MAGOK (SEEDS)
(a Big In Japan B oldala)
Kedvesem
Szirének várnak
A gyárban rád
Úgy ismernek, mint kedvesüket
Mindig többet akarnak
A 27-es állomáson
mélyen lent
Szedegeted
a világ magvait
A szürke rózsák
a sötétben teremnek
Az éhező gyermekek
felállnak táncolni egy napon
Csillog a napfény
Hosszan csillog
Szedjük fel együtt
A világ magjait
Kössük egybe az összes virágot
Nézzük a millió színt
Bontsuk ki a nemzetek zászlóit
Csókolj meg újra és kezdjük a csatát
Kedvesem
Mit teszel
A szívek szakadnak
A vég nélküli életben sokan
Sohasem pihennek
Mindent látnom kellett
Tüzet, sivatagot, jeget és szárazságot
És mindent egy nagy villanásba vonva
NELSON MAGASABBRA EMELKEDÉSÉNEK ELSÖ RÉSZE: A LIFT
(THE NELSON HIGHRISE SECTOR ONE: THE ELEVATOR)
(a Sounds Like A Melody B oldala)
Az idő begyorsult
Nem tudod megállítani
A szívek állandóan dobognak
Mert nincs sok idejük
Tárcsázd a számot
Hallgasd a sztorikat
És nézd az arcokat, üres mind
Huh, a lift
Az idő is elszáll
Huh, a generátor
A szerelem elröppen
Isten vele, Isten vele

Éget az idő
Pedig nem bűn
Valaki örökre vérzik
Túl sok feszültség van egy pillanatban
Ismételd csak
Ez kell nekem
Huh, a lift
Jelzőberendezés
Gyorsító
Huh, a generátor
Kapcsold be, kapcsold be a liftet
ISTEN HOZOTT A NAP HÁZÀBAN (WELCOME TO THE SUN)
(a Forever Young B oldala)
Itt az évszak kezdete
A változás közel
A víz alatti korszak jön
Bemondják az év híreit
A tigris visszatér az őserdőbe
A farkas az odújába
És ha azt mondod, hogy jó ez a visszatérés
Egy lépéssel közelebb kerülsz
A szívekhez
Lépj túl rajta, tedd magad túl
Itt az évszak kezdete
Vetkőzz ki magadból
Hagyd el a szűk magánzárkát
És lépj ki a sötétből
Ariana színesben álmodik
Láttam egy szivárványt a szeme mögött
A keresőben meg alacsony sugárzást
Mert addig biztosan emelkedsz
Ameddig magasra érsz
Lepj túl rajta, tedd magad túl
Itt az évszak kezdete
Egy papagáj valami dalt énekel
Tide étterme közel van
Ahogy levetted a moziszín-kék ruhádat
Láttam, hogy az érintetlen bőröd hófehér
Szeretnénk a napban állni
A fény erejében fürödni
Jön a nyár
Isten hozott a nap házában
Jön a nyár
Isten hozott a nap házában

ARANYÉRZÉS (GOLDEN FEELING)
(a Jet Set B oldala)
Bár szűk a hely
Egyedül vagy, mert szemtől szembe állsz vele
És tudod, hogy a tiéd lesz
Nincs vesztenivalója
És nincs esélye a győzelemre
A szerelem öngyilkosai sem ölnék meg ezt az édes szerelmet
Nem innák fel az elröppenő boldogság cseppjeit
Gyerünk, gyerünk, nincs menekvés
Itt egy csók a vérző helyre
Itt jön az aranyló érzelem
Ragyog a szemedben
Csak folytatjuk és csináljuk
Attól kezdve, hogy táncolni kezdett
Új ez a helyzet
A játék első lépése csak, de a fődíj a tiéd már
Ö csak egy holdkóros táncos
Aki nem sejti, hogy amin dobog és ugrál
Csak vékony jég
Onnan már nincs visszatérés,
Nincs idő a megbánásra
Miért nem figyeltél jobban
Kellene egy új esély, hogy szerethess
Hogy beindulj
Egy új esély, hogy működni kezdj
Itt jön az aranyló érzelem
Ragyog a szemedben
Mi csak folytatjuk és csináljuk
Amióta csak sugárzik
NELSON MAGASABBRA EMELKEDÉSÉNEK MÁSODIK RÉSZE: A TÜKÖR / A
MÁSIK OLDALAD
(THE NELSON HIGHRISE SECTOR TWO: THE MIRROR/THE OTHER SIDE OF U)
(a Dance With Me B oldala)
Ez egy himnusz a birodalom sötétebbik oldaláról
A kezem a szívemen, a szívem az alkotmányon
Egy tükörbe olvad, nyomokat hagy rajra
Elkap egy rádió-vészjelet, jeleket szór szerteszét
Őket, pedig hátrafelé sugározza
Hé, mondd, igaz, hogy ez a másik oldalad?
Az arcod egy rándulására megváltozhat a világ
járhatok-e tovább ugyanazon a szerkezeten?
Hé, mit teszünk, csak útjelzőket készítünk az űrbéli mezőkhöz?
Semmi sem valódi, a vas és acél is elolvadhat a hűvös felületen
A kulcslyukon át nézem az arcodat
Nem értem, mit mondasz, bár azt hiszem, a nevemen szólítasz
Elhagyjuk az egyént, és azt hiszem, hogy ez az, amit elvárnak tőlem

A valós idő pontosságával hozzuk a döntéseket, mint milliónyi tengerész
A párhuzamos világokban
Hé, mondd, igaz, hogy ez a másik oldalad?
Az arcod egy rándulására megváltozhat a világ
Járhatok-e tovább ugyanazon a szerkezeten?
Hé, mit teszünk, csak útjelzőket készítünk az űrbéli mezőkhöz?
Semmi sem valódi, a vas és acél is elolvadhat a hűvös felületen
Mindenki csak a pálya egyik oldalán jár, mindenki reméli, hogy kijut a csapdából
Mindenki szeretne az érzelmekbe rögzülni, amíg vár a repülőre
Hogy felemeljen bennünket
ÚJ NEMZEDÉK (NEXT GENERATION)
(a Universal Daddy B oldala)
Most a pénzzel és a félelemmel játszol
És a hatalmat nem tudod irányítani
A komornyik meg csak mosolyog a hamis mosolyokon
Azt mondja, hogy semmi kockázat nincs benne
Nézz csak az új nemzedék szemébe
Tudom, hogy sohasem mernéd
Betemeted a végső bűn nyomait
Mint Himmler, és nem aggódsz
Nem kerül semmibe, igazán semmibe
Egy hosszú történetet rövidre vágni
Csak néhány szó az ára
Már fáj üvöltenem
Nézz az új nemzedék szemébe, csak
Nézz az új nemzedék szemébe
A szokásaidat a rang szűri meg
A szándékodat nem rejtheted el
Összeszorított ajkaiddal olyan vagy, mint egy süllyedő hajó
Az éjszaka árnyaiban
Te vagy a fajüldözők vezére
A bűnözés minisztere
Csak nevetsz a tűzoltókon
Mérföldekkel mögöttük
Nem kerül semmibe, igazán semmibe
Egy hosszú történetet rövidre vágni
Csak néhány szó az ára
Már fáj üvöltenem
Nézz az új nemzedék szemébe, csak
Nézz az új nemzedék szemébe

NELSON MAGASABBRA EMELKEDÉSÉNEK HARMADIK RÉSZE: A GARÁZS/
A TENGER MÉLYÉN
(THE NELSON HIGHRISE SECTOR THREE: THE GARAGE/
20000 LIEUES SOUS LES MERS)
(a Jerusalem B oldala)
Lent a garázsban, olvad az ölelésben
A derű szigetén fekszik
A kapun túl már elérhetetlenek
Szép az eső az egyenruhán
Comme vingt mille lieues sous les mers
Comme vingt mille lieues sous les mers
Lent a garázsban, a verseny után
Egy percre csak, de megáll a föld
Áll, amíg megcsókolják egymást, a keresőfény rájuk esik
A kamerákba tüzel
Comme vingt mille lieues sous les mers
Comme vingt mille lieues sous les mers
SOUNDTRACKS FOR IMAGINARY FILMS: 1 / BIG YELLOW SUN
(VALÓS ZENÉK KITALÁLT FILMEKHEZ: 1 / NAGY SÁRGA NAP)
(a Red Rose B oldala)
Egy körhintán feléd fordultam
Ne szeresd a befutott utat, csak haladj rajta végig
Kolibrik rajai áramlanak előre
Mialatt egybeolvadunk az ég színeivel
Nagy sárga nap
Te vagy az egyetlen
Itt van a lelkünk
Gyógyítsd meg, tisztítsd meg
Gyönyörű lány
Te vagy a világ maga
Benned vagyok, lélegzem
Szeress
A repülőtér bejáratánál magad is láthatod
Azt a jégkrém-árust, aki a szabadságért árul
Láthatod a holdról jött leszálló rakétákat
És amíg mi 99 luftballonnal beszélgetünk
Áldják a lelkünk
Nagy sárga nap
Te vagy az egyetlen
Itt van a lelkünk
Gyógyítsd meg, tisztítsd meg
Gyönyörű lány
Te vagy a világ maga
Benned vagyok, lélegzem
Szeress

VEZÈRCIKKEK (HEADLINES)
(a Romeos B oldala)
A teremtés koronájának tartjuk magunkat
Kíváncsi vagyok, mit jelenthet ez
Hiszen nincs a Hold és a Föld a birtokunkban
Az egész olyan, mint egy körhinta: csak forog körbe-körbe, és szabadulni akar
Tettünk néhány szörnyű felfedezést
De már mindet legyőztük
Már csak veszélyeztetett veszély vagyunk és kimentünk a divatból
Ha senkit sem izgat a felelősség
Veszélyeztetett veszély vagyunk, időzített bomba
A mai vezércikk vagyunk és az áll benne, hogy
Veszélyben vagyunk
Eric szerint magányos faj a miénk
Akik bolondot csinálnak magukból
De egyszer majd eljön a Víz Alatti Korszak
Néha rajtakapom, hogy úszik a medencéjében, de azt mondja
Ha a jobbik oldalunkat mutatnánk inkább
Úgy kell éreznünk, ahogy Jézus érzett a víz színén
Mert csak tengerészek vagyunk, nem katonák
Sokkal több kell a sikerhez
Mint egy vendégszereplés az univerzumban, gyerünk hát
NAPNŐVÉR (SISTER SUN)
(a Summer Rain B oldala)
Mondd, hogy igaz
Történt valami a falon túl
Megérzem az ilyet
Hallottam a rádióban
Hogy nem mehetek
A falon túlra
Nem tudom elhinni
Ott egy nagy lék az égen
Sugárzás árad be rajta
Mi pedig csak ülünk és bámulunk
Akár egy nyúl a kígyóra
Azért van, amit tehetnénk
Igaz, azt most kellene
De jókora késésben vagyunk
Jobb, ha inkább lelkendezünk
Szükségünk van a Napra
Szerelemre és fényre mindannyiunknak
Kell a légkörünk
Mert abban élünk
Legyünk hát kemények
Buktassuk meg a kormányt és állítsuk meg
Mi rossz van abban

Ha a napért harcolunk
Nehéz megérteni
Hogy a Napnővér is megváltozhat
A fényes mosolyod is
Halálos vigyorba olvadhat
Én nem élet
Ebben a hatalmas csapdában
Jéghideg kólánkkal a kezünkben
A sugárzó hasadék alatt
Több ellenállás kellene
A felelőtlenséggel szemben
Ha pedig nincs megegyezés, legyen forradalom
Ha időben rajtolunk is, a perceket kergetjük
Kíváncsi volnék egy beszélgetésre a féleszű politikusokkal
Szükségünk van a Napra
Szerelemre és fényre mindannyiunknak
Kell a légkörünk
Mert abban élünk
Legyünk hát kemények
Buktassuk meg a kormányt és állítsuk meg
Mi rossz van abban
Ha a napért harcolunk
Tartsunk ki a forradalom mellett...
Földlakók, harcoljunk a Napért...
AKÀR A MENNYDÖRGÈS (LIKE THUNDER)
(a Mysteries Of Love B oldala)
Ha zászló voltam, nem volt nemzetem
Csak a színem a szélben
Ha templom voltam, kincstelenül
Csak imádsággal és zsoltárokkal telve
És ha sirály voltam, csak felszálltam a magasba
Átvittem a lelkem a tengeren
Túlsodródtam a horizonton
Elhagyni a földet a szabadságért
Ha mentőcsónak voltam, csak új
Viharokra vártam egy életen át
És ha delfin voltam, és minden időm
Eljátszottam, eljátszottam az életem
És ha papírsárkányként csak nevettem
Húztalak volna fel az égbe
Leültetni egy fehér felhőre
Amíg egy sirály elvitorlázik melletted
Akár a mennydörgés, morajlik a csend

LEGENDA (LEGEND)
(az And I Wonder B oldala)
Mindenki bent van már?
Elkezdődhet hát az ünnepség
Egy dombon ült
A fülledt éjszaka átkúszott a völgyön
A fák olyanok, mint az elmúlás agyarai
A démonok szögeket és kalapácsokat hamísítanak
Be fog járni minden utat
Amelyek az ismeretlenbe vezetik
Számára eltorzult az idő
De egy ámen még jár neki
A tavasz itt van a levegőben
A csend az égben
A szél a hajában
A hold a szemében
A legenda él
És ö is ott lesz, mielőtt a világ
Letér a pályájáról
Bámulja az eget
Vágyódás nélküli tekintettel
Követi majd a láthatatlan nyomot
Amikor a szirének újra dalolnak
A tavasz itt van a levegőben
A csend az égben
A szél a hajában
A hold a szemében
A legenda él
És ö is ott lesz, mielőtt
A reggel elemészti az életét
KIRÁLY AZ ÉLET (LIFE IS KING)
(a Wishful Thinking B oldala)
Az élet egy kert, király az élet
Az élet minden és mindenség
Az élet arany, az élet szép
Mint egy szivárvány a hajadban
Az élet egy csodás fény
Az élet ragyog az éjszakában
Az élet egy tűz felülről
Az élet te vagy és az élet a szerelem
Az élet arany, király az élet
Az élet minden és mindenség
Nincs semmi, miben hinni lehetne
Csak ez van, semmi törődés sem vallás
Csak a szerelem rejtélye
Király az élet
Az élet egy nagyon erős méreg
Ami állandóan mozgásban tart
Az élet egy drog és nem a barátod

Az élet a végén megöl téged
Az élet sima, az élet rázós
Az élet egy ellentmondás
Az élet isten és istennek életek kellenek
Az élet milliárd csatakiáltás

