Balada o Nickově posledním sexu
Vraždí tahle prostitutka
poznala snad každý hřích a
zabíjet ji cosi nutká
ví, jak přeruší se mícha
jedy také slušně míchá
Najala ji Veronika
na vlastního muže, Nicka
Její plod jí vyrval z břicha
Čas Nickovi rychle tiká
Udělá mu to, když píchá?
Reakce je možná prudká:
„Chci, ať chcípne, k hlíně čichá“
Pavouk síť si zatím utká
„Nejsem klidná, dokud dýchá“
Když pohlédla do kalicha
„Kapka přetekla“ – plán vzniká
Nevsadí již na koníka
Pozdě, Nicku, honit bycha
Blondýnka má zákazníka
Zabije ho, když ji píchá?
Napomenutí či důtka?
Vnadná ňadra, žena vzdychá
Domácí to není puťka
její tělo – její pýcha
Nick již brzy bude zticha
teď s ním ještě vášeň smýká
Žena vstane, cvakne klika
v koupelně je, nepospíchá
Přidá tlumič – dravá štika
Zastřelí ho, když ji píchá?
Omámila svého býka
Dalších kol s ním se prý zříká
Rychlá smrt jde pro ženicha
Amen, řekla, světlo bliká
Zabila ho – s jiným píchá…

Balada o Sandřině posledním sexu
Dostal rozkaz od mafie
Sandra bude navždy zticha
třetí rande nepřežije
chce s ní sex mít, dokud dýchá
Nestydí se, neostýchá
zradí vlastně kohokoli
za peníze se vším svolí
Zazní skladba od Fibicha
Devítku vrah pro ni zvolí
Udělá to té, s níž píchá
Pro zákazníka je zmije
lítost s ní by byla lichá
Vrah ze sebe vinu smyje
zatím ve tváři má smích a
koktejl pořádný jí smíchá
Rozhodl se, že ji skolí
Už má blízko do mrtvoly
dělají to – nahlas vzdychá
Odejít jí nepovolí:
Zabije tu, kterou píchá
Vystříkl – a ona pije
pramen stále nevysychá
Nejdřív dojde na spermie
(tenhle kocour nepelichá)
vniká do ní jeho pýcha
napere to do ní – „Bolí?“
A již myslí na pistoli
Zmizí odsud v šatech mnicha
Brzy sehraje svou roli:
Zastřelí tu, kterou píchá
Vzal si zbraň - již nezápolí
Zazní výstřel v Neapoli
Krev jí ještě nezasychá
A je konec kapitoly
Zastřelil ji – jinou píchá…

Zrůdnost

Ve stříbrném Es ú véčku
našli ženu s dírou v hlavě
Vrah tak napsal svoji tečku
A co manžel? Chtěl to? Právě
Vražednice vymyslí si
že má auto nepojízdné
Vyláká ji jako krysy
vzduchem jedna kulka hvízdne
Měla to být kamarádka
byla tou, kdo odpraví ji
Akce byla vcelku hladká
zkrátka sólo pro bestii
Do uličky, kde je špína
zavolá ji – pak ji střelí
Oběť se již nepřepíná
manžel bude podezřelý
Jenom jedna rána padla
Teresa se zhroutí, svalí
zaboří se do sedadla
nenapne již žádné svaly
Manžel neunikne trestu
dal zabít svých dětí matku
Celu má teď za nevěstu
byl by zralý na oprátku
Vypije si pohár do dna
za likvidaci své ženy
počínal si jako škodná
sám je na dně – poražený
Plánoval to dlouhou dobu
pokoušel se několikrát
zabít ji – že cítil zlobu?
Ta nemůže ale vyhrát…

Balada o jedné ženě a dvou bestiích
Scott Mayfield se nerozvádí
„Smrt nás rozdělí, má drahá“
Ptal se, zda se měli rádi
už se s ptaním nenamáhá
Je zde pomyslná váha:
Rozvod, kdy se nedoplatí
nebo život bez opratí
Dá ji zabít? Je zde snaha
Je to jako: Dal – Má dáti
Na Teresu najal vraha
Proč matka tří dětí vadí?
Jenom prachy z něho tahá
promarnil s ní svoje mládí
ta tam, veškerá je vláha
Nezakouší chvíle blaha
její život proto zkrátí
Jenže nedaří se – zatím
Willie Underwood se zdráhá
Scottovi tak plány hatí
Na Teresu hledá vraha
Kimberly – ta nepodvádí
Mayfieldovi napomáhá
Dvacet táců – pak se radí
po prášcích vrah zprvu sahá
Oběť nápoj pouze zmáhá
Další pokus mají kati
nyní nepomohou svatí
Kimberly již nezaváhá
Ze schůzky se sotva vrátí
Teresa, když potká vraha
Nechá vylákat se k trati
Exitus ji brzy zchvátí
Čelí kulce – není nahá
Ano, Teresu to sklátí
Scott si na ni najal vraha

