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Viem

Viem, aké to je, keď neveríš nikomu,
Viem, aké je to, keď máš v hlave hlasy.
Viem, aké to je, keď si všetkým na smiech,
Áno, viem, aké to je, keď si z toho trháš vlasy.

Možno prídeš, odídeš, vrátiš sa...
No ak nemáš pevný bod, stratíš sa.
Ďalší deň, ďalší strom spálený,
Každý vidí oheň, no nikto nehasí.

Viem, aké to je, prísť o priateľa.
Viem, aké to je, rany stále bolia.
Viem, aké to je, keď vidíš dievča plakať,
Viem, aké to je, keď nemôžeš spávať.
Viem, aké to je, dúfať, veriť, čakať,
Áno, viem, aké to je, viem, aké to je.
Musieť nechať oheň zo srdca pláť.

Ľudia, čo mi chcú pomôcť, sú sklamaní,

Neviem sa zmeniť, ale som zdrvení.
„JEDINÁ VEC, o ktorej si schopný hovoriť, JE ONA,
Začneš chápať, čo je zle a nevieš ako znova.“
Viem, aké to je, keď si zlomený na dve časti,
Viem, aké to je, keď nemôžeš nebyť v zlosti.
Viem, aké to je, nech sa deje, čo sa deje.
Viem, aké to je, keď oheň nechceš nechať zhasnúť.

Tichý hriech

Neovplyvníš, čo bolo, iba čo bude, vždy,
Hlava stále bolí, lieky nebudú navždy.
Myslel som, že vidím nebo, anjela.
Možno to bola len myšlienka vysnená.

Začal som si kopať hrob.
Stal sa zo mňa niekto iný.
Nič iné než chrapúnsky snob,
Hlava ďalej beží, no srdce stojí.

Každý si myslí, že som šťastný, ale nie som.
Dostal som niečo, v čo som veril.

Potom sa to roztrhalo na malé kúsky.
Keď sa niečo dostane hlbšie než hocičo ostatné,
Môžeš spraviť čokoľvek, navždy to tam bude.

Dennodenne hľadať, ako zhorený prach vzkriesiť.
Bohužiaľ, som jediný na tomto svete, čo musí čakať,
Bože, viem že som hriešny, ale daj mi silu na to veriť,
Zase znova vložiť city do klietky, neprestajne čakať.

MOŽNO treba len veriť,
MOŽNO treba len prežiť,
MOŽNO treba len čakať,
MOŽNO treba nič nadávať najavo,
MOŽNO treba akurát nič neriešiť.

Znova padám na zem sám.
Kašli na ňu, časom zabudneš.
Bože, koľko toho ešte dám?
Každý deň horší a horší, nepadneš.
Vnútri bolesť ničí všetko.
Pritom nikto vedieť nesmie.
Viem, keď hnev presiakne von.
Padnem ako zastrelený slon.

Deň odo dňa horší pocit,
depresie neodídu len tak v noci.
Keď už nie je cesta späť,
Musíš dať ruku v päsť.
Žiadnu pomoc nečakaj.
Každý sa stará o seba.

Bože, hovorili, že v najhoršom prídeš.
Tak sa pýtam KDE SI? Aspoň ma zdvihneš?
Satan sa staví stále, prečo neprídeš ty?
Nie som hlúpy, viem, že nie je žiadne my.

Vraveli, že sa toto stane.
Nebudeš prvý, kto nevstane.
No keby som povedal všetko,
aj tak mi neuveríš.
Čas vraj vylieči všetky rany,
No mne čas ulieta na všetky strany.

Áno
Láska je klam, obyčajný klam,
Aspoň, tomu som bol učený.

Je to ten najopojnejší pocit sveta nášho.
Zároveň však stroj smútku veľmocný.
V láske sa dokáže prekrásne žiť.
No možno len pohľad náš leží v hmle.
Opäť padám v do tmy bezmocne.
Krv, telo a strach leží v temnom skle.

„Říkal jsem, zapoj hlavu vždy,
srdcem se nikdy neřiď.
Jestli chceš, ať to co nejmíň bolí,
k nikomu nic neciť.
Nerozdej se celý,
Mysli, že prvně musíš přežít ty.
Přes všechny ty moudra, stejně běžím,
věřím slepě, pak ležím sám ve tmě...“

Koľko ráz človek musí trpieť,
Koľko ráz musí znova chcieť vidieť?
Koľko ráz v strachu musí ležať,
Koľko ráz musí svoju dušu zapredať?
Koľko ráz musí bojovať s tým zlým,
Koľko ráz to bude trvať než mu to dôjde?
Koľko ráz treba bez sily padať v zem.
Toľko ráz, kým diabol neopustí Zem.

V temnej chvíli beznádeje.
Z neba prišiel dôvod všetkej snahy.
No časom satan zaklopal, čo sa deje.
Že by si chcel znova byť bez námahy?
Nezmerateľný tep, skrz rev sotva lapám dych,
A to mám všetko za to, že som ťa mal rád.
Som jednoznačne zložitý, viem...
Nálady striedajú sa bez varovania, viem...
Amatér vo všetkom, prvýkrát zamilovaný, viem...
No daj mi šancu zlepšiť sa... Smiem?

Má zmysel veriť v lásku?
Má zmysel čakať než život šancu dá?
Alebo mám len čakať na krásku?
Alebo sa ten život pomaly rozpadá?
Láska existuje? Vravím, áno.
Má človek čakať na šťastie? Vravím, áno.
O kom vlastne táto báseň je?
Netuším, no hlavné je,
Že ONA to vie.

(Pozn. autora: V básni bol, použitý text od rappera a skladateľa piesní Avia. Konkrétna
pieseň – O NÁS.)

