Wraiths
Fight at night as tough we can
Win or die is the choice
Already tried to flush my ex-lex vertigo
But even though my fear glow

Bojujem v noci jak nejvytrvaleji dokážem
Vyhraj nebo zemři je volba
Už jsem zkoušel spláchnout mé nelegální závratě
Přesto můj strach stale září

Trash and kick
and shoot up to blow the mist
Bite and twist,
Try to face it down

Znič a kopni
a vystřel aby jsi rozehnal opar
Kousni a uhni
snaž se to pokořit

[Chorus]

Fear in the darkness
Kill it, smash it,
burn every piece of it
The Shadow just kissed me,
his look is like twist of knife

Strach v temnotě
Zab to, rozbij to,
spal z toho každý kousek
Právě mě políbil Stín,
jeho pohled je jako máchnutí nožem

Never let grace creep out

Nikdy nedovol soucitu aby se vyplížil

Sight at blight of deadly sweep
Found manic power in me
I’m ready clash them
even if the hope is gone
Don’t expect back trip to home

Pohled na zkázu smrtelného máchnutí
Našel jsem v sobě sílu šílence
Jsem připraven se s nima utkat
i když šance je pryč
Nečekám cestu domů

Dash and flee,
and disappear in (the) sleet
Wait and still,
and stop at nothing

Zdrhni a padej
a zmiz v břečce
Čekej a zklidni se
Buď připraven a bezcitný

[Chorus]

Fear in the darkness
Kill it, smash it,
burn every piece of it
The Shadow just kissed me,
his look is like twist of (the) knife

Strach v temnotě
Zab to, rozbij to,
spal každý kousek toho
Právě mě políbil Stín,
jeho pohled je jako máchnutí nožem

Never let grace creep out

Nikdy nedovol soucitu aby se vyplížil

I’ve become breakfast for vapory beast
Rotten blood smelling on one hundred teeth

Stal jsem se snídaní pro mlžnou bestii
Zkažená krev smrdí na sto zubech

Why?

Proč?
Why

Proč
I‘m in that horrible wryer?

Cry!
Trying franticly fire to blow up the void

jsem v tomhle hrozný příběhu
Řvi!
Zkouším zběsile pálit abych zničil prázdnotu

[Chorus]

Fear in the darkness
Chase them, stab them,
suck every drop of them
Hearing just hiss here,
I really left (the) only one

Strach v temnotě
Pronásleduj je, bodni je,
vysaj z nich každou kapku
Slyším tadyjen šum,
já vážně zůstal sám

Story is over
Time’s out….

Příběh skončil
Čas vypršel

Heslo/Komentar:

Fear? No! Never!

Strach? Ne! Nikdy!

Really???

Opravdu???

Even grown up, there are nights, you’re
not sure what the hell was that…

I když jsi už vyrost, jsou noci, kdy si
nejseš jistej, co to sakra bylo….

Should be a dream, but… Again….

Měl by to být jen sen, ale… Znovu….

…

…

What a f…?!?!!

Co to k…?!?!!

