Going Backwards

Jdeme zpět

We are not there yet
We have not evolved
We have no respect
We have lost control
We're going backwards
Ignoring the realities
Going backwards
Are you counting all the casualties

Jdeme zpět
Ještě tam nejsme
Ještě jsme se nevyvinuli
Nemáme respekt
Ztratili jsme kontrolu
Jdeme zpět
Ignorujeme skutečnosti
Jdeme zpět

We are not there yet
Where we need to be
We are still in debt
To our insanities
We're going backwards
Turning back our history
Going backwards
Piling on the misery

Počítáte všechny ty oběti?
Ještě tam nejsme
Tam, kde potřebujeme být
Stále se topíme v dluzích
Pro naše šílenství
Jdeme zpět
Obracíme záda k naší historii
Jdeme zpátky
A ohlašujeme mizérii

We can track it all with satellites
See it all in plain sight
Watch men die in real time
But we have nothing inside
We feel nothing inside
We are not there yet
We have lost our soul
The course has been set
We're digging our own hole
We're going backwards
Armed with new technology
Going backwards
To a caveman mentality
We can emulate on consoles
Killings we can control
With senses that have been dulled
Because there's nothing inside
We feel nothing inside
We feel nothing inside
We feel nothing
Nothing inside

Můžeme vše sledovat přes satelity
Máme vše na očích
Sledujeme lidi, jak umírají v přímém přenosu
A ani to s námi nepohne
Uvnitř nic necítíme
A ani to s námi nepohne
Uvnitř nic necítíme
Ještě tam nejsme
Poztráceli jsme duši
Což je příčinou
Proč si kopeme své vlastní hroby
Jdeme zpět
Vlastněni novými technologiemi
Jdeme zpět
K barbarské mentalitě
K barbarské mentalitě
Zvládneme to napodobovat na konzolách
To zabíjení, které ovládáme
Smysly, jenž jsou otupělé
Protože uvnitř nic nemáme
Uvnitř nic necítíme
Uvnitř nic necítíme
Nic necítíme
Nic tam není

Where’s The Revolution

Kde je ta revoluce

You've been kept down
You've been pushed 'round
You've been lied to
You've been fed truths
Who's making your decisions?
You or your religion
Your government, your countries
You patriotic junkies

Drželi vás zpátky,
motali dokolečka.
Obelhávali vás
a krmili "pravdami".
Kdo za vás rozhoduje?
Vy, nebo vaše náboženství?
Vláda, nebo země?
Vy vlastenecký feťáci.

Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down
Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down

Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.
Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.

You've been pissed on
For too long
Your rights abused
Your views refused
They manipulate and threaten
With terror as a weapon
Scare you till you're stupefied
Wear you down until you're on their side

Štvalo vás to
už pěkně dlouho.
Pošlapali vaše práva,
neposlouchali vaše názory.
Manipulují a zastrašují,
hrůzou coby zbraní.
Děsí vás až ohloupíte,
pošlapou vás, až nebudete na jejich straně.

Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down
Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down

Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.
Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.

The train is coming 4x
So get on board
Get on board 3x

Vlak už prijíždí (4x)
Tak nastupte
Nastupte (3x)
Motory řvou (4x)
Tak nastupte
Nastupte (3x)

Opakuje sa 4x za sebou

Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me dowm
Where's the revolution?
Come on, people
You're letting me down

Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.
Kde je ta revoluce?
No tak lidi.
Zklamali jste mě.

The Worst Crime

Nejhorší zločin

There's a lynching in the square
You will have to join us
Everyone's going to be there
We're setting up the truss
Once there were solutions
Now we have no excuses
They got lost in confusion
So we're preparing the nooses

Na náměstí se lynčuje
Budeš se k nám muset přidat
Všichni tam budou
Nastavujeme oprátky
Kdysi byla řešení
Teď nemáme žádné výmluvy
Ztratili se ve zmatku
Takže už připravujeme smyčky

And oh we had so much time
How could we commit the worst crime

A měli jsme tolik času
Jak bychom mohli spáchat nejhorší zločin?

Blame misinformation
Misguided leaders
Apathetic hesitation
Uneducated readers
For whatever reason
We now find ourselves in this
We are all charged with treason
There is no one left to hiss

Obviňující desinformace
Svedení vůdci
Apatické zaváhání
Nevzdělaní čtenáři
Z jakéhokoliv důvodu
Se v tom nacházíme
Všichni jsme obviněni pro zradu
Nezbyl nikdo, koho by vyslyšeli

And oh we had so much time
How could we commit the worst crime

A měli jsme tolik času
Jak bychom mohli spáchat nejhorší zločin?

We're the judge and the jury
The hangman, the convict
It's too late for fury
Our indictment was handpicked
So step up to the gallows
And accept your sentence
For being so shallow
You must pay your penance

Jsme soudci a porotci
Kat, odsouzený
Na hněv je už příliš pozdě
Naše obžaloba byla ručně sepsána
Tak vstup na popraviště
A přijmi svůj rozsudek
Za svou povrchnost
Musíš zaplatit pokání

And oh we had so much time
How could we commit the worst crime

A měli jsme tolik času
Jak bychom mohli spáchat nejhorší zločin?

Scum

Špína

Hey scum, hey scum
What have you ever done for anyone
Hey scum, hey scum
What are you going to do when karma comes

Hej špíno, hej špíno
Co jsi kdy pro někoho udělal?
Hej špíno, hej špíno
Co podnikneš, až přijde karma?

A' calling
And you're falling
And there's nowhere left to run
And you're weeping
And not sleeping
And you're begging for your gun

Někdo zavolá
Ty upadneš
A nemáš kam utéct
A ty brečíš
A vůbec nespíš
A žadoníš o svou zbraň

Pull the trigger

Zmáčkni spoušť

Hey scum, hey scum
What have you ever done for anyone
Hey scum, hey scum
What will you do when judgement time has come

Hej špíno, hej špíno
Co jsi kdy pro někoho udělal?
Hej špíno, hej špíno
Co uděláš až nastane čas rozsudku?

And you're kneeling
And you're squealing
And you're looking for someone
To bear witness
To your goodness
You can't even find your son

Poklekneš
Budeš kňučet
Budeš hledat někoho
Kdo podá svědectví
O tvé dobrotě
Nemůžeš najít ani svého syna

Pull the trigger
Pull the trigger

Zmáčkni spoušť
Zmáčkni spoušť

You wouldn't even offer up your crumbs
To the dying
And crying
You're dead inside, you're numb
You're hollow
And shallow
Your empty life is done

Ty bys neobětoval ani drobečky
Umírajícímu
A plakajícímu
Uvnitř jsi mrtvý, jsi otupělý
Jsi dutý
A povrchní
Tvůj prázdný život je u konce

Pull the trigger
Pull the trigger
Hey scum, hey scum
Pull the trigger

Zmáčkni spoušť
Zmáčkni spoušť
Hej špíno, hej špíno
Zmáčkni spoušť

You Move

Hýbeš se (Pohybujete se)

We had something, that was yesterday
Temptations knocking at my door.
You talk to me about the life we could've had
But we don't have that life no more

Něco jsme měli, to bylo včera
Pokušení klepe na mé dveře
Mluvíš se mnou o životě, který jsme mohli mít
Oh, ale my už ho nemáme

But I like the way you move
Yeah I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright now

Ale líbí se mi, jak se hýbeš
Yeah, líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Líbí se mi, jak se hýbeš
Líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Právě teď

If you give me something that you and I can play
Let me ring your bell
I don't need you, I don't need your ball and chain
There's no water in that well

Jestli mi dáš něco, na co si spolu můžeme zahrát
Nech mě být tvým mužem
Nepotřebuji tě, ani tvou kouli s řetězem
V téhle studně není voda

But I like the way you move
I like the way you move for me tonight
I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright yeah
All night
Alright now
All night

Ale líbí se mi, jak se hýbeš
Yeah, líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Líbí se mi, jak se hýbeš
Líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Právě teď
Celou noc
Právě teď
Celou noc

Imagination is all it takes
You came knocking at my door
You talk to me about the life that we should have
You know, you could have given more

Představivost je vše. co to obnáší
Přišla si zaklepat na mé dveře
Mluvila jsi se mnou o životě, který jsme měli mít
Víš, že si tomu mohla dát víc

But I like the way you move
Yeah I like the way you move for me tonight
Yeah I like the way you move
I like the way you move for me tonight
Alright now

Ale líbí se mi, jak se hýbeš
Yeah, líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Líbí se mi, jak se hýbeš
Líbí se mi, jak se pro mě dnes večer hýbeš
Právě teď

All night

Celou noc

Cover Me

Kryj mě

I've felt better
I've been up all night
I can feel it coming
The morning light
The air is so cold here
It's so hard to breathe
We better take cover
Will you cover me

Už mi bylo i lépe
Celou noc jsem nespal
Cítím, že to přichází
To raní světlo
Vzduch je tu tak studený
Je těžké dýchat
Radši se přikryjeme
Přikryješ mě?

Way up here with Northern lights
Beyond you and me
I dreamt of us in another life
One we've never reached

Proudí sem polární záře
Mimo mě a tebe
Snil jsme o nás v jiném životě
V tom, kterého jsme nikdy nedosáhli

You know we're sinking
We could fade away
I'm not going down with you
Not today
The air is so cold here
Too cold to see
We have to take cover
Cover me

A víš, že se utápíme
Mohli bychom zeslábnout
Dnes nejdu ke dnu
Dnes ne
Vzduch je tu tak studený
Je těžké se dívat
Musíme se přikrýt
Přikryj mě

Way up here with the Northern lights
Beyond these broken bars
I pictured us in another life
Where we're all super stars

Proudí sem polární záře
Mimo tyhle zlomené tyče
Představoval jsem si nás v jiném životě
Kde jsme všichni superhvězdami

Eternal
Oh little one
I will protect you
And surround you with my love
As well as any man can
As well as any man could
I will be there for you
Always
And when the black cloud
Rises
And the radiation falls
I will look you in the eye
And kiss you
And give you all my love
As well as any man can
As well as any man could
You are my eternal
Eternal
Love

Věčný
Chudinko malá
Ochráním tě
A zahrnu tě svou láskou
Stejně jako může kterýkoliv muž
Stejně jako mohl kterýkoliv muž
Budu tady pro tebe
Navždy
A když temný oblak
Stoupá
A záření stéká
Pohlédnu ti do očí
A políbím tě
A dám ti všechnu mou lásku
Stejně jako může kterýkoliv muž
Stejně jako mohl kterýkoliv muž
Jsi má věčná
Věčná
Láska

Poison Heart

Otrávené srdce

You have poison in your heart
Yeah i'm sure of it
I knew right from the start
From the moment we met
You know we have to break up
You'll always be alone

Máš v srdci jed
Yeah jsem si tím jistý
Věděl jsem to už od začátku
Od okamžiku kdy jsme se poznali
Víš, že se musíme rozejít
Budeš navždy sama

You know you've never ever been a friend
Now we're closer to the edge
Oh oh oh no
Oh oh oh no

Víš, že jsi nikdy nebyla přítelem
Teď jsme blíže k okraji propasti
Oh oh oh ne
Oh oh oh ne

There's poison in your mind
Yeah i'm sure of it
You've never been that kind
With all due respect
You know it's time to break up
You'll always be alone

Máš v mysli jed
Yeah, jsem si tím jistý
Nikdy jsi taková nebyla
Při vší úctě
Víš, že se musíme rozejít
Budeš navždy sáma

You know you've never ever been a friend
Now we're closer to the end
Oh oh oh no
Oh oh oh no

Víš, že jsi nikdy nebyla přítelem
Teď jsme blíže k propasti
Oh oh oh ne
Oh oh oh ne

We've been walking far too long this icy road
My broken heart is colder than a stone
I know you've never ever been a friend
Now you've pushed me to the end

Příliš dlouho jsme kráčeli po této zledovatělé stezce
Mé zlomené srdce je chladnější než kámen
Víš, že jsi nikdy nebyla přítelem
Teď jsi mě dotlačila k okraji propasti

Oh oh oh no
Oh oh oh no

Oh oh oh ne
Oh oh oh ne

So Much Love

Tolik lásky

I can't lie
I can't fake
I can't act
My hands shake
There's disclosure
I must make
There is so much love in me

Neumím lhát
Neumím předstírat
Neumím hrát
Třesou se mi ruce
Je tu odhalení
Kterým se musím řídit
Je ve mně tolik lásky

I can't run
I have tried
There's a thorn
In my side
There is something
I can't hide
There is so much love in me

Nemohu běžet
Zkoušel jsem to
Je tu trn
V mém boku
Je tu něco
Co nemohu skrývat
Je ve mně tolik lásky

You can forsake me
Try to break me
But you can't shake me
No
You can despise me
Demonise me
It satisfies me
So

Můžeš mě opustit
Zkoušet mě zlomit
Ale teď mě nemůžeš setřást
Ne
Můžeš mnou pohrdat
Děsit mě
Tolik mě to uspokojuje

There's a fire
In my veins
The desire
Causes pain
I will say it
Again
There is so much love in me

V mých žilách
Proudí oheň
Touha
Způsobuje bolest
Řekl bych to
Znovu
Je ve mně tolik lásky

You can forsake me
Try to break me
But you can't shake me
No
You can despise me
Demonise me
It satisfies me
So

Můžeš mě opustit
Zkoušet mě zlomit
Ale teď mě nemůžeš setřást
Ne
Můžeš mnou pohrdat
Děsit mě
Tolik mě to uspokojuje

There is so much love in me

Je ve mně tolik lásky

Poorman

Chudák

Hey, hey, hey, hey

Hej, hej, hej, hej

Hey, there's no news
Poor man's still got the blues
He's walking around in worn out shoes
With nothing to lose

Hej, nic nového
Žebrák je pořád smutný
Chodí si ve vychozených botách
Nemá co ztratit

Hey, he's on the road
Pushing along his heavy load
Heading for no fixed abode
Shuffling slow

Hej, je na cestě
Táhne si své těžké břemeno
Směrem k neurčitému příbytku
Kráčí pomalu

Hey

Hej

Corporations get the breaks
Keeping almost everything they make
And tell us just how long it's going to take
For it to trickle down
When will it trickle down?

Korporace dostávají dovolené
Nechávají si skoro vše, co získají
Aspoň nám řekněte, jak dlouho to bude trvat
Až se to vytratí
Kdy se to vytratí?

Hey, he's on the street
Laying in the snow and sleet
Begging for something to eat
And looking mean

Hej, je na ulici
Leží ve sněhu a plískanici
Žadoní o něco k jídlu
Lakomě zírá

Hey, passers by
They don't dare to catch his eye
Couldn't even tell you why
Or what happenin' inside

Hej, kolemjdoucí
Neodvažují se na něj pohlédnout
Ani by vám neřekli proč
Nebo co se děje uvnitř

Corporations get the breaks
Keeping almost everything they make
Tell us just how long it's going to take
For it to trickle down
When will it trickle down?

Korporace dostávají dovolené
Nechávají si skoro vše, co získají
Aspoň nám řekněte, jak dlouho to bude trvat
Až se to vytratí
Kdy se to vytratí?

No More (This Is The Last Time)

Již Ne (Tentokrát je to naposled)

One more ride
I can't explain
Our hesitation
We stop and start again
Repeat the process
We repeat the lie
Time and time again
By and by

Ješte jedna jízda
Nemůžu vysvětlit
naše váhání
Zastavujeme a znovu začínáme
Opakujeme proces
Opakujeme lež
Čas od času
Znovu a znovu

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Call it what you want
You don't mean a thing to me no more

Tentokrát je to naposled
Dávám sbohem
Naposled
Pak nebudeme muset lhát
Naposled
Říkejte tomu, jak chcete
Už pro mě nic neznamenáš

You go your way
I'll go mine
We've walked this line together
For the longest time
We've climbed the mountain
In so many ways
Reach the top
Then slowly fade away

Běž svou cestou
Já půjdu svou
Šli jsme spolu
Už hodně dlouho
Dostali jsme se na vrchol
Mnoha způsoby
Dosáhli jsme vrcholu
A poté jsme se v tichosti vzdálili

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Call it what you want
You don't mean a thing to me no more

Tentokrát je to naposled
Dávám sbohem
Naposled
Pak nebudeme muset lhát
Naposled
Říkejte tomu, jak chcete
Už pro mě nic neznamenáš

Our crimes
Will pass us by
Crimes
They all fade and die
All those memories
All our pain
Will slowly disappear
Like the falling rain

Naše zločiny
Nás míjí
Zločiny,
Všechny se vytratí a zhynou
Všechny ty vzpomínky
Všechna naše bolest
Pomalu zmizí
Jako padající déšť

This is the last time
I'll say goodbye
The last time
Then we won't have to lie
The last time
Well this is the last time
The last time.

Tentokrát je to naposled
Dávám sbohem
Naposled
Pak nebudeme muset lhát
Naposled
Fajn, tentokrát je to naposled
Naposled

Fail

Selhat

People
Do we call this trying
We're hopeless
Forget the denying
Our souls are corrupt
Our minds are messed up
Our consciences bankrupt
Oh, we're fucked

Lidi
Tomuhle říkáme snaha?
Jsme bezmocní
Zapomeňte na zapírání
Naše duše jsou zkorumpované
Naše mysli jsou v nepořádku
Naše vědomí zkrachované
Oh, jsme v prdeli

People
What are we thinking
It's shameful
Our standards are sinking
We're barely hanging on
Our spirit has gone
And once where it shone
I hear a lonesome song

Lidé
Co si vůbec myslíme?
Je to ostudné
Naše normy jsou potopeny
Sotva se držíme
Nás duch se vytratil
A jednou, tam kde to svítilo
Slyším osamělou píseň

People
How are we coping
It's futile
To even start hoping
That justice will prevail
That truth will tip the scales
Our dignity has sailed
Oh, we've failed

Lidé
Jak se s tím vyrovnáme?
Je dokonce marné
Začít doufat
že spravedlnost zvítězí
Pravda bude jazýčkem na vahách
Naše důstojnost odplula
Oh, selhali jsme

