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Delight

Zmowa milczenia

The Pact of Silence

czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal

so conveniently out of sight and out of mind

prawo, religia - naiwne wyobrażenia

private offices, the handshakes, leisure time

a po godzinach, w prywatnych gabinetach

daydreams, delusions, religion, law and science

podziemny świat - zmowa milczenia

the underworld, their pact of silence

nic nie uchroni mnie przed całym świata złem

nothing can keep me safe from the evil out there

i tak dosięgnie mnie, to jedno wiesz na pewno

the one thing I'm sure of will reach me just like them

pokusa ciszy, by świadomie łudzić się

the silence tempts me to start lying to myself

nic tak nie rani, jak twoja obojętność

nothing hurts as much as to hear you just don't care

mówisz- od dawna światem rządzi ten sam schemat

you say the world's always been run by this same pattern

racje jednostki zupełnie bez znaczenia

individual rights would never really matter

milczysz - skoro decyduje głos większości

majority rule makes you give in and stay silent

mój sprzeciw jest dla ciebie manifestem bezsilności

you say when I stand up I just declare that I'm powerless

chcę krzyczeć, gdy mówisz, że to bez znaczenia

it makes me scream to hear I can't make it change

przez takich jak ty, nic się tu nie zmienia

it's people like you who make things stay the same

więc nie mów mi, że to wszystko bez znaczenia

so don't you ever say that I can't make a change

przez takich jak ty!!!

it's people like you!!

nic nie uchroni mnie przed całym świata złem

nothing can keep me safe from the evil out there

i tak dosięgnie mnie, to jedno wiesz na pewno

the one thing I'm sure of will reach me just like them

pokusa ciszy, by świadomie łudzić się

the silence tempts me to start lying to myself

nic tak nie rani, jak twoja obojętność

nothing hurts as much as to hear you just don't care

nic nie uchroni mnie przed całym świata złem

nothing can keep me safe from the evil out there

i tak dosięgnie mnie, to jedno wiesz na pewno

the one thing I'm sure of will reach me just like them

pokusa ciszy, by świadomie łudzić się

the silence tempts me to start lying to myself

nic tak nie rani, jak twoja obojętność

nothing hurts as much as to hear you just don't care
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