Irokéz LekvárVírusos Álszentség

Oh yeah, what we’re living
in (let me tell ya)
It’s a wonder man can eat at all
When things are big that
should be small
Who can tell what magic
spells we’ll be doing for us.
And I’m giving all my love
to this world
Only to be told
I can’t see
I can’t breathe
No more will we be
And nothing’s going to
change the way we live
Cos’ we can always take
but never give
And now that things are
changing for the worse,
See, it’s a crazy world
we’re living in
And I just can’t
see that
half of us immersed in sin
Is all we have to give these –

Ó hej, hol élünk
kiadó vagyok (mondom)
a csodaember konzervet eszik mindenhol
Mikor a nagy
vállak kicsi méhek
Ki tudja, melyik varázslatos
végrendelet helyesírása készül nekünk.
És minden lóvém odaadom
ezér a szóér’
Csak a tubit told
merén’ csak konzervet látok
konzervet szívok
Nem leszünk mi mórok
Semmi nem megy
pénzváltóba, amerre lakunk
Mer’ intimbetétet mindig vehecc
de sose adhacc
És most hogy a dolgok
háborúvá válnak
Tenger, ez egy őrült szó
és mi benne lakunk
És én csak konzerv vagyok az igazságszolgáltatás
tengerében
Ha lófasznyi merszed sincs
és ólból is csak két fajta adható nekik –
Néhány csőr vírusos álszentségből, most
két intimbetét mag
veszi meg a kormányzatot a lóvén amink van
Négyen kevesebbet használnak, csak tekeregnek,
ez a mi új technika óránk,
Ja, de nincs itt hang –
mind a négyen metróban lakunk
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Futures made of virtual insanity now
Always seem to,
be govern’d by this love we have
For useless, twisting,
our new technology
Oh, now there is no sound –
for we all live underground
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Azon töprengek melyik misén vagyunk
Ki tudja hol lehetsz alkoHOL
Ha tudnék beteg nyakkendőkkel aludni miket
fölműves ember készített
És minden anyakonzerv
színt választ
A gyerekének
Ez nem a naturalista út
A kutat
szomorították tegnap
Semmit nem lehet tenni balra
csak imádkozni a segghez
Időben megtaláltam a mosdókagylóm
új vallását
Vaúúú - ez annyira álszent
szintetizátorozni egy másik húron
Van valami ebben
a pár csőrben amit
tubik tolnak.
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Futures made of virtual insanity now
Always seem to,
be govern’d by this love we have
For useless, twisting,
our new technology
Oh, now there is no sound –
for we all live underground

Néhány csőr vírusos álszentségből, most
két intimbetét mag
veszi meg a kormányzatot a lóvén amink van
Négyen kevesebbet használnak, csak tekeregnek
ez a mi új technika óránk,
Ja, de most nincs itt hang –
mind a négyen metróban lakunk

Now there is no sound
If we all live underground

De most nincs itt hang
Ha mind a négyen metróban lakunk
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And I’m thinking what a mess we’re in
Hard to know where to begin
If I could slip the sickly ties that
earthly man has made
And now every mother, can
choose the colour
Of her child
That’s not natures way
Well that’s they
said yesterday
There’s nothing left to
do but pray
I think it’s time I found
a new religion
Waoh – it’s so insane
To synthesize another strain
There’s something in these
Future’s that we
have to be told.
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És ez most vírusos álszentség
Felejtsd el a vírusos valóságot
Ó, de nincs oly sok ágy,
Tudomén’ aztat, hej

(Instrumental break)

(Hangszerek tördelése)

Of this virtual insanity,
we’re living in,
Has got to change, yeah
Things, will never be the same,
And I can’t go on
While we’re livin’ in oh,
oh virtual insanity
Oh, this world has got to change
Cos I just, I just can’t keep
going, it was virtual,
Virtual insanity that we’re livin’ in,
that we’re livin’ in
That virtual insanity is what it is

Ez a vírusos álszentség
amiben élünk
Pénzt kell váltani, hej
Dolgok, az akarat sosem ugyanaz
És a konzervem tovább megy
amíg benne lakunk ó,
ó vírusos álszentség
Ó, ez a szó, pénzt kell váltani
Mer’ én ítélek, Itéletem: a konzerv
nem megy tovább, vírusos volt,
Vírusos álszentség amibe lakunk,
amibe lakunk
A vírusos álszentség, melyik is az?

Futures made of virtual insanity now
Always seem to be govern’d
by this love we have
For useless, twisting,
our new technology
Oh, now there is no sound –
for we all live underground

Néhány csőr vírusos álszentségből, most
két intimbetét mag veszi meg a kormányzatot
a lóvén amink van
Négyen kevesebbet használnak, csak tekeregnek
ez a mi új technika óránk,
Ja, de most nincs itt hang –
mind a négyen metróban lakunk
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Insanity
Insanity
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And now it’s virtual insanity
Forget your virtual reality
Oh, there’s nothing so bad,
I know yeah

Életünk
Életünk
Életünk
Életünk

Vírusos
Vírusos
Vírusos
Vírusos

Álszentség
Álszentség
Álszentség
Álszentség

Vírusos álszentség amibe lakunk, hej
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Virtual insanity is what we’re living in, yeah
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