We gaan naar de maan

En in de waan
van het grote geld
In geheime conferenties
De rijksten zijn nooit uitgeteld
Er kraait geen haan naar
De aarde aardig uitgeput?
We printen in drie dimensies
wat luchtkastelen op de maan,
plus wat robots met graafarmen eraan
En zijn de naties blut
geen geld meer voor de ruimtevaart
dan zijn de superrijken daar
die hadden nog wat opgespaard
geen waan als geldzucht, nooit genoeg
De aarde is al goed verkloot
Kijken we gewoon verderop
De maan die draait een baan om ons
alles draait immers om de mensen?
Planeten vervullen onze wensen
Draai het maar om:
Haar naam is maan
Zij is je eigendom
En in de uren
Dat je beneveld
's nachts naar de maan staart
en denkt dat het goed is
Op aarde rest een beenderveld
Een kerkhof vol verkochte idealen
geen probleem, wordt manisch
en je man in de maan kraait hanisch:
The Lunattack is back for more
Wham Bam, Grand Slam

Sledgehammers on the moon
Digging it all,
what we need is more greed
flymetothemoon with more speed
The Lunattack is bloody back
Well, whotta heck
let's check that pale skin
Waanzin Maanziek
Vin je het gek
I'm a luna-tick
Zag jij het niet
Het maanlicht van het zonsverduisteren?
Hoe alle dieren doodstil gingen luisteren?
's Ochtends schemer, hoe raar is dat?
De Zon de Maan geworden, een teken,
omfloerste benevelde scherpe sikkel
die hees leek te fluisteren
verkild door nevelverschijnsingen
van gejaagde slierten vluchtende wolken
van een horrorview such sorrow view
Do you really want that future?
Is that your Universe?
Can U dig that?
Digger the dagger in the back of the Moon
Let's face the facts, something smelly
in the state of Damned Marks
Sun 4711 percent total eclipse
From the Universall
From fearthatwemankind
might go any further
think outta the box, think outta this planet
fly us seperately to the moon
Ruined the only planet we ever had
Until let's dig the moon for money

Let's do it, let's dig in, dig in for more
The Moon moves in front of her Honey
to beg for attention for her beauty
shoves before the Sun
time for a loverution?
be aware, big money is there
to mess up your reality
no more man in the moon
for very soon we dig in that skin
Luna Luna Dahling
We'll grab your treasures
Big Money Baby
We'll drill in your skin

We can't wait to begin
The Flag is planted, U are Ours
A truly diamondsilvergold source
for big pockets deep pockets
we dragged our EarthHeart out
Now it's your time we can reach You
Moon so soon we will dig you
You'll wish for the Devil, haha
Those that Lived, deviL
Moondust
Beware
We gaan naar de maan
we gaan eraan
niks opgeschoten behalve schoten
doodgezwegen maandossiers
verdwenen en verschenen in de
waan van de dag maar niemand weet

Hallo? Je bent toch Onze Maan?
Dat dacht je maar, ik wor zo ingepikt

Door Aardelingen die met hun vaardigheden
Ons verder in het verderf storten
Manen en Planeten, wie zal het weten?
Vin je het gek, God's quarantaine?
Waar is het einde aan het hebben van mensen
zo zonder gene?
Wanneer begint eindelijk hun Zijn?
De Zin van OnZen, alle Planeten
hahaha ahahah
die denken verdoemd jullie
geen gered schaap
van een Kleine Prins
noch je gereedschap
geen geslacht V
mens reddeloos verloren
bezegelt zijn
speling van het Lot, een Spell INGsfout
that's the power of money dahling

Go tothemoon. I don't wish u good luck
I hope u get stuck in the U-ni-Verse-All
that u ever may hear our cosmic song our
In U Verse All LoverUtion
don't dig your spade in Me, Man
I'm your Mirror, bad luck if u smash me
try to smash me
u beat it
can't smash me but it's a
sign of the times
Moon Mirrors Sun
take your position ground control
give your comment
not your consent
to spoil the moon,

the Moon, holy, holy
Covered with holes from digging men
So beware
Are u already there
to crack the sacred
Reality of Me, The Moon,
Beware, I daRE you!
BewaRe Me FASOLLATIDO
tILL the End of Time
Love and shine on Ya!!!!

(wbcec: will be continued eventually changed)

