Fear Factory - Shock
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Welcome to my world
Headfirst to the earth
With my sights on the goddamned kill switch Ive become a
fuse
Charged with attitude
Fixed and dialated by my anger

Wstrząs

I have become a direct
I have become a current
I have become a direct
I have become insurgent
I will be the power surge
Shock to the system
Electrified, amplified
Shock to the system
Alternate my wires
Heat my core desire
I will not stand for condemnation
Ive become the volts
To lead the revolt
Fuck with me ensues certain danger
I have become a direct
I have become a current
I have become a direct
I have become insurgent
I will be the power surge
Shock to the system
Electrified, amplified
Shock to the system
I am the power surge
I am the insurgent
Electrified, amplified
Electrified, amplified
Shock!

Witaj w moim świecie
Czołem do Ziemi
Z moimi celownikami na cholernych pukawkach-stałem się
detonatorem
Przepełnionym poglądami
Podreperowanym i zdializowanym przez złość.
Stałem się otwarty
Stałem się strumieniem
Stałem się otwarty
Stałem się rebeliantem
Będę falą uderzeniową
Wstrząs dla systemu
Nalektryzowany, wzmocniony
Wstrząs dla systemu!
Przemień moje kable
Ogrzej mój rdzeń pożądania
Nie będę czekał na skazanie
Stałem się woltami
Do przeprowadzenia rewolty
Pierdol razem ze mną wynikające z tego pewne zagrożenia.
Stałem się otwarty
Stałem się strumieniem
Stałem się otwarty
Stałem się rebeliantem
Będę falą uderzeniową
Wstrząs dla systemu
Nalektryzowany, wzmocniony
Wstrząs dla systemu!

Jestem falą uderzeniową
Jestem rebeliantem
Nalektryzowanym, wzmocnionym
Nalektryzowanym, wzmocnionym!
Wstrząs!

Fear Factory - Edgecrusher
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Conceived in a hell beyond your depth of perception
Chaotic case of conquering domination
Psychopath snaps fired chains of imprisonment
A bludgeoning force thats undermining the government

Niszczyciel Barier

Inflict strain upon the structure
Collapsing below my pressure
Inflict strain upon the structure
Collapsing below my pressure
Break of the edgecrusher...
The purist, non-conformist, jaded subhuman terrorist
From flesh to steel and blood to blade I fight to exist
A rival of justice, extreme rush of hatred
Survival in a twisted world where nothing is sacred
Inflict strain upon the structure
Collapsing below my pressure
Inflict strain upon the structure
Collapsing below my pressure
Break of the edgecrusher...

Poczęty w piekle poza możliwościami twojej percepcji
Chaotyczny przypadek podbijającej dominacji
Psychopatyczne zatrzaski spoiły łańcuchy więzienne
Wymuszana siła, która podrywa rząd.
Narzucane napięcie na strukturę
Załamuje się pod moim ciśnieniem
Narzucane napięcie na strukturę
Załamuje się pod moim ciśnieniem.
Pokonaj niszczyciela barier...
Najczystrzy nie-konformistyczny, styrany pod-człowiek terrorysta
Od ciała do stali i krwi do ostrza, walczę aby żyć
Rywal sprawiedliwości, ekstremalny napływ nienawiści
Walka o przetrwanie na tym zakręconym świecie, gdzie nic nie jest
święte.
Narzucane napięcie na strukturę
Załamuje się pod moim ciśnieniem
Narzucane napięcie na strukturę
Załamuje się pod moim ciśnieniem.
Pokonaj niszczyciela barier...

Fear Factory - Smasher/Devourer
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Fear me not but fear my hell
Men made me so I could kill
Praise me in the name of war
I destroy both rich and poor

Miażdżyciel-Pożeracz

I am the way, prepare for salvation
I am the way, prepare for salvation
Strength in time of suffering
Man alone is a weakling
Ascension is what you ask
I will be the fall of man
I am the way, prepare for salvation
I am the way, prepare for salvation
Salvation...
Those of you who dare to stray
I will tear your mind away
Those of you who dare to stray
I will take your life away

Nie bój się mnie, lecz mojego piekła
Ludzie mnie stworzyli, więc mógłbym zabijać
Wychwalaj mnie w imię wojny
Zniszczę i bogactwo i biedę.
Ja jestem drogą, przygotujcie się na zbawienie
Ja jestem drogą, przygotujcie się na zbawienie.
Silny w okresie cierpienia
Samotny człowiek jest słabeuszem
Wniebowstąpienie jest tym, o co prosiłeś
Ja będę upadkiem człowieka.
Ja jestem drogą, przygotujcie się na zbawienie
Ja jestem drogą, przygotujcie się na zbawienie.
Zbawienie...
Którzy z
Rozedrę
Którzy z
Rozedrę

was ośmielają się twierdzić że błądzę?
wasze umysły
was ośmielają się twierdzić że błądzę?
wasze życia!

Fear Factory - Securitron (Police State 2000)
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Invade and encompass to judge and dissect
Witness and persecute to serve and protect
To serve, and protect to serve
To serve, and protect to serve
Watchful and aware, constrain every movement
Admit the consequences, freedom's an illusion
Where is security governed through scrutiny?
Your privacy denied, organized and confined!
No place to hide!
No place to hide!
There is no place to hide
Plugged in your mind
Conformed design
To concede your rights
Concede your mind
Surrender to authority
"All must abide and all must adhere"
Future oppression becoming more clear
This is a warning so you must take heed
This coming vision is reality
Where is security governed through scrutiny?
Your privacy denied, organized and confined!
No place to hide
No place to hide...

Najazd i obława dla osądu i sekcji zwłok
Być świadkiem i prześladować aby służyć i chronić
Aby służyć, i chronić aby służyć
Aby służyć, i chronić aby służyć
Czujny i poinformowany, ostrożny przez każdą chwilę
Dopuszcza konskewencje, iluzja wolności
Gdzie jest bezpieczeństwo opanowane przez lustrację?
Twoja prywatność została odrzucona, podporządkowana i
ograniczona!
Nie ma gdzie się ukryć!
Nie ma gdzie się ukryć!
Nie ma miejsca do ukrycia
Zatkany w twojej głowie
Konformistyczny projekt
Do odstępstwa od twoich praw
Odstępstwa od twojego umysłu
Poddaj się dla autorytetu
"Wszystko musi być przestrzegane i wszystko musi trzymać się
swojego miejsca"
Przyszłościowy ucisk staje się bardziej przejrzysty
To jest niebezpieczne, więc musisz wziąć to pod uwagę
Ta nadchodząca wizja jest rzeczywistością
Gdzie jest bezpieczeństwo opanowane przez lustrację?
Twoja prywatność została odrzucona, podporządkowana i
ograniczona!
Nie ma gdzie się ukryć!
Nie ma gdzie się ukryć!

Fear Factory - Descent
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Falling victim from neglect
Designed thoughts and intellect
Forgotten and displaced
The crux of my dismay

Upadek

I feel nothing
I am nothing
I feel nothing
Nothing
How deep I descend?
Until I reach my end?
How deep I descend?
Deeper into this abyss
Weighted down and sinking fast
Life did not offer me
More than false destiny
I feel nothing
I am nothing
I feel nothing
Nothing
How deep I descend?
Until I reach my end?
How deep I descend?
I am nothing
I feel nothing
I am nothing
I feel nothing
Nothing
Nothing...
How deep I descend?
Until I reach my end?
How deep I descend?

Upadająca ofiara przez zaniedbanie
Zaprojektowane myśli i intelekt
Zapomniana i pozbawiona swojego miejsca
Sedno mojego niepokoju.
Nie czuję nic
Jestem niczym
Nie czuję nic
Nic!
Jak głęboko upadłem?
Dosięgnąłem aż swojego końca?
Jak głęboko upadłem?
Głębiej w tą otchłań
Jestem przeciążony i szybko tonę
Życie nie oferuje mi niczego więcej
Niż tego fałszywego przeznaczenia.
Nie czuję nic
Jestem niczym
Nie czuję nic
Nic!
Jak głęboko upadłem?
Dosięgnąłem aż swojego końca?
Jak głęboko upadłem?
Nie czuję nic
Jestem niczym
Nie czuję nic
Nic
Nic...
Jak głęboko upadłem?
Dosięgnąłem aż swojego końca?
Jak głęboko upadłem?

Fear Factory - Hi-Tech Hate
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

These weapons of mass destruction
Around our world, threat to us all!
Operated by fears, cold over years
Systematic death, terminal breath!
Leaders of our time just stand behind
An arsenal to end us all!
Fighting a war, we can't ignore Destined to fall, cowards to
all!...
We are losing, weapons controlling
This is the hour of your reckoning
These weapons of mass destruction
Around our world, threat to us all!
Fighting a war we can't ignore Destined to fall, cowards to
all!...
We are losing, weapons controlling
This is the hour of your reckoning
No more arsenal threatens all
Heading for a downfall
Mass destruction, mass destruction
Mass destruction for all
Coward!...

Nienawiść Wyższej Technologii
Te bronie masowej zagłady
Wokół naszego świata, zdradzają nas wszystkich
Zasilane przez lęki, zimno przez lata
Systematyczna śmierć, ostatni oddech!
Przywódcy naszych czasów po prostu stoją
Za arsenałem do końca nas wszystkich!
Walcząc na wojnie, nie możemy zignorować przeznaczonych do
upadku, tchórzy dla wszystkich!...
Przegrywamy, bronie panują
To jest godzina naszego rozliczenia
Te bronie masowej zagłady
Wokół naszego świata, zdradzają nas wszystkich
Walcząc na wojnie, nie możemy zignorować przeznaczonych do
upadku, tchórzy dla wszystkich!...
Przegrywamy, bronie panują
To jest godzina naszego rozliczenia
Żaden arsenał nas wszystkich już więcej nie zdradzi
Kierunek do upadku
Masowa zagłada, masowa zagłada
Masowa zagłada dla wszystkich
Tchórz!...

Fear Factory - Freedom or fire
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

How can you accept social supression
This weak state of mind in our time
I demand release from hypocrisy
I'd rather die than be held down, forced down
Freedom or fire
Freedom or fire
I'm on the threshold of revolution
I'd rather burn than be held down, forced down
Freedom or fire
Freedom or fire
Unrestrained determination
Set ablaze for liberation
Locked in chains of this sovereignty
Let me be 'cause I long to be
Free! Free!
Unrestrained determination
Set ablaze for liberation
Set ablaze
Set ablaze
Freedom or fire

Wolność Lub Ogień
Jak możesz akceptować społeczną supresję
Ten słaby stan umysłu w naszych czasach
Żądam uwolnienia się od hipokryzji
Wolałbym raczej umrzeć niż być uciskanym, zmuszanym
Wolność lub ogień
Wolność lub ogień
Jestem na progu rewolucji
Wolałbym raczej spłonąć niż być uciskanym, zmuszanym
Wolność lub ogień
Wolność lub ogień
Niepowstrzymana determinacja
Podpalenie dla wyzwolenia
Zakuty w łańcuchach tej suwerenności
Pozwól mi być, bo tęskno mi do tego
Wolny! Wolny!
Niepowstrzymana determinacja
Podpalenie dla wyzwolenia
Podpalenie
Podpalenie
Wolność lub ogień!

Fear Factory - Obsolete
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Nothing is the way it seems
Discerning man from machines now
Dominate as to erase
Wiping man off Earth's face now
Defaced by all inept justice
Shamed by the mental abuses
Branded "inferior weakness"
Ordered to cease and to desist!
Man is obsolete!
Our world, obsolete!
Man is obsolete!
Erased, extinct!
Obsolete!
Fueling engines through deceit
To eradicate humanity
Defaced by all inept justice
Shamed by the mental abuses
Branded "inferior weakness"
Ordered to cease and to desist!
Man is obsolete!
Our world, obsolete!
Man is obsolete!
Erased, extinct!
Obsolete!

Przestarzały
Nic nie jest takie jak się wydaje
Przenikliwy człowiek od maszyn
Teraz dominuje, co się tyczy wymazywania
Czyszczący człowiek wyłącza teraz oblicze Ziemi
Znieważony przez całą tą niegodziwą sprawiedliwość
Zhańbiony przez te mentalne pogardy
Naznaczony "podrzędną słabością"
Podporządkowany wstrzymywaniu się odstąpywaniu!
Człowiek jest przestarzały!
Nasz świat, przestarzały!
Człowiek jest przestarzały!
Wymazany, wymarły!
Przestarzały!
Doładowywane silniki przez fałsz
Dla wykorzenienia ludzkości
Znieważony przez całą tą niegodziwą sprawiedliwość
Zhańbiony przez te mentalne pogardy
Naznaczony "podrzędną słabością"
Człowiek jest przestarzały!
Nasz świat, przestarzały!
Człowiek jest przestarzały!
Wymazany, wymarły!
Przestarzały!

Fear Factory - Resurrection
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Consumed with memories that preceded today
Given a chance to bereave life thats slipping away
Suffered through tragedy of my slow decay
Deceptive tendencies dragged my soul away
All that I know there was no God for me
Force that shatters all, absence of mortality

Zmartwychwstanie

Revive
Revive
Revive
Revive

all my fears
wasted tears
void within
once again...

Forsaken by destiny, forsaken by my own mind
I must remove my skin to see belief in your eyes
All that I know there was no God for me
Force that shatters all, absence of humanity
Revive
Revive
Revive
Revive

all my fears
wasted tears
void within
once again...

Reach for the sky
Touch the sky
Revive a hope
For mankind

Skonsumowany przez wspomnienia, które poprzedziły dzień dzisiejszy
Dano mi szansę aby porzucić życie, które się ześlizguje
Przecierpione przez tragedię mojego powolnego rozkładu
Zwodnicze tendencje odciągają moją duszę
Wszystko co wiem to to, że nie było Boga dla mnie
Siła, która roztrzaskała wszystko, nieobecność śmiertelności.
Przywróć
Przywróć
Przywróć
Przywróć

wszystkie moje lęki
wszystkie zmarnowane łzy
wewnętrzną pustkę
raz jeszcze...

Zapomniany przez przeznaczenie, zapomniany przez mój własny
umysł
Muszę usunąć swoją skórę aby ujrzeć wiarę w twoich oczach
Wszystko co wiem to to, że nie było Boga dla mnie
Siła, która roztrzaskała wszystko, nieobecność śmiertelności.
Przywróć
Przywróć
Przywróć
Przywróć

wszystkie moje lęki
wszystkie zmarnowane łzy
wewnętrzną pustkę
raz jeszcze...

Dosięgnij nieba
Dotknij nieba
Przywróć nadzieję
Dla ludzkości.

Fear Factory - Timelessness
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

I've felt darkness closing in on me
Chilling shadows surrounding me
Ive had the poison leak into my skin
And it corroded my heart away
Bled away
Cut away
Dark night of my soul...

Wieczność
Czułem ciemność zbliżającą się do mnie
Zimne cienie otaczają mnie
Miałem truciznę przeciekającą do mojej skóry
I ona ordzawiła moje serce
Wykrwawiła
Odcięła
Czarna noc mojej duszy...

