The End of the Line
Need... more and more
Tainted misery 
Bleed... battle scars
Chemical affinity
Reign... legacy
Innocence corrode
Stain... rot away
Catatonic overload
Choke... asphyxia
Snuff reality
Scorch... kill the light
Incinerate celebrity
Reaper... butchery
Karma amputee
Bloodline... redefine
Death contagious deity
Hooked into this deceiver
Need more and more
Into the endless fever
Need more and more
New consequence machine
You burn through all your gasoline
Asylum overtime
Nevermind...
You've reached the end of the line
Time... Choke the clock
Steal another day
Die... Faithfully
Narcissistic fade away
Twisted... Jump the rail
Shatter the crowd below
Breaker... Chase the ghost
From latest high to alltime low
Hooked into this deceiver
Need more and more
Into the endless fever
Need more and more
New consequence machine
Burn through all your gasoline
Asylum overtime
Nevermind...
You've reached the end of the line
Drop the hourglass of time
Spilling sand we will not find
As we gather here today 
We bid farewell... 
The slave becomes the master
The slave becomes the master
The slave becomes the master
The slave becomes the master
Need more and more
Right now and everafter
Need more and more
New consequence machine
Burn through all your gasoline
Asylum overtime
Nevermind...
Dead hourglass of time
Sand we will not ever find
We gather here today 
Say goodbye 
Cause you've reached the end of the line
The end of the line
The end of the line
The end of the line
You've reached the end of the line
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Potřebuješ... víc a víc
Zkažené bídy
krvácení 
válečné jizvy 
umělý vztah 

vláda 
dědictví 
nevinné zžírání 

skvrna 
zahnívá 
strnulé zatížení 

dušení 
dušení z nedostatku kyslíku 
mrzutá realita 

sežehnout 
zabít světlo 
zpopelněné celebrity 

sekáč 
řeznictví 
karma osoby po amputaci 

pokrevní příbuzenstvo 
žádoucí plození 
smrtelně nakažlivé božstvo 

drogám propadlý podvodník 
potřeba více a více 
nekonečné horečky 
potřeba více a více 

nový důsledek stroje 
propálí skrz všechno tvé palivo 
přesčasový azyl 
nevadí 
ty se blížíš ke konci čáry 

čas 
zadusil hodiny 
ukradl další den 

zemři 
s úctou 
narcisisticky zvadnout 

zkroucený 
skoč na příčku 
křič na řvoucí dav 

zlom 
pronásleduj démona 
nejpozdější výška všech času je nejnižší 

drogám propadlý podvodník 
potřeba více a více 
nekonečné horečky 
potřeba více a více 

nový důsledek stroje 
propálí skrz všechno tvé palivo 
přesčasový azyl 
nevadí 
ty se blížíš ke konci čáry 

zvední přesípací hodiny času 
předení odvahy nikdy neobjevíme 
až do dnešního shromaždění 
dáváme sbohem 

otrok se stáva pánem 
otrok se stáva pánem 
otrok se stáva pánem 
otrok se stáva pánem 

potřeba více a více 
přesně ted a vždy potom 
potřeba více a více 

nový důsledek stroje 
propálí skrz všechno tvé palivo 
přesčasový azyl 
nevadí 
ty se blížíš ke konci čáry 

smrtící přesípací hodiny času 
tu odvahu kterou už nikdy nenajdeme 
řekni sbohem 
protože se blížíte ke konci čáry 

konec čáry 
konec čáry 
konec čáry 
blížíte se ke konci čáry 


(C) by MetalRoss 24.1.2009 
MetalRoss@email.cz 
Zdroj: www.diskografie.cz/
Konec formuláře


