


I.

A Beam of Light
(particula)

the map of our cares
is shifting every day

expanding or folding 
to the inner side

adding or separating
new empty-forms

of worry and concern
new healing breezes

of bliss or joy

we are the targets of our self conflicted mind

the streets of our dreams
are changing every night
increasing or shrinking

in our selfish mind
constructing or generating

new modern-roads
of lust or understanding

new trusting ways
of hope and love

lift your soul higher than every colour seen and known
lift your mind higher than every cloudy, heavy thought

i left blank spaces
between delicate hours

and screaming dead lines
among spaces of power
i assume my mistakes 

along with my burning desires

share your points of view
and believe

in our multiverse
of beautiful things

lift your soul higher than every colour seen and known
lift your mind higher than every cloudy, heavy thought

 
we live revolving around each other

we have the vibe of our universe
we feel the wonder of this space

with fields of bliss and joy

let yourself drown
let yourself immerse

we live revolving around each other
we have the vibe of our universe
we feel the wonder of this space

with fields of hope and love



II.

A Singular Call
(călăuza)

This world has fallen asleep
So far we can keep

The spirit alive
It's time! the silence must brake

cause all seems too fake
we need to survive

as long as my eyes are alive
as long as my blood is red

i'll lead you to where you belong
i'll teach you how to be strong

Today, the line has been crossed
Before our faith could be lost

We have to come trough
Right now, the damage is done

The war has begun
to late for regrets

as long as my eyes are alive
as long as my blood is red

i'll lead you to where you belong

Here we are!
We shine far away like a star

We stand like a god above all
Just follow that singular call

Like a god!

recall your meanings
reclaim your spirits
restore sweet senses

replace your filthy-black defences

0,1,1,2,3,5
am decis să plutesc pe spirală

mai precis să mă scap de-ndoială
să renunț la faimă și fală

să mă feresc de  lumea murdară
munți de chemare - umbră spre soare

punți de scăpare - material spre visare
vorbesc doar cu ființele care ating stelele cu mâinile goale 

This is a Call for self-denial

Here we are!
We shine far away like a star

We stand like a god above all
Just follow that singular call

Like a god!
 

recall your meanings
reclaim your spirits
restore sweet senses

replace your filthy-black defences



III.

Seven Shades
(the realm of black and grey)

greedy dreams of broken wings
right and wrong are switching sides 

filthy trends of open minds
good can shift and bad will slide

get over

over-flow, over-whelm, over-size
self-esteem, self-report, self-regard

waisted brains in deep decline
pluck away and split the souls

loaded caves with war and crime
battle stage without the lights

who will spill the blood? 
who will draw the line? 

 who will show you the path of your life? 

shades, seven shades of black
defiled my spirit with dirt
endless and eternal attack

struggle to stay unhurt 

e o cale întinsă de praf și scrum
și tu trecător ești prins oricum

de gropi adânci, crevase seci
de semne ce-ți urlă - nu ai să treci

și nu ai cum s-alegi mai mult
n-ai să oprești acel tumult
și n-ai să vezi și n-ai să știi

pe care cărare-i urcușul mai lin
și borne vechi ți-arată clar

cât ești de atins de șuvoiul amar
cât ești de ros de gândul pândar
cât ești de prins de viciul tâlhar

cât ești de atins 
cât ești de ros

cât ești de prins 

greedy dreams of broken wings
right and wrong are switching sides 

filthy trends of open minds
good can shift and bad will slide

who will heal your wounds?
 who will burn your hope?

who will forgive all your sins ?

shades, seven shades of black
defiled my spirit with dirt
endless and eternal attack

struggle to stay unhurt 

greed, lust 
 envy and pride

sloth and outrage 

strong desire to posses
over-flow, over-whelm, over-size

strong desire for success
self-esteem, self-report, self-regard

get over

choke yourself with silver and pride
infest yourself with exorbitant needs
immerse your mass in spiritual denial

gratify your brain with selfish delights 
you can’t transform iron in gold
you can not turn water into wine



IV.

Firecircle
(the keepers of the seeds)

(1)deschide                            long shadows
(2)pătrunde                                  lay in wait
(3)ridică                      in the nearest fields
(4)alungă                             in armour plate

(1)porți blocate                                   created species contaminate
(2)în minți ferecate                           the native forms of our land
(3)stâlpi prăbușiți                                  infested ideas invade ideals
(4)zei obosiți                                              rotted believe ritualised

                                            

find                           - feel the vibes of the ground
and wait                - let your fears far behind
search                               - feel the vibes of the sky
and hold                                        - let your ego fly

the dark is melting
over you

deflect and reject
like a star

with your faith in the truth
with your heart and your reflections

circles in circles of fire
surrounding the seeds with desire

stop                                      concerne imense
this noise                          cu știință pătează
stop                                       cu legea te fură
this lie                                  cu teama te ține
stop                                  priponit în mizerie
these                                 îngropat în rușine
biotech                                ferecat pe natale
giants                                             pământuri



V.

Arid
(tărâmul negustorilor de apă)

Sapă, forează, driluie, pompează
Prețul e sus, numai asta contează

Să intrăm în zăcământ imediat
Statul corupt ne este un bun aliat

Avem vânt, avem soare , avem sute de izvoare termale
Și visam la substanțe nocive injectate în ogoare

Da! 
E o lume distrusă
E o lume întoarsă

Plătim biruri și taxe 
Și primim otrăvuri și bastoane

Du-te, du-te, mănâncă-n continuare
Orice resursă ce-ți iese în cale

Tu ești o companie transnațională
Și guvernul te ajută să-ți faci munca murdară

Pe unde am fost ieri
Pe unde suntem azi 
Îngropați în mizerie
Sau cetățeni model
Pe unde am fost ieri
Pe unde suntem azi

Știi cât de mare ți cușca
Cât de mult ai voie să speri

Da! 
E o lume pierdută

E o lume nedreaptă
Plătim biruri și taxe 

Și vrem o țară curată

Minciuni înșirate te atrag în vâltoare
Manevre meschine, răuvoitoare

Te prind, te rănesc, te târăsc în mizerii
Apa e noua resursă vizată

Și nu îți permiți să rămâi cu fântâna curată

Caută, scurmă fără rușine
Țara întreagă îți aparține

Noi stăm oricum cu nădragii pe vine

Nu te lăsa purtat de val
Nu te lăsa strivit brutal

E locul unde vrei să-ți crești copii
Și nu ai cum să nu te lupți

Și să aștepți împăciuit
Terenul să îți fie otrăvit
Nu te lăsa purtat de val

Nu te lăsa strivit de capital
E locul unde vrei să-ți crești nepoți

Și nu ai cum să nu te zbați
Și să aștepți împăciuit

Ca aerul să-ți fie otrăvit

Da! 
E o lume coruptă
E o lume stricată
E o lume tocată
E o lume lezată

Interese globale
Țări neo-coloniale
Minciuni globale
Decizii iraționale

Să reînvățăm să respectăm pământul



VI.

Break The Flow
(from the realm of those who never want to live a lie)

Flow - This is not a complex system theory
Flow - This is just a global war

Blast and crash and smash the flow
Do not cover the embedded war 

Sharp you mind and use it precisely
Reveal every form of injustice

This is just a global war

Break the flow - Doǹ t follow the lines
Break the flow - Doǹ t lose your control

Break the flow - Doǹ t follow the lies
Break the flow - Just follow your soul

Break the flow of information
Step by step reveal the false intention

Grab your soul and use it like a weapon
In the long war of subliminal control

Try to avoid all the media tricks
Diffuse and propagate all the licks

Do not sit and stare to something else
While they arrange you from inside out

This is a global war

Punți mentale imersate-n oceane de compromis
Câmpuri mnemonice pârguind artificiale noi idei

Tu cel ce ai renunțat la suflet și vis
E timpul să îmbrățișezi alte căi!

Mind bridges submersed in oceans of compromise
Mnemonic crop fields of sacred artificial suns
Soul surrender, embrace this new way of life

Flow - invalidate, 
Flow - dissipate

Flow - penetrate
Flow - separate

This new way of life 

Watch and read between the lines  
Check every minor rotten sign

 Invented conflicts, broadcasted wars
Inducted ideas, guided thoughts 
Fear will be present at every show

Do not let the circus of fools grow

Blast and nail and cut and boom and crash and smash and split and 
B R E A K T H E F L O W



VII.

Păsări Aprinse
(ținutul celor ce plutesc în lumină)

În luciri prețioase scrijelesc alinare
Și nu vând idei cu noroi poleite

Dezgrop pulberi de stele din umbra adâncă
Și spectre pierdute din oceane de ură

Cu rădăcini-mobile 
Mă strecor lejer

Prin câmpuri-destine
Și din partiții de spaimă

Sterg și distrug mizeria morală
Cu foarfeci-cuvinte

Retez și desprind sfori nevăzute
Și ridic priviri din hăuri obscure

Sevă de flori 
Întoarse spre soare 

Prafuri pentru zile-uitare

Nu pot, nu știu să stau stins și legat 
Nu caut, nu vreau să fiu prins și negat 

Nu văd, nu rabd să tac și s-ascult
Și sper să simt să comunic mai mult

Zdrobesc și alung 
Opresc și resping nepăsare

Și simt cum mă schimb
Mărginit de

 Ruine legale / Organe tribale 
Norme brutale / Pofte sociale  

Mizerii virtuale / Guverne banale
Goluri mentale / Vicii fatale

Cu precizie extrag semințe-rușine
Plantate adânc în marsupii-rutine

Descopăr valențe sub farduri-meschine
Și ghidez spre țărm fețe-senine

Frunze argintii 
Luminate de stele

Lacrimi pentru clipele grele

Nu pot, nu știu să stau stins și legat 
Nu caut, nu vreau să fiu prins și negat 

Nu văd, nu rabd să tac și s-ascult
Și sper să simt să comunic mai mult

Chem păsări-aprinse 
De gânduri imense

Și suflete-atinse
De vise intense



VIII.

March to The End
(the realm of those who follow) 

synchronise your steps with your leader

something is different since you came
more faces start to resemble your own

with empty and ugly smiles we seal
the entrance to the last piece of soul

we all feel this rubbish my friend
so why do we bend

so why do we march 
everyday to the End
destruction, decay

the colour turns grey
your brothers are dying
try stopping this today!

we worship the ground you walk upon
and carry your sign all over the world

silence became another state of mind
'cause nothing can hurt us, if we are blind

worship, silence, death!  your name acclaimed!
worship, silence, death! your face glorified!

so why do we march everyday till the end?

we all feel this rubbish my friend
so why do we bend

so why do we march 
everyday to the End
destruction, decay

the colour turns grey
your brothers are dying
try stopping this today!

hope is trapped in shadows
waves awake and nullify

the rise of hundreds 
the march of thousands

worship and silence, silence brings violence, death is an angel betrayed!  



IX.

Nori de Gând
(tărâmul gândurilor grele)

apasă, afundă, oprimă, consumă

zi şi noapte griji te apasă
zi de zi acumulezi şi strângi

şi fiecare gând negativ 
ţi-e măsurat de acum în plumb

carnea e tot mai grea
oasele se îndeasă

tendoanele se întind
şi forţe tot mai mari te cuprind

simţi cum totul pocneşte
simţi cum totul se înfundă

nu mai vezi nici o cale de scăpare
nu mai vezi nici o urmă de izbândă

nepăsarea cruntă generează povară
indolenţa anunţă o sarcină suplimentară

aduni şi însumezi moravuri bizare
culegi, depozitezi brutalităţi banale

te afunzi şi te consumi 
te adânceşti şi te deprimi

doar fapte şi gânduri frumoase 
te pot scoate şi smulge din declin

uşor mă desprind de tenebre sociale
renasc plutind peste gânduri infame

lejer ocolesc zonele negate
şi zilnic mă topesc în soare şi şoapte

auzi zidurile crăpate
auzi paturi cum urlă încovoiate
auzi etaje prăbușindu-se-n lanţ

auzi temeri cum se coboară
ca o ceaţă nemiloasă şi densă

tot mai densă
tot mai grea

baloane şi suspensii
nu dăruiesc dispensii
să scapi de supramasă

din amorţeala lipicioasă
speranţe înnecate în mâl de interese

te sting şi te doboară
te îmbracă în ocară

trotuare deformate de paşii supergrei
maşini cu roţi puşcate de la problemele de ieri

uşor mă desprind de tenebre sociale
renasc plutind peste gânduri infame

lejer ocolesc zonele negate
şi zilnic mă topesc în soare şi şoapte

simţi cum totul se deschide
simţi cum totul prinde viaţă

false probleme dispar
procese afective reapar

şi eşti tot mai uşor
şi eşti tot mai vioi

că un zmeu înnalțat de un copil fericit
că o floare ce anunţă primăvara-ntr-un pustiu



X.

Diluviu
(oceanul cel din urmă)

Plutim de mii de ani
În acest imens ocean

Aparent plin de căldură și calm
Sub ape liniștite ascundem și înecăm

Răspunsuri vechi și noi întrebări
  

După primele diguri
Străpunse de ape

Am ascuns pe vârfuri
Buncăre cu hrană
După primele valuri
Ce au lovit în orașe

Am strâns multe gene
Pentru repopulare

Căutăm vâsle distruse, tocite și rupte în sprint
Căutăm părți din motoare pierdute în dezmint

Și doar vele cârpite mai simt rafale de vânt
Ce ne mișcă, ne duce, ne poartă ca un alint

Focoase sfințite stau pregatite să curețe oceanul de nave nedorite
Torpile slavite-și așteptă lansarea spre flamuri străine ce întunecă zarea

   
Privim de mii de ani
Prin sticle colorate

Mărețe profeții pictate
Sub cale obosite, păstrăm și făurim

Armate antrenate sublim

Căutăm mituri apuse, pierdute, uitate în timp
Căutăm plute păgâne ascunse în destin

Ceruri să se rupă și apele să curgă 
Să spele tot pământul de patimă și ură

Izvoare sa erupă să crape munți în două
Să curețe planeta de faimă și de ciumă

După primele ghețuri 
Topite de ape 

Am tăiat parâme
Și ne-am desprins de coastă

După primele semne
De panică în masă

Am pornit la drum
Pe vapoarele-cetate

Plutim de mii de ani
În acest imens ocean

Aparent plin de căldură și calm
Sub ape liniștite ascundem și înecăm

Răspunsuri vechi și noi întrebări

Sateliți ce indică poziții precise, submarine urmaresc vase proscrise
Escadrile divine pline de otravă,  camuflate brăzdează cerul și marea

Ceruri să se rupă și apele să curgă 
Să spele tot pământul de patimă și ură

Izvoare sa erupă să crape munți în două
Să curețe planeta de faimă și de ciumă

Toți vor să vadă puntea de culori 
Legământul divin al începutului nou
Cruciați atomici, new-age războinici

Toți speră la ultima navă
Cyber-neo-creștini, zombi-silence-umili

Toți cred în profeția finală
Luptă pe ape, foc, fum

Cine rămâne? Cine rămâne să crescă o nouă rasă?
Focoase, rachete, avioane, torpile

Tunuri, harpoane, parâme, ghiulele
Cadavre plutind pe apele grele

Atei, abătuți, infideli, noncreștini
Ruguri arzând, streanguri atârnând

Falși profeți, distopie
Oracole, obstacole

Chipuri cioplite, vitralii ciobite
Așteptare surdă, promisiune mută

Indicii, argumente
Ființe răpuse pentru țeluri demente
Ființe răpuse pentru țeluri demente
Dâre, urme, pământ, câmpuri de mine

Porumbei aruncați în vânt
Să caute, 

Să găsească
Urme de pământ



XI.

M
(întrepătrundere)

vorbe care nu se spun
șoapte prinse de taifun

dăruite altui timp
clipe fără anotimp

rotocoalele de praf
discuri vechi de fonograf

armonii întregi uitate
voci în plastic imprimate

fraze blocate se topesc și adună
raze uitate se întâlnesc în lumi care vibrează

în fiecare zi 
din sutele de căi

alegi pe unde mergi
alegi ce vrei să vezi

și fiecare vis
și fiecare gând 

te urcă și coboară 
prin noul labirint

simt cum pașii tăi ușori 
nu mai trec nepăsători 

prin viața mea
zâmbete cu sens comun

linii întregi se suprapun
peste lumea ta

dimineți ascunse
în rouă și teamă

încet se transformă
tot ce lași în urmă
totul prinde forme
din pierdute arome

spirale străpunse de somnuri profunde
prisme ascunse de priviri absurde

poze atinse se privesc și inspiră
emoții aprinse se unesc pe stele ce dansează



www.implantpentrurefuz.com

www.facebook.com/ImplantPentruRefuz


