Zero point
Swallow it down the target has been set
Go over those, who brakes you in that action!
This fucking world has turned us to the other side
And there´s a chance to express our feelings right now...

Spolkni to, cíl už je nastaven
Překonej ty, kteří ti brání v týhle akci!
Tenhle zasranej svět nás vrhnul na druhou stranu
A teď je tu šance vyjádřit naše pocity

Go, go, go, go, don´t let them go

Jdi, jdi, jdi, jdi, nenech je jít

You´re waking up to the mornig full of resistance
Crawling in mud that´s a vision of their last days
Following fight, unknown thing till a present time
Horde of enemies is close to your gun.....

Probouzíš se do rána plného odporu
Plazit se v blátě - to je představa jejich posledních dnů
Následný boj, doposud neznámá věc
Horda nepřátel je blízko tvému dělu :o)))

Prime

Prvotní
strach, který tě váže,
zmizí
Když zasáhneš prvního hrdinu v řadě
Má
pekelná touha
mi ukáže jak
mohu najít inspiraci v krvi !

fear that bound you,
disappear (from) mind
As you hit first hero in line
My,
infernal desire,
shows me how I
could find inspiration in blood!
[Chorus]

Inhuman screaming what you hear will still grows
Dirty mistress War gives you a taste of force

Nelidský řev, který slyšíš, stále poroste
Špinavá milenka Válka ti dává ochutnat sílu

Fighting for freedom, boredom, reaching the zero point
Preserve war state forever, throw to enemies your bomb
Goodbye new fucking morning
in moment there´s (a) black night
Humans are only blind fools, don´t know price of life...

Bojovat za svobodu, nuda, je to na mrtvém bodě
Zachovat navždy válečný stav, hodit nepřátelům bombu
Nazdárek nové zprcané ráno,
za chvíli je tu černá noc...
Lidi jsou jen slepí blázni, neznají cenu života...

Prime

Prvotní
strach, který tě váže,
zmizí
Když zasáhneš prvního hrdinu v řadě
Má
pekelná touha
mi ukáže jak
mohu najít inspiraci v krvi !

fear that bound you,
disappear (from) mind
As you hit first hero in line
My,
infernal desire,
shows me how I
Could find inspiration in blood!
[Chorus]

Inhuman screaming what you hear will still grows
Dirty mistress War gives you a taste of force

Nelidský řev, který slyšíš, stále poroste
Špinavá milenka Válka ti dává ochutnat sílu

[Chorus]

Inhuman screaming what you hear will still grows
Dirty mistress War gives you a taste of force

Nelidský řev, který slyšíš, stále poroste
Špinavá milenka Válka ti dává ochutnat sílu

[Chorus]

Merciful bleeding that you feel takes your life away
Vicious mistress War gives you a taste of force

Milosrdné krváceni které vnímáš bere sebou Tvůj život
Nemravná milenka Válka Ti dává ochutnat sílu

Heslo/Komentář

Do you guess humankind is so much better
and higher than all the other kind of animals?
Really?

Myslíš si, že lidstvo je o tolik lepší a výš než
ostatní zvířata?
Opravdu?

How about Austerlitz, Ypres, Verdun, Katyn,
Oświęcim, Krosno….

A co Slavkov, Ypres, Verdun, Katyň, Osvětim,
Krosno…

…still proud to be a human?

Pořád jsi hrdý na to že jsi člověk?

