už to ďalej nezvláda.
Pritom stačilo by iba málo,
jeden človek, ktorý by ho slýchal.
Možno by sa potom stalo
že by zase, opäť dýchal.
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Mesiac
Hľadieť na mesiac sťa popol čierny
ja mohol by som celé veky.
Z hora svet nezdá sa byť tak moc biedny.
Nohy voľne dotýkajúc, plechovej strechy.
Povedz Mesiac, necítiš sa tam hore sám?
Niet žiadnej hviezdy blízko teba.
Sedáva na tebe Peter Pan?
Odkáž mu môj pozdrav do neba.
Ach Mesiac,
prepáč mi že starosti moje počúvať musíš
každú sekundu, týždeň i mesiac.
Ako moc pre mňa znamenáš, sám netušíš.
Prebdieš so mnou noci dlhé.
Ja veru nezažmúrim viečka.
Akoby som mohol keď sleduješ ma v nočnej hmle.
Tvoj svit je jasnejší než akákoľvek sviečka.
Mesiac, pozri tam!
Padá hviezda jagavá!
Čo v rýchlosti želať si mám?
Odrazu... nič nenapadá ma.
Prajem si len vec jednu.
Ešte veľa nocí so mnou prebdi.
Počítaj so mnou každučkú hodinu
debát, ktoré spolu sme viedli.
A pomaly je strašná zima,
nuž mňa hreje pri srdci.
Peter Pan mi z výšin kýva,
vo vetre zašumí spev príjemne znejúci.
Toto je jedna z tých nocí,
čo mám veľmi rád.
Neustále mi je na pomoci Mesiac,
môj jediný kamarát.
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Hra na 6 písmen- šikana
Prečo nám život skrížil cestu?
Pýtam sa sám seba každý deň.
Pred očami mám tvár tvoju besnú
keď o tebe snívam svoj hrozný sen.
Prečo sa správaš ako môj nadriadený, môj vodca?
Kvôli tebe som dennodenne nočná sova.
Každé ráno prosím mamu i otca,
aby ma nechali doma.
Prečo ma mlátiš,
prečo máš potešenie z videnia mojej krvi?
Azda sa ti páči,
že vždy ustúpim ako prví?
Pýtam si vysvetlenie Bože,
pýtam si pomoc tvoju.
Môj Tyran nemá problém zaživa ma stiahnuť z kože,
som porazený skôr než schyľuje sa k boju.
Som len jeho hračka,
nemám síl vzdoru.
Každý deň ako myš a mačka,
zaživa snívam nočnú moru.
Psychika rozbitá,
ústa tiež,
pera krvou prikrytá,
kedy už prestaneš?
O týždeň neskôr, ti dávam zbohom,
sám sa pýtaj čo by bolo keby.
Už zabudol som na tvoju šikanu.
Šťastne sa usmievam, tam hore v nebi.
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FtM
Či hnusí sa mi moje telo?
To nie sú tie správne slova.
Chcel by som mať naozaj iné?
To pýtam sa stále dookola.
Či je v mojom vnútri pocit iný?
Určite iný než by byť mal.
Ľuďom to prekáža
nuž ja neľutujem, kým som sa stal.
A keby sa to zmeniť dalo,
keby moja hruď mohla byť plochá...
bol by som šťastný,
telom sa kochal.
Prečo Vám to vadí?
Vari lebo sa líšim?
Ale som spokojný!
Nesmiem sa tým pýšiť?
Nenosím šaty,
na perách rúž.
Občas pýtam sa samého seba
prečo nenarodil som sa, ako muž.
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20 výstrelov
Prvý výstrel za to že som Vám veril,
druhý za to že som bol hlúpy.
Tretí výstrel za to že som sa Vám vôbec zveril,
štvrtý za to že môj nožík bol tupý.
Piaty výstrel za to že som neklamal,
šiesty za to že oni oklamali mňa.
Siedmy výstrel za veci ktoré som im vytáral,
osmy za to že moja vôľa sa dotkla dna.
Deviaty výstrel za 9 mesiacov v nemocnici pre mentálne chorých,
desiaty za to že som vrah.
Jedenásty výstrel za to že hľadám si priateľov nových,
dvanásty za to že s rodičmi nemám žiaden vzťah.
Trinásty výstrel za to že v škole som bol denne bitý,
štrnásty za to že do žíl dostávam liek.
Pätnásty výstrel za to že nemám city,
šestnásty za to že je to na smiech.
Sedemnásty výstrel za sedemnásť rokov bytia,
osemnásty za vraždy na ktoré som myslel.
Devätnásty výstrel za nekonečné noci pitia,
dvadsiaty do hlavy za prvý výstrel.

