Nyári zápor Summ er Rain
MozdulaclanVilág
A kikötoben a forróság szíve
/ dobban A nap lustán terül el a parton
/ Az örökkévaló fény élteti az Atom Gy:fkjait
Mozdulaclan égbolt Döbbenetesen kék ma az
ég Nem sír csillogó Acél-könnyeket Az
aranyruhájú cirkusz-lányok Mind elhagytak
minket Az oroszlánszelidítok sem játszanak már
De bárki törte fel a Hét Pecsétet Nem ismerem
Csak várok a nyári záporra... Egy nyári esore...
Vagy bármi másra... Zúgó méhraj közepén állva A
Próféta emeli fel a fejed ~Életem szerelme, Ez
minden, ami kedves nekünk O, igen... Együtt talán
megváltoztathatjuk ezt a világot" Ha még érvényes a
eghívás Sétáljunk egyet a téboly közepett Elmegyek
hogy megfejtsem a titkot Vagy még többet
Hiszen úgy tudom, hogy ISTEN is Elhagyott
minket Egy Új Univerzumért Ezt mondta
búcsúzóul Az aranyruhájú cirkusz-lányok
Mind elhagytak minket Az oroszlánszelidítok sem játszanak már De bárki

törte fel a Hét Pecsétet
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World without a breeze
Heartbeat of the heat above the
harbour Lazy day lies dazed upon the
self Atomic lizards lick at the blaze of the
light that is forever No move in the solid skies
No gleaming metal out of the breathtaking blue
My golden circus girls all sailed away The lion
tamers are no longer due to play Whoever breaks
the Seven Seals and lets the angry angels free I do
not know Just waiting over there For summer rain
For summer rain On anything else Prophet hold
your head up Into a duster of bees and listen
"Love of my life Heres all our honey Yes, we can
change the world, together" And if we're still
invited to walk in this party I'd go for a saucerful
of secrets or more But last thing I heard was
that GOD had left the lines For a brandne
universe He was supposed to say My golden
circus girls all sailed away The lion tamers
are no longer due to play Whoever
breaks the Seven Seals and lets the
angry angels free
I do not know
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Csak
várok a
nyári
záporra...
Egy nyári
esore...
Vagy
bármi
másra

What a
glorius feeling
I'm haoov ae:ain Cool Rain
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