És megdöbbenek
Kilépek az utcára, nem tudom, miért, semmi szükség erre
Valami zavargás támad odakint, nem tudok ellenállni a kísértésnek
Egy szirén szólít, tán már el is késtem
A barikádon lángnyelvek csapkodnak
Tompa bénultság a fejemben,
ahogy nézem a rendőrök hadát
És megdöbbenek,
nem számítottam rá, hogy Te is itt leszel
A küzdelem középpontjában
Tudhattam volna, már rég eldöntötted
ma éjjel bűnözni fogsz
A lázongás kellős közepén, érzed az isteni erőt magadban
Mindegy, miként, de meg akarsz ölni egy zsarut
Vaktában nyomulsz, ez vagy Te
Nem tudom elhinni!
És megdöbbenek,
hogy egy ilyen helyen látom az arcod,
ahogy a tűz fénye táncol rajta
Látod a piacot a térrel szemben
záróra van, mégis betörve az ajtók
miért nem megyünk be? Hisz mindent elvehetünk!
Ez maga a paradicsom, csodás!
És megdöbbenek,
hogy egy ilyen helyen látom az arcod,
ahogy a tűz fénye táncol rajta
Érdekes dolgok jönnek
Hallanod kéne a figyelmeztetést, ha tudsz olvasni a jelekben
Játssz a saját életeddel, de ne az enyémmel
Járod a magad útját, én az enyémet
Talán holnap már ellenségek leszünk
Ha ismered a tettet, vaknak nézel minket
Játssz a saját életeddel, de ne az enyémmel
Érdekes dolgok jönnek
Érdekes dolgok jönnek
Üdvözöld a jövőt!
Egy virág szíve
Vasútállomás, vonattal egy másik vidék felé
A vidék, mely sosem látott fényt, a fény, amely elveszett a határtalan éjben
Az éjben, mely a legnagyobb hatalom, hatalom, mely a legnagyobb erő
És a vonatfüst egy virág szíve felé halad
Elértem az első vonatot egy virág szíve felé
Elértem az első vonatot egy virág szíve felé

És a vonatfüst egy virág szíve felé halad
És a vonatfüst egy virág szíve felé halad
Királyi váróterem, visszatekintek az életemre
Az élet veszteségeire, de most már vége!
Vége a létért való küzdelemnek,
A küzdelemnek egy idegen világért
A világért, mely a szenvtelen időké
És a vonatfüst egy virág szíve felé halad
Most a vonaton
Vége a napomnak
Érzem, hogy a lelkem kiszabadult, mint egy zenélő óra, amely haldoklik
Még egyszer visszafordulok, búcsút intek mindennek
Sosem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz!
Sosem gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz!
Egy lépéssel mögötted
Megyek,
Nem nyughatok, míg meg nem talállak
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Azt teszem, amit teszek, hogy ne feledd
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Furcsa órákat éltem meg, furcsa dolgokat mondtam
Olyan helyeken jártam, ahová el sem akartam menni
De elcsíptem egy beszélgetést, amiben a Te neved volt a főszereplő
És ettől a pillanattól a fülem és a szemem semmi mást nem érzékelt
Elmentem az összes helyre, ahol valaha megfordultál
És a barátaid nem emlékeznek az arcomra
Nem tudom, sejted-e, min megyek keresztül?
Nem tudom olyan gyorsan kitörölni az életemből, hinned kell nekem!
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Azt teszem, amit teszek, hogy ne feledd
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Ismerősnek tűnik a hang mögötted?
Mintha az én lépéseim lennének?
Egy gondolat vagy a fejemben, sosem engedlek el
Egy gondolat, mely kitölti a fejemet
Elnyelt a cáfolhatatlan lidércnyomás
Nem tudom, mi a helyes, és mi nem az!
Elnyelt az éj szín kavalkádja
Kérlek, ne kímélj, a józan eszem elhagyott
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Azt teszem, amit teszek, hogy ne feledd
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Egy csomó ember van itt, akikről tudtad, hogy megértik, mit teszel
Túl messze kerültél tőlük, már nem segíthetnek

Az utcán élnek, nem látod őket
A kicsi, az összetört, és az elhagyott
A gyenge, a gonosz és a haszontalan
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Azt teszem, amit teszek, hogy ne feledd
Követlek, mindig egy lépéssel mögötted vagyok
Szirének
Mikor a szirének újra énekelnek
A domb tetején ül
Az unalmas éj bekúszik a völgybe
A fák, akár az elmúlás tépőfogai
A démonok kalapácsot és szöget kovácsolnak
Mikor a szirének újra énekelnek
Már minden utat bejárt,
Amely ismeretlen helyre vezette
Az idő múlása elferdítette nézeteit
A járandósága jóváhagyva
Mikor a szirének újra énekelnek
Mi a szerelem?
Mi a szerelem?
Egyre közelebb kerülök Hozzá
És minél közelebb vagyok Hozzá,
annál kevésbé félek a magánytól
Kilépek az esőbe
a mozik még csak most zárnak
Fényévekre vagyok Tőled, ahogy autózom
és a szerelmed, akár egy neon felirat:
"nem vagy messze"
de a távolság oly hihetetlen
Mi a szerelem? hihetetlen
Mi a szabadság?
Fogadjunk, leszek én még szabad!
oly szabad, hogy eldönthessem
igazam van-e, vagy sem; nyerek vagy veszítek?
Szeretlek! úgy érzem magam, mint egy kisfiú
túl kicsi ahhoz, hogy az égő szerelmed elviselje!
és a játékvilág elolvad a szerelmed hevétől
és a szerelmed, akár egy neon felirat:
nem vagy messze
de a távolság oly hihetetlen
Mi a szerelem? hihetetlen

Ma
A Central park akár egy sírkert
Így még sosem zuhogott az eső
Kompra szálltam New Jersey felé
Sosem térek vissza
A kezemben szorongattam a jegyem
A szobor a felhőkre mutat
Elhagyom New York-ot
Hallom a sirályok kiáltását
semmi kétség
Valahányszor látlak, mint az első randevún
Valahányszor megcsókollak, mint az első csókunk
Valahányszor karjaimban tartalak, sosem ugyanolyan
és tudom, hogy az utolsó alkalom
nem jöhet el még
ma
Az őszi napsütés Berlinben
A vénasszonyok nyara lassan tovaszáll
Valaki forradalmat tervez
Papírsárkányok táncolnak az égen
Örökké hallom a szívverésed
mint a tegnap megszokása
Nevetés csendül fel a játszótérről
ahogy a viháncoló gyerekeket nézem
semmi kétség
Valahányszor látlak, mint az első randevún
Valahányszor megcsókollak, mint az első csókunk
Valahányszor karjaimban tartalak, sosem ugyanolyan
és tudom, hogy az utolsó alkalom
nem jöhet el még
ma
ismét itt az eső
pont most!
Béke a Földön
Semmi komoly, csak egy egyszerű, elfojtott harag, amit hátrahagytam
Semmi komoly, csak néhány egyszerűen undorító dolog, amit hátrahagytam
Egyszer majd eltűnik, így van rendjén
Valahogy eltűnik, gyerünk, foglalkozz a saját dolgoddal
gyerünk, gyerünk, foglalkozz a saját dolgoddal
Semmi veszélyes, csak a bebetonozott konkrétumok, amiket hátrahagytam
Semmi veszélyes, csak a bebetonozott cselekedetek, amiket hátrahagytam
Egyszer majd eltűnik, így van rendjén
Valahogy eltűnik, gyerünk, foglalkozz a saját dolgoddal

gyerünk, gyerünk, foglalkozz a saját dolgoddal
Béke a Földön, Isten a Mennyben, Béke a Földön
Tűzben élünk, az emlékeink a mocsok pocsolyájába süllyednek
a "fejlődési" játszma, amit én magam mögött hagyok
Egyszer majd eltűnik
Béke a Földön, Isten a Mennyben, Béke a Földön
Egy séta egy utcán Phnom Penh-ben, furcsa érzésekkel tölt el, és aztán
látom megint ezeket a dolgokat mozgásban, ahogy cirkálnak a koktélokban
Béke a Földön, Isten a Mennyben, Béke a Földön
Édes szükségtelen siker
A cirkusz megtelt füsttel az évek során
néhány év jó volt, néhány rossz
nem tudtam, amikor még csak kezdő voltam, amikor elkezdtem,
de most mindent leírok!
Istenem, milyen naív voltam!
Amikor egy koncertet adsz, lőnöd kell, nem énekelni
Amikor egy koncertet adsz, muszáj lőnöd, s nem énekelned
Megérte egyáltalán? 12 év, 6 jó volt, 6 rossz
20000 dal van a fejemben, és a köszöntés a földön a leghitványabbaknak is:
"Ez a Tiéd,
hé, hé, ez a Tiéd!
Amíg az utolsó töltény el nem fogy
Isten hozott édes szükségtelen siker!
Ez a Tiéd! lőnöd kell, nem énekelni
Isten hozott titeket: fogyasztók, szajhák, már megkaptam a fegyverem
már megkaptam a fegyverem
Nézd! Rádszegezem!"
Egy kis árnyék van a célponton, Te biztos "jövőnek" nevezed
És a teljes zenekar úgy játszik a rádióban, mintha a lélek megragadna
Ma, amikor a zenét eladják,
a tök-playback-pop-zene-tinédzser-hősöknek
nem törődve a lélekkel
Ez a Tiéd! lőnöd kell, nem énekelni
Isten hozott titeket: fogyasztók, szajhák, már megkaptam a fegyverem
már megkaptam a fegyverem
Ez a Tiéd!
Lőnöd kell, nem énekelni, engem már megsebeztek idebent
Isten hozott édes szükségtelen siker!
Vigyél haza! Vigyél haza!
Óh, édes szükségtelen siker!
itt jövök,
bele a száraz jégködbe!

Görgesd arrébb a követ
Bébi, ha azt mondod, még mindig aggódsz,
Követlek szinte bárhova
Görgesd arrébb a követ
Görgesd arrébb a követ
És a legsötétebb éjben óvlak és védelek
Görgesd arrébb a követ
Görgesd arrébb a követ
Nem görgeted arrébb a követ?
Ne hagyd ott heverni!
Nem érdekel, ha bolondok azt mondják, nem nyerhetünk
Tudom, hogy újra szerelmes leszek
Görgesd arrébb a követ
Görgesd arrébb a követ
Nos énekeld, hogy még van egy esélyünk
Bébi, szerelemre és édes boldogságra
Görgesd arrébb a követ
Görgesd arrébb a követ
Nem görgeted arrébb a követ?
Ne hagyd ott heverni!
Csak lökd arrébb!
Nem görgeted arrébb a követ?

