VS
So you know you've grown
and you can tell
that you're ready for someone
Your face lights up and glows
shining through
your cheap blush and two-dollar shame
I'm a lover
A disease
I'm a pleaser
And on my knees
I am two-faced
I am wrong
I'm a servant
for times to come

go take all thats yours and all thats mine
you'll now be steering this ship of my life
go, oh oh, oh oh
leave it me
go, oh oh, go, oh oh
oh leave it to me
Witchwitchwitch
All the lights in symmetry
mystic line of trinity
won’t you come oh, won’t you go
Incense going straight to head
Weaving through this thirteenth web
wont it go, oh, wont it go
So go, go, go-oh-oh-oh
You got no soul, so go

Too, doo, too, doo
You start to doubt the things
you know and love
not so ready anymore

Hey won’t you come around
make that spell and go on
Hey won’t you come around
make that spell last

Go grab tight and please say no
you can’t really go

So low, so slow
You got no soul, so go

Leave it to me

status quo please speak to me
hoodoo comfortably on tv

Oh keep your hands in your pocket little girl
I'll be steering this ship off the course of restraint
And if you dare to go and jump off ship,
it’s your choice now baby but you'll go insane

Walk has gone and to turned to march
find six seeds and plant the Birch
Love Revolution

stick with me kid and you'll be a star
come on fill those lungs with your dearest tar
go away from the light and you'll finally see
whats going on and whats with you and me
go, oh oh, oh oh
leave it me
go, oh oh, go, oh oh
oh leave it to me
you'll feel the flame and fire raising up
we'll sail this ship and run over town
Diamonds and gold, they'll do you no good
just you and me we'll rule our worlds
and if you think that its over its going start
oh you'll right right baby, you'll be ice ice smart

you know you're trouble
a wolf in disguise
you know you're trouble
you know you're high
Vous savez, c'est dans votre tête.
E você sabe, tudo sobre l'amor.
Oh baby love, our love is a revolution
And if you look enough
you'll know what hit ya
And if you feel you know enough
you'll be down

I don’t know
Fingertips slip through my hand
I’m going to crash down to get
you here to understand that
No one ever leaves here alive
And when we’re out
I’ll whisper to your broken head
I’m your man to trust, I’m heavenly
So close your eyes
Cut it out and show me that your hearts’ really there
always pulsing for me
And when we die
I’ll realize my lies are sickening
oh no
Let me come over and do my thing
Let me whisper softly to make big change
Put on that blue dress that makes me sweat
look me in the eye and open me

Sundriedeyes
When upside down went left to right
you don’t even know,
you didn’t care, you didn’t care
When everyone went round and round
you weren’t even there,
you weren’t here, you weren’t there
Peel it off and sit it out
you didn’t care, you weren’t there

I'll rip off my uniforms I havent made amends with
I really think I better get a hold of myself
between two d is where I find myself usually
ghosting it up not walking through this nightmare
white out, lights out, better call yourself up
server down, feeling down, theres no sneaking around
no two ways about it, it was a call of the third kind,
but two's a company, three's a crowd
Head down, it’s all you can
head down, it’s all you are
head down, it’s diferente
head down, it’s relevent
going back to earth with an unregular beat
astronauts down to beat a retreat
copper to gold in 1.2.3.
decomposing to a tolerable degree
lick the fire of a burning tire
satan dressed like a cupcake up for hire
what nobody knows seems like black confetti
just like the comeback of marty gannetti
Muscle in a bag has lost its touch
funny and charming has turned to mush
Touche you would say, can you wish your troubles
away?
would you even care by then or still be afraid?
Johnny One Note overwrote his own anecdote
and was still misquoted by the national report
look in the mirror and say hello how are you
do I even know you?
Terrible Inc.

You’ve got, sundriedeyes
Gorgon/Demeter
Sometimes I really think it doesnt mean so much
to be the one with the gun
just so overdone
to be the guy with lack of vitamin d
220 volts, but working the f.c.c.
spraypaint the fruit of a poisonous tree
down in the capital of tennessee
oh geez it seems so exiting
oh whats his name? = he seems so inciting

When everything is pulled away
And living has become passé
thats when it’ll all come raining down; going down;
No one has any time
going out of their mind
oh gotta be so refined, undefined
oh holy ghost, terrible inc, call me up and say hello
oh holy ghost, terrible inc, show me what I've won
will help be on the way,
or should I make amends with my decay,
I’m out of it, take me away, oh

They said, it wouldn't be this way
Don't take me on this ride
won't make it out, mr hyde

your lips are red
but not from the lipstick you're wearing
diamond rings and cash, in the room floating

raise me up to put me down
terrible inc, you never disappoint
-------------------------------------------------------

I rose my hands up
and put my head down
when I looked up
the guns were roaring

Fiver
welcome to the place where face your fears
grooling as they are, minutes seems like years
welcome to the place of your own home
its throwing out your back and your bones
turn off the light as you grow old
its worrying, its going over board
turn off the light as you grow old
it's uncensored, turn it over ward
fiver in my hand, bring me somewhere else
driver in the cab help me propulse
sticks and stones my break my bonés
but words, they do oh so more

turn off the light as you grow old
its worrying, its going over board
turn off the light as you grow old
it's uncensored, turn it over Ward
12:00
so weit so gut
nichts ist ok
podium, leider schon vergeben
Alles nicht so klar
was im Kopf vorgeht
Ist es endeschluss?
Muss ich jetzt denken tun?
Red dress dresser
Red dress dresser
lean your head on over
two time crosser
you cant be no lover
I see your ruse
and its too neat for you
your laundry is dirty
but you still need the money

Your kids were crying
you didnt know what to do
things have gotten out of control for good
I see your ruse
and its too neat for you
your laundry is dirty
but you need the money
your lips are red
but not from the lipstick you're wearing
diamond rings and cash, in the room floating
Red dress dresser, lean your head over
Piggy Nights
You wanna feel those itty bitty piggy nights
you wanna feel like youre killing me
you wanna be those piggy piggy piggy nights
you wanna seem in a dream
You are my own favorite dame
You are my own favorite game

TRADUÇÃO
VS
Então você sabe que você cresceu
e você pode dizer
que você está pronto para alguém
Seu rosto se ilumina e brilha
brilhando através
seu blush barato e de dois dólares de vergonha
Eu sou um amante
Uma doença
Eu sou um prazer
E nos joelhos
Eu tenho duas caras
Eu estou errado
Eu sou um servo
para os tempos futuros
Você começa a duvidar das coisas
que você conhece e ama
não tão pronto mais
Vai pegar firme e por favor diga não
você não vai de verdade

Deixe comigo
Oh deixe as mãos no bolso menina
Eu vou estar dirigindo esse navio fora do campo de
restrição
E se você se atreve a ir e saltar barco,
é sua escolha agora, baby, mas você vai enloquecer
ficar comigo garota e você vai ser uma estrela
vamos preencher esses pulmões com o asfalto mais
querido
ir para longe da luz e você vai finalmente ver
o que está acontecendo comigo você e me
ir, oh oh, oh oh
deixe comigo
ir, oh oh, vá, oh oh
oh deixe comigo
você vai sentir a chama e o fogo subindo
vamos navegar este navio e correr pela cidade
Diamantes e ouro, não vão fazer Bem
só você e eu vamos controlar os nossos mundos

e se você acha que acabou, é só o começo
oh você estará certa; estará friamente inteligente
vá tomar tudo aquilo que nos pertence e tudo aquilo
que é meu
agora você vai ser navegar este navio da minha vida
ir, oh oh, oh oh
deixe comigo
ir, oh oh, vá, oh oh
oh deixe comigo
----------------------------------Bruxabruxabruxa
Todas as luzes em simetria
linha mística da trindade
você não vai vai oh, você não vai passar
Incenso indo direto para a cabeça
Tecendo através desta rede da décima Terceira
dimensão
não vá, não, não vá
Então, vá, vá, vá-oh-oh-oh
Você não tem alma, então vá
Ei você não vai chegar perto
fazer aquela mágia e ir
Ei você não vai chegar perto
fazer aquele última feitiço
Tão baixo, tão lento
Você não tem alma, então vá
status quo, por favor fale comigo
hoodoo confortavelmente na tv
Caminhada passou a ser uma marcha
encontrar seis sementes e plantar Birch
Revolução do amor
você sabe que é o problema
um lobo disfarçado
você sabe que é o problema
você sabe que está alta
Voce sabe que está tudo na sua cabeça
E voce SABE, Tudo sobre L'amor.
Oh amor, nosso amor é uma revolução
E se você olhar o suficiente
você saberá o que te bateu

E se você acha que sabe o suficiente
você vai estar para baixo

Eu não sei
As pontas dos dedos deslizam da minha mão
Eu vou cair
Você está aqui para entender que
Ninguém sai daqui vivo
E quando estamos fora
Vou sussurrar para sua cabeça quebrada
Eu sou o seu homem de confiança, eu sou celeste
Então feche seus olhos
Pára com isso e me mostra se seu coração realmente
está lá
sempre pulsando para mim
E quando nós morremos
Vou perceber que minhas mentiras são revoltantes
oh não
Deixe-me vir e fazer as minhas coisas
Deixe-me sussurrar baixinho para fazer uma grande
mudança
Veste aquele vestido azul que me faz suar
olha-me nos olhos e abre o meu peito
olhos secados no sol
Quando entrou de cabeça para baixo, esquerda ficou
para a direita
você nem sabe,
você não se importa, você não se importou
Quando todos foram fazer voltas e voltas
você não estava mesmo lá,
você não estava aqui, você não estava lá
Descasque-o e ficar de fora
você não se importa, você não estava lá
Gorgon / Demeter
Às vezes eu realmente acho que isso não significa
muito
ser o único com a arma
tão exagerado
ser o cara com a falta de vitamina d
220 volts, mas trabalhar para o f.c.c.
spraypaint da fruto de uma árvore venenosa

abaixo do capital do Tennessee
oh caramba parece tão legal
oh qual o nome dele ? = Ele parece tão legal
Eu vou arrancar os meus uniformes com que eu ainda
não fiz as pazes
Eu realmente acho que é melhor eu começar a mim
segurar
entre dois d é o lugar onde eu me encontro
normalmente
“ghosting” passando por esse pesadelo
liquid paper, luzes apagadas, melhor ficar por fora
servidor para baixo, se sentindo para baixo, não há
nenhuma esgueirando
nenhuma duas maneiras sobre ele, foi uma chamada
de terceiro grau,
mas dois de uma empresa, três é demais
Cabeça para baixo , é tudo que pode
de cabeça para baixo , é tudo que você é
de cabeça para baixo , é diferente
de cabeça para baixo , é relevante
voltar à terra com uma batida unregular
astronautas para baixo para fazer contato
cobre ao ouro em 1.2.3 .
De = compondo a um grau tolerável
lamber o fogo de um pneu em chamas
satanás vestida como um cupcake de aluguel
ninguém sabe o que parece confete preto
assim como o retorno de Marty gannetti
Musculo em um saco perdeu a graça
engraçado e encantador se transformou em papa
Touche você diria, você pode desejar que os seus
problemas se distânciam ?
ou você ainda se importa? ou ainda vai ter medo?
Johnny One Note substituiu sua própria anedota
e ainda foi mal citado no relatório nacional
olhe no espelho e fala “Olá como vai você? eu te
conheço ?”
Cia Horrível
Quando tudo é afastado
E viva tornou-se coisa do passado
é quando vai chover; vai descer;
Não tem qualquer momento
sair de sua mente

oh tem que ser tão refinado, indefinido
oh Espírito Santo, cia horrivel, me liga e diga Olá
oh espírito santo, cia horrivel, mostre-me o que eu
ganhei
vai ajudar a estar a caminho,
ou devo fazer as pazes com a minha decadência,
Estou de fora, me leve embora, oh
Eles disseram, não seria dessa forma
Não me leve a este passeio
não fazem isso, mr hyde
levanta-me para me colocar para baixo
cia horrivel, você nunca decepciona

Cinco
bem-vindo ao lugar onde voce enfrenta os seus
medos
loucos como elas são, minutos parecem ser anos
bem-vindo para o lugar da sua própria casa
sua jogando fora as suas costas e seus ossos
desliga a luz à medida que envelhecem
sua preocupação, o seu vai ao mar
desliga a luz à medida que envelhecem
é sem censura, solta
cinco-zão na minha mão, leva-me para outro lugar
motorista na cabine me ajudar subir
paus e pedras podem quebrar os meus ossos
mas as palavras, elas sim, oh, fazem bem mais
12:00
até aí tudo bem
nada está ok
pódio, infelizmente já tomado
Tudo não está tão claro
o que se passa na cabeça
É a conclusão final?
Eu acho o que agora?

Cômoda de vestido vermelho

Cômoda de Vestido vermelho
deita a sua cabeça em mim
enganadora
você não pode ser amante/amada
Eu vejo o seu ardil
e é limpo demais
sua roupa está suja
mas você ainda precisa do dinheiro
seus lábios são vermelhos
mas não do batom que você está usando
anéis de diamante e dinheiro, na sala flutuante
Levantei minhas mãos para cima
e coloquei minha cabeça para baixo
quando olhei para cima
as armas estavam desparando
Seus filhos estavam chorando
você não sabe o que fazer
as coisas ficaram fora de controle para o bem
Noite dos porquinhos
Você quer sentir nas noites do porquinho pequeno
Você quer sentir como você estivesse me matando
você quer ser naqueles piggy piggy piggy noites
Você quer parecer um sonho
Você é a minha dama favorita
Você é o meu jogo favorito
Noites de porquinhos

