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Angliškas dainos tekstas
God told me to flay you alive for fur,
I kill children, I like to see how they die.
I kill children
I cry mom.

kovas-gegužė 2014

Angliškos dainos teksto vertimas į
lietuvių kalbą
Dievas man liepė tau gyvam kailį nudirti,
Aš žudau vaikus, man patinka matyti kaip jie
miršta.
Aš žudau vaikus,
Aš pravirkdau mamas.

Iron Maiden – Anglijos sunkiojo metalo grupė, kilusi iš Londono. Ją įkūrė bosistas Steve Harris 1975
metais. Pardavę daugiau nei 100 mln. albumų, jie yra laikomi viena įtakingiausių šio muzikos stiliaus grupių.
Iron Maiden muzika padarė įtaką daugeliui kitų sunkiojo metalo, power metal ir speed metal grupių, tarp jų
Slayer bei Metallica. Iron Maiden išleido albumą The number of the Beast („Žvėries skaičius“). Šį albumą lydėjo
aukojimas šėtonui. Devintajame dešimtmetyje albumas buvo perkamiausias ir populiariausias.
KISS. Ši grupė įsikūrė 1973 ir sėkmingai koncertuoja iki šiol. Nuo susikūrimo grupė nuolat koncertavo
ir įrašinėjo muziką. Gene Simmonsas (bosinė gitara ir vokalas) ir Paulas Stanley (ritminė gitara ir vokalas)
vieninteliai grupės senbuviai, muzikuojantys joje nuo pat pradžių. KISS labiausiai žinoma dėl tarsi grupės
simboliu tapusio grimo, įspūdingų kostiumų ir gausia pirotechnika garsėjančių pasirodymų. Auksiniais
pripažintų albumų KISS turi daugiau nei bet kuri kita Amerikos grupė, tuo pralenkdama netgi The Beatles. Ši
grupė užėmė 10 vietą VH1 (geriausių hard rock`o atlikėjų) 100-tuke. Reikia pasiaiškinti grupės pavadinimą.
Pirmiausia tai tikrai nereiškia bučinys, kaip kad gali atrodyti iš šio žodžio skambesio. Tai yra santrumpa žodžių
Kings in Satan Service („Karaliai šėtono tarnyboje“). Satanizmo apraiškos aiškiai jaučiamos dainoje The God of
Thunder („Griaustinio dievas“). Jos žodžiai tokie:
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Angliškos dainos teksto vertimas į
lietuvių kalbą
Mane užaugino demonas
Parengė viešpatauti kaip tą, kuris yra
Esu dykumos viešpats
Geležinis naujųjų laikų žmogus.
Pasikviečiu tamsybes, kai to noriu,
Ir liepiu tau klauptis
Priešais griaustinio dievą
Rokenrolo dievą.

I was raised by a demon
Prepared to reign as the one who is
I am the lord of the desert
Iron man of modern times.
I invite the darkness, when I pleased,
And I tell you to kneel
In front of the thunder god
Rock'n roll god.

Marilyn Manson. Tai viena ryškiausių
šiandienos roko žvaigždžių. Turi 500 milijonų
gerbėjų visame pasaulyje. Jis labai akivaizdžiai
garbina Antikristą. Marilyn Manson dainos
Disposable Teens klipas geriausiai atskleidžia
satanizmo elementus. Kelios detalės iš dainos
Disposable Teens vaizdo klipo: tai yra Biblijoje
randamos Apreiškimo knygos 13 skyriaus parodija
– Antikristo išaukštinimas, žvėries garbinimas,
popiežiaus mirtis, Paskutinės Vakarienės ir Dievo
Avinėlio išjuokimas. Jam būdinga: neapykanta
katalikų dvasininkams, bjaurus tyčiojimasis iš
Kristaus atlikto Atpirkimo darbo, antikristinė
kultūra.

Alice Coope
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Pabaigoje norėčiau pasakyti, kad klausant
roko muzikos reikia dėmesį atkreipti į tekstus, o ne
akordus. Tekstais yra pasakoma dainos siunčiama
žinutė, o akordai sukelia efekto būseną. Klausykit
muziką, bet atsirinkit, kokią žinią ji perteikia.
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