Fear Factory - Demanufacture
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Desensitizied by the values of life
Maligned and despaired by government lies

Deprodukcja

Revenge is so strong
I taste it on my tongue
My gun will be
Your angel of mercy
Dislocated by the eyes of disdain
Abused beyond recognition
I cant cope with
The madness abounding
Blasts in my head
Of gunfire resounding
Firing relentless
Killing the senses
Ive got no more goddamn regrets
Ive got no more goddamn respect
I am the thorn
In your eye
I am the thorn
In your eye (x2)

Znieczulony przez sens życia
Oczerniony i zdesperowany przez kłamstwa rządu.
Zemsta jest tak silna
Czuję ją na moim języku
Mój pistolet będzie
Twoim aniołem miłosierdzia.
Zdezorientowany przez oczy pogardy
Zmaltretowany nie do poznania.
Nie mogę sobie poradzić
Z szaleństwem obfitującym
W wybuchy w mojej głowie
Rozbrzmiewanych przez strzały z pistoletu
Strzelają nieustannie
Zabijając zmysły.
Nie mam więcej cholernego żalu
Nie mam więcej cholernego szacunku.
Jestem cierniem
W twoim oku
Jestem cierniem w twoim oku (x2)

Repeat second verse
[Powtórzenie drugiej zwrotki]
Ive got no more goddamn regrets
Ive got no more goddamn respect (x3)

Nie mam więcej cholernego żalu
Nie mam więcej cholernego szacunku. (x3)

Fear Factory - Self bias resistor
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Hey you! Wake up!
open your swollen eyes
Erosion invades your mind
A cancer that grows over time

Własny Opornik

Hey you! Rise up!
Rise to fight, eliminate
Burn your fuse to detonate
The human machines of hate

All these years they've tried to break you
To your knees
Anger scours right through your veins
Now it's time to put an end
To all the lies
Now it's time to take control
Of your life

Wake up! Rise up!
Open minds will dominate
Burn your fuse to detonate
The human machines of hate

All these years they've tried to break you
To your knees
Anger scours right through your veins
Now it's time to put an end
To all the lies
Now it's time to take control
Of your life life life life

Hypocrisy
You can't believe
Machines of hate
A disease that infiltrates

Persist for resistance
Resist their insolence
You are a dissident
Burn away conformity

Persist for resistance
Resist their insolence
You are a dissident
Burn away conformity

All these years they've tried to break you
To your knees
Anger scours right through your veins
Now it's time to put an end
To all the lies
Now it's time to take control
Of your life

Hej ty! Obudź się!
Otwórz swoje spuchnięte oczy
Erozja wdziera się w twój umysł
Rak, który rośnie przez cały czas.
Hej ty! Podnieś się!
Podnieś się do walki, eliminacji
Spal swój bezpiecznik do detonacji
Ludzkie maszyny nienawiści.
Przez wszystkie te lata próbowali zgiąć cię
Na kolana
Złość przebiega prosto przez twoje żyły
Teraz jest czas do skończenia
Wszystkich tych kłamst
Teraz jest czas do przejęcia kontroli
Nad swoim życiem.
Obudź się! Podnieś się!
Otwarte umysły będą rządzić
Spal swój bezpiecznik do detonacji
Ludzkie maszyny nienawiści.
Przez wszystkie te lata próbowali zgiąć cię
Na kolana
Złość przebiega prosto przez twoje żyły
Teraz jest czas do skończenia
Wszystkich tych kłamst
Teraz jest czas do przejęcia kontroli
Nad swoim życiem życiem życiem życiem!
Hipokryzja
Nie możesz uwierzyć
Maszyny nienawiści
Choroba, która przesiąka.
Wytrzymuj do oporu
Odeprzyj ich bezczelność
Jesteś dysydentem
Wypal konformizm.
Wytrzymuj do oporu
Odeprzyj ich bezczelność
Jesteś dysydentem
Wypal konformizm.
Przez wszystkie te lata próbowali zgiąć cię
Na kolana
Złość przebiega prosto przez twoje żyły
Teraz jest czas do skończenia
Wszystkich tych kłamst
Teraz jest czas do przejęcia kontroli
Nad swoim życiem.
Oni próbowali cię
Oni próbowali cię
Oni próbowali cię
Oni próbowali cię

przełamać
przełamać
przełamać
przełamać!

Fear Factory - Zero signal
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

So withdrawn and feeling numb
Watching life come all undone
Growing fear, a human grace
A drowning mind in a dark embrace

Zerowy Sygnał

My life
A disarray
And i
Fade away

I am down on my knees
Praying beyond belief
The silence deafens my ears
And welds the shackles
Onto my fears

Lost
All faith
Lost
All trust
Lost
All faith
Lost
All trust

A więc izolacja i uczucie zdrętwienia
Oglądanie życia jak przychodzi niespełnione
Narastający strach, ludzki wdzięk
Tonący rozum w uścisku mroku.
Moje życie
Chaosem
A ja
Zanikam.
Klęczę
Modląc się bez wiary
Cisza ogłusza moje uszy
I zakuwa w kajdany
Moich lęków.
Stracona
Cała wiara
Stracone
Całe zaufanie
Stracona
Cała wiara
Stracone
Całe zaufanie.
A więc izolacja i uczucie zdrętwienia
Oglądanie życia jak przychodzi niespełnione.

So withdrawn and feeling numb
Watching life come all undone

My life
A disarray
And i
Fade away

I am down on my knees
Praying beyond belief
The silence deafens my ears
And welds the shackles
Onto my fears

I have lost all faith
I have lost all trust
A sordid mesh turning to dust
A sordid mesh turning to dust

I am
I am
I am
I am
I am
I am
I am

lost
so numb
so numb
so numb
so numb
so numb
so numb

Moje życie
Chaosem
A ja
Zanikam.
Klęczę
Modląc się bez wiary
Cisza ogłusza moje uszy
I zakuwa w kajdany
Moich lęków.
Straciłem całą wiarę
Straciłem całe zaufanie
Brudne sieci starte w pył
Brudne sieci starte w pył.
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem

stracony
taki odrętwiały
taki odrętwiały
taki odrętwiały
taki odrętwiały
taki odrętwiały
taki odrętwiały!

Fear Factory - Replica
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Huhh!

Replika
Huhh!

There is no love
Nie ma miłości!!!
I am a duplication
Innocently
I was conceived
So violently
There was no love
There was no love for me
There was only hatred

I am
I am
I am
I am

rape
hate
rape
hate

Jestem niewinnym duplikatem
Zostałem
Poczęty
Tak gwałtownie
Nie było miłości
Nie było miłości dla mnie
Była tylko nienawiść.
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem

gwałcony
nienawidzony
gwałcony
nienawidzony!

Każdego dnia czuję anonimową nienawiść
Wiecznie w cieniu niełaski.
Every day I feel anonymous hate
Forever in the shadow of disgrace

I am
I am
I am
I am

rape
hate
rape
hate

Filled with pain
A bruised and darkened soul
Spare me from the
Life that's full of misery
I don't want to live that way
I don't want to live that way

There is no love

Every day I feel anonymous hate
Forever in the shadow of disgrace

I am
I am
I am
I am

rape
hate
rape
hate

Filled with pain
A bruised and darkened soul
Spare me from the
Life that's full of misery

I am so
Filled with pain
A bruised and darkened soul
Spare me from the

Jestem
Jestem
Jestem
Jestem

gwałcony
nienawidzony
gwałcony
nienawidzony!

Przepełniony bólem
Potłuczona i zczerniała dusza
Oszczędź mnie od
Życia, które jest pełne cierpienia
Nie chcę żyć w ten sposób
Nie chcę żyć w ten sposób.
Nie ma miłości!!!
Każdego dnia czuję anonimową nienawiść
Wiecznie w cieniu niełaski.
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem

gwałcony
nienawidzony
gwałcony
nienawidzony!

Przepełniony bólem
Potłuczona i zczerniała dusza
Oszczędź mnie od
Życia, które jest pełne cierpienia.
Jestem tak bardzo
Przepełniony bólem
Potłuczona i zczerniała dusza
Oszczędź mnie od
Życia, które jest pełne cierpienia
Nie chcę żyć w ten sposób
Nie chcę żyć w ten sposób
Nie chcę żyć w ten sposób
Nie chcę żyć w ten sposób!
Jestem tak bardzo
Przepełniony bólem
Potłuczona i zczerniała dusza

Fear Factory - New breed
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

We
We
We
We

Nowa Rasa

are
are
are
are

the
the
the
the

new breed
future
new breed
future

We are immune to life itself
Cold rules are reality
We are immune to life itself
Cold rules are reality
Born, bred, beaten
Born, bred, beaten
We
We
We
We

have
have
have
have

control of
control of
control of
control of

destiny
what's to be
destiny
what's to be

Born, bred, beaten
Born, bred, beaten [x2]

Jesteśmy
Jesteśmy
Jesteśmy
Jesteśmy

nową rasą
przyszłością
nową rasą
przyszłością.

Jesteśmy wolni dla życia samego w sobie
Zimne zasady są rzeczywistością
Jesteśmy wolni dla życia samego w sobie
Zimne zasady są rzeczywistością.
Urodzony, wychowany, zdeptany
Urodzony, wychowany, zdeptany!
Mamy
Mamy
Mamy
Mamy

kontrolę
kontrolę
kontrolę
kontrolę

nad
nad
nad
nad

przeznaczeniem
tym co jest
przeznaczeniem
tym co jest.

Urodzony, wychowany, zdeptany
Urodzony, wychowany, zdeptany! [x2]
New breed, new breed
New breed, new breed

Nowa rasa, nowa rasa
Nowa rasa, nowa rasa!

We are immune to life itself
Cold rules are reality
We have control of destiny
We have control of what's to be
Born, bred, beaten
Born, bred, beaten [x2]

Jesteśmy wolni dla życia samego w sobie
Zimne zasady są rzeczywistością
Mamy kontrolę nad przeznaczeniem
Mamy kontrolę nad tym co jest.
Urodzony, wychowany, zdeptany
Urodzony, wychowany, zdeptany! [x2]

[Repeat chorus]
[Powtórzenie refrenu]
New
New
New
New

breed
breed
breed
breed

We
We
We
We

New breed
New breed
New breed [x3]

are
are
are
are

the
the
the
the

new breed
future
new breed
future

Nową
Nową
Nową
Nową

rasą,
rasą,
rasą,
rasą,

jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy
jesteśmy

Nową rasą
Nową rasą
Nową rasą [x3]

nową
nową
nową
nową

rasą
rasą
rasą
rasą

Fear Factory - Dog day sunrise
Tekst piosenki:
Dog Day Sunrise
Every day of my life
I'm working on a scheme
Working overtime underground
Girls work under floors
The failures tend the moors
But once the seem is cut
They find out what is learned
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Drag your feet through hollow streets
Drag your feet through hollow streets
Drag your feet through hollow streets
Drag your feet through hollow streets
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Valentine has shining eyes
Valentine has shining eyes
My valentine has shining eyes
Valentine has shining eyes
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Valentine has shining eyes
Valentine has shining eyes
My valentine has shining eyes
Valentine has shining eyes
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise
Dog Day Sunrise

Fear Factory - Body Hammer
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

I clench my teeth and realize
My world is so near its demise
A dying sun in a poisonous sky
Stinging my eyes
Burning with contempt and conflict

Cielesne Zmiażdżenie

As of now
I am a tool
Of severe impact
I clench my fist and visualize
The blood that is spilled is our own
I open wide my bloodshot eyes
Count the dead
A result of disfunction
[Chorus:]
As of now
I am a tool
Of severe impact
Hammer down
Cause and effect
And create a new world
Pound, drive, swing, strike
Break down, smash down
Pound and drive, swing and strike
Break it down
I am a tool
[Repeat chorus (X2)]
I am a tool...
I am a tool to break down
Break it down and smash it all away

Zaciskam zęby i urzeczywistniam sobie
Że mój świat jest tak bliski swojego upadku
Umierające słońce na otrutym niebie
Kłuje mnie w oczy
Płonie ze wzgardą i konfliktem.
Od teraz
Jestem narzędziem
Ciężkiego wstrząsu.
Zaciskam pięści i uzmysławiam sobie
Że rozlana krew jest naszą własną
Otwieram szeroko moje nabiegłe krwią oczy
Liczę zmarłych
Rezultat dysfunkcji.
[Chorus:]
Od teraz
Jestem narzędziem
Ciężkiego wstrząsu
Zaklepana
Sprawa i efekt
Oraz stworzenie nowego świata.
Utrzyj(ręce), nakieruj, weź zamach, uderz
Przełam, zmiażdż
Utrzyj(ręce) i nakieruj, weź zamach i uderz
Przełam to
Jestem narzędziem!
[Powtórzenie refrenu (x2)]
Jestem narzędziem...
Jestem narzędziem do miażdżenia
Zmiażdż to i rozgnieć w pizdu!

Fear Factory - Flashpoint
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

I lied
Right to your face
And I'll burn
Eternally in flames
In flames...

Punkt Krytyczny

Instinct
Has failed me now
Enslaved
By my deceit
Lies sink in like gasoline
Saturates my body
One last spark of dishonesty
And that will be the death of me
Damned
In flames
Damned
In flames [X2]
Lies engulf me
Lies they burn me
Lies they purge me
Lies they free me
Lies sink in like gasoline
Saturates my body
One last spark of dishonesty
And that will be the death of me
Damned
In flames
Damned
In flames [X2]

Leżałem
Prosto w kierunku twojej twarzy
I będę palił się
Wiecznie w płomieniach
W płomieniach...
Instynkt
Zawiódł mnie teraz
Zniewolony
Przez mój fałsz.
Kłasmtwa toną jak w benzynie
Nasączając moje ciało
Ostatnia iskra nieuczciwości
I to będzie mój koniec.
Potępiony
W płomieniach
Potępiony
W płomieniach [x2]
Kłamstwa pochłaniają mnie
Kłamstwa palą mnie
Kłastwa oczyszczają mnie
Kłamstwa uwalniają mnie
Kłasmtwa toną jak w benzynie
Nasączając moje ciało
Ostatnia iskra nieuczciwości
I to będzie mój koniec.
Potępiony
W płomieniach
Potępiony
W płomieniach [x2]

Fear Factory - H-K (Hunter-Killer)
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

The conscious man is dead
And I buried him
Beneath this scarred tissue
Armored skeleton
The machine is now alive
Desensitized with open eyes
Powered by an angry mind
And is refueled by those I despite

H-K (Łowca-Zabójca)

I've become what the detest
A delinquent survivalist
Without fear and no regrets
They fucking say
I am
I am
I am
I am

a
a
a
a

criminal
criminal
criminal
criminal

I must steal
To survive
I must kill
To moralize
Leaving people victimized
Fuels my angst inside
I'm your judge
And your jury
You don't het
And attorney
With my verdict
Of guilty
An execution in fury
The machine is now alive
To wreak havoc in your lifes
There's no use to hold me back
I am ready to attack
[Repeat second verse]
I am
I am
I am
I am

a
a
a
a

criminal
criminal
criminal
criminal

Świadomy człowiek jest martwy
A ja go pogrzebałem
Pod tą pokrytą bliznami tkanką
Opancerzony szkielet
Maszyna jest teraz żywa
Uniewrażliwiona otwartymi oczyma
Umocniona przez wściekły umysł
I doładowana tymi, którymi gardzę.
Stałem się znienawidzony
Przestępca przetrwania
Bez strachu i żalu
Oni kurwa mówią:
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem

przestępcą
przestępcą
przestępcą
przestępcą!

Muszę się ukrywać
Aby przetrwać
Muszę zabijać
Aby umoralniać
Zostawiając tych zgnębionych ludzi
Ładujących mój wewnętrzny strach.
Jestem twoim sędzią
I ławą przysięgłych
Nie jesteś daleko
I nie potrzebujesz adwokata
Z moim werdyktem
Winy:
Egzekucja w furii.
Maszyna teraz żyje
Aby dać upust spustoszeniu w waszych życiach
Nic mnie nie powstrzyma
Jestem gotowy do ataku.
[Powtórzenie drugiej wzrotki]
Jestem
Jestem
Jestem
Jestem

przestępcą
przestępcą
przestępcą
przestępcą!

Fear Factory - A therapy for pain
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

I welcome death with open arms
Her soft breath and simple charm
Wandering through memories
Takes my hand for me to see

Terapia Bólu

Tried so hard
Echoes of innocence
Are my thoughts into dissent
Tried so hard
When we finally reach the end
She lets go of my hand
Waking into realms of light
There will be no death tonight
Tried so hard

Witam śmierć z otwartymi ramionami
Jej łagodny oddech i prosty urok
Spaceruję przez wspomnienia
Bierze moją rękę bym mógł zobaczyć
Próbowałem tak bardzo
Echa niewinności
Są różnicami w poglądach
Próbowałem tak bardzo
Gdy nareszcie doszliśmy do końca
Ona puszcza moją dłoń
Budzę się w królestwie światła
Nie będzie śmierci dziś w nocy.
Próbowałem tak bardzo

