1. Sen o przyszłości
Nie mogę zasnąć…
Tysiące latarni…
Wyruszam w podróż ku gwiazdom…
Poprzez liryczną krainę
wiedzie moja droga…
Jedno z dążeńbyć sobą
w każdej sferze życia,
w pełni słów,
w każdej chwili
mieć odwagę i wytrwanie,
spokój i opanowanie.
Odnaleźć przyjaciół we wrogach.
Podnieść głowę.
Żyć w blasku szczęścia.
Proszę cię, Boże.

2. …
Raz jest dobrze,
a raz źle
Co takiego robię źle.
Wszystko wokół kręci się.
Niedopowiedzenia
i wieczne utrapienia.
Nie wiem co myśleć,
czy jakikolwiek sens.
W swoich snach pragnę znaleźć się.
Pozostać sobą w tym świecie,
a zarazem nie dać zmienić się...
W wielkiej dżungli znaleźć miejsce
i zakorzenić się na zawsze...
W wiecznym szczęściu rozpływać się.

3. Lęk
Chłodny szept za uchem...
Mały dreszczyk pojawił się na mym karku.
To uczucie, że od tej pory
nie jestem już sama...
Ktoś patrzy...
Śledzi każdy mój krok.
Boje się...
Szukam pomocy...
Ona nie nadejdzie.
Nie natychmiast.
Mamo przytul mnie,
jestem samotna...
Tato obroń swą małą córeczkę...
Otrzyj łzy i idź dalej,
Idź tam, gdzie jest Ci najlepiej.
Odpędź od siebie złe chwile
i nie pozwól mi odejść...
Nie teraz...
Wątpliwość i strach
to moje jedyne uczucia...
Ktoś jest blisko...
Idzie tu...
Mam złe przeczucia.
Nic po mnie nie pozostanie...
Jedynie smutek
i pustka…

4. Watashi
Mamo…
Pomocy!
Tato…
Boje się!
Mam złe przeczucia.
Nie mam przyjaciół…
Wszyscy mnie omijają.
Traktują jak ducha,
jak zjawę…
Otacza mnie mrok.
Wchłania mnie po kawałeczku…
Wyciągając swe łapska,
obejmując mnie coraz bardziej, coraz ciaśniej.
Mamo…
Tato…
Boje się…
Watashi wa kowaidesu…

5. Mamo…
Mamo, nie zostawiaj mnie!
Podaj mi jeszcze raz
swoją zakrwawioną dłoń.
Proszę…
Nie poddawaj się!
Mamo…
Mamo powiedz coś!
Uśmiechnij się.
Obejmij swą małą księżniczkę.
,,Nie płacz kochana.
Ja zawsze będę przy Tobie.”
To koniec, Zostałam sama
z moją mamą w kałuży krwi.
Odeszła…
Pozostawiła po sobie tylko słowa:
,,Zawsze będę przy Tobie...”

