
After Crying, Modern id
Bomba robban, elnk int, vetkznek szke nk 
Milli&amp;oacute; szem kprzik a kpernyk eltt 
Nukleris izgalom sugrzik szerteszt 
sszer Id s Tr. Nagyfeszltsg. 

Lelki gtak testi vgynak nem szabnak hatrt 
A Vznt jegy korszakt szabadsg jrja t 
Nincs bn s nincs erny, a j&amp;oacute;lt titka ms: 
Fejlds! Vigyzz, ksz, rajt! Nincs meglls! 

Hajszoljuk tovbb 
korunk igazt 
Mg pillanatkny mlik a vilg 
A telhetetlen vgy 
a csillagok fel rpt, 
taszt, 
szguldj tovbb! 

Az tdik trombitasz&amp;oacute; s Babilon pusztulsa 
Szent Jnos apostol jelensei alapjn 

Vgre lellnak a metr&amp;oacute;k mind kialusznak a lmpk 
Nem megy a taxi tovbb, g nyeli fld zsivajt 
jszaka tmad a fldn mgsem rejt a sttsg 
Eltelt ktezer v, eltelt szzezer v 
Jnnek a rt nyomorultak Abaddon hadseregben 
Megtrt eskszegk, meggyilkolt csecsemk 
Jnnek a nma halottak a mlysg gyszmenetben 
Rabszolgk sora j, rettenetes hader 
Vrjk csndben a sskk angyaluk si parancst 
Harsan a trombitasz&amp;oacute;, csontba velbe hat&amp;oacute; 
Mlybe vetik magukat kesely orr uzsorsok 
Pusztul a tke a pnz, sztmegy az rdgi frc 
Omlik a bank meg a gyr hova Mlysg Angyala szll 
Sok sunyi gp szedi szt nmaga szerkezett 
Dlnek a tornyok a hzak nincs hova bjni a szltl 
mlik a lgos es, mllik a grnit a k 
Amszterdam, Kalifornia, New York, Sidney, Chicago 
Bcs, Boston, Budapest, Belfast, Bonn, Bukarest 
Mind odavan most mr ez a flleszt buja nyzsgs 
Sztpukkan Hollywood, sztrok vgszava bg 
Reszket ezernyi miniszter, gengszter, szajha, menedzser 
Nincs srgs telefon, nincs jel a fvonalon 
Pusztul a fnyzs oda minden vge a dalnak 
Nem trl meg a bn, sok teve izzad a tn 
Burjnz&amp;oacute; buta kgy&amp;oacute;kk alakulnak a dr&amp;oacute;tok 
Lustn kszik el kobrafej gumics 
Hullnak a csontok az sszes hullaszem mankenbl 
Csbos nyakcsigolyk - mllnak a Barbie babk 
Przik a bka a l&amp;oacute;val, nagy lihegs van a t&amp;oacute;ban 
Lgy Coca-Cola a t&amp;oacute;, rad a k&amp;oacute;la foly&amp;oacute; 
Ellepi vgig a vrost, hmplyg t a vilgon 
Sr nma az r, mlyn erjed a sr 
szik az des lben nagy puha manyag den 
Nhny kis bubork jelzi hogy itt van a vg 
Bkakirly szeme dlled, &quot;Sskahadak hegedlnek&quot; 
Immr teljes a m, borzaszt&amp;oacute; gynyr... 

Rendszer lellt 
Nincs elg mem&amp;oacute;ria 
rvnytelen elrsi t 
Uram irgalmazz! 
Nincs elrsi t 
Game over 



Game over 
Game over 
Krisztus kegyelmezz! 
Rendszer lellt 
Altalnos vdelmi hiba 
Altalnos program hiba 
Uram irgalmazz! 
Minden adat elveszett 
Minden adat elveszett 
Game over 
Minden adat elveszett 
Krisztus kegyelmezz! 

Tudomny...! 
Halads...! 
j idk s j vilg: 
j hittel hajszoljuk tovbb 
Midas aranyt 
mg &amp;oacute;zonlyukknt tgul a vilg 
A halhatatlansg (a lemezen: A telhetetlen vgy) 
az istenek kz 
rpt 
taszt 
szguldj tovbb! 

Bcs Boston Budapest 
Belfast Bonn Bukarest 

Tgulj tovbb 
Ml&amp;oacute; vilg! 
Ragyogsod dlibb 
Sose voltl ostobbb 
s nzd, 
eredend bnd, hogy sszedlsz...

After Crying - Modern id w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/after-crying-modern-id-tekst-piosenki,t,290304.html

