Seven sins
No more torturous salvation
That ‘nice’ insincere enamel
got me in blustered rotation
Been rammed to mind hedge wall

Žádné další mučivé spasení
ten “krásný” pokrytecký nátěr
mě dostává do zuřivých rotaci
Jsem vhozen na hradby v mé mysli

Wasted age
trying to find
way out from double-faced life

Ztracený čas
hledáním
cesty z pokryteckýho života

[Chorus]

Don’t know who we are
and who’s the next we gore
Wrath, envy, pride
and gluttony is part of our core
We’re even sloth (to) say NO.

Nevím kdo jsme
a kdo je další koho probodneme
Hněv, závist, pýcha
a obžerství jsou jsou částí našeho nitra
dokonce jsme líny říct že to tak není

Mull whether my mind is right
or am I witless
didn’t realize this world

Uvažoval jsem, jestli to mám v hlavě v pořádku
nebo jsem naivní
a nechápu tenhle svět

Luxuria rolls all relations
Gluttony is getting really fat
Greed needs no education
Sloth further slowing down

Marnotratnost ničí všechny vztahy
Obžerství pěkně přibírá
Lakotě netřeba vzdělání
Lenost pořád zpomaluje

Wrath punch the fear
Envy fancy to have more
Pride ‘humbly’ honored itself by the hero’s cross.

Hněv mlátí strach
Závist sní jak bude mít víc
Pýcha se “skromně” vyznamená hrdinským křížem

Get on stage
brake the fall
find how to jump over wall

Dostaň se do děje
zastav pád
najdi jak přeskočit zeď

[Chorus]

Don’t know who we are
and who’s the next we gore
Wrath, envy, pride
and gluttony is part of our core
We’re even sloth (to) say NO.
…we’re even sloth (to) say NO

Nevím kdo jsme
a kdo je další koho probodneme
Hněv, závist, pýcha
a obžerství jsou jsou částí našeho nitra
Dokonce jsme líny říct že to tak není
...dokonce jsme líny říct že to tak není

Don’t become part of (the) herd
Find the way through the crowd
…way through the crowd

jen se nestaň součásti stáda
Najdi cestu davem
…cestu davem

So, when you know,
what’s the name of game
Don’t ever give up,
be always and ever the same
Go straight through the crowd

Tak, když už víš
o jakou hru se jedná
Nikdy to nevzdej
buď vždy a pořád ten samej
Jdi přímo skrz dav

So, when you know,
what’s the name of game
Just free your mind and
be yourself the rock from the now
Maybe you’ll hack the core.

Tak, když už víš
o jakou hru se jedná
Osvoboď mysl
A odteď buď sám svou skálou
A možná že “hackneš” nitro…

Heslo:

“You must pay for your sins.
….

„Musíte platit za své hříchy.
…

If you have already paid,
please ignore this notice.”
Sam Levenson

Pokud jste již uhradily,
neberte, prosím, na tuto zprávu zřetel“

