...And Justice For All
Halls of justice painted green
Money talking
Power wolves beset your door
Hear them stalking
Soon you'll please their appetite
They devour
Hammer of justice crushes you
Overpower
The ultimate in vanity
Exploiting their supremacy
I can't believe the things you say
I can't believe, I can't believe the price you pay
Nothing can save you
Justice is lost
Justice is raped
Justice is gone
Pulling your strings
Justice is done
Seeking no truth
Winning is all
Find it so grim, so true, so real
Apathy their stepping stone
So unfeeling
Hidden deep animosity
So deceiving
Through your eyes their light burns
Hoping to find
Inquisition sinking you
With prying minds
The ultimate in vanity
Exploiting their supremacy
I can't believe the things you say
I can't believe, I can't believe the price you pay
Nothing can save you
Justice is lost
Justice is raped
Justice is gone
Pulling your strings
Justice is done
Seeking no truth
Winning is all
Find it so grim, so true, so real
Lady Justice has been raped
Truth assassin
Rolls of red tape seal your lips
Now you're done in
Their money tips her scales again
Make your deal
Just what is truth, I cannot tell
Cannot feel
The ultimate in vanity
Exploiting their supremacy
I can't believe the things you say
I can't believe, I can't believe the price we pay
Nothing can save us
Justice is lost
Justice is raped
Justice is gone
Pulling your strings
Justice is done
Seeking no truth
Winning is all
Find it so grim, so true, so real
Seeking no truth
Winning is all
Find it so grim, so true, so real
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Překlad:
...A spravedlnost pro všechny
Sály justice malované barvou dolarů 
Peníze mluví 
Vlci moci obklopí tvé dveře 
Slyšíš, jak se plíží 
Brzo uspokojíš jejich chuť 
Zhltnou tě 
Kladívko spravedlnosti tě rozdrtí 
Nadsilou 

[Ref.:] 
Vrchol marnosti 
Využívá svou moc 
Nevěřím tomu, co říkáš 
Nevěřím 
Nevěřím ceně, kterou platíš 
Nic tě nezachrání 

Spravedlnost se ztratila 
Spravedlnost ukradli 
Spravedlnost zemřela 
Tahá za tvý nitky 
Spravedlnost je pryč 
Nehledá pravdu 
Výhra je všechno 
Je to tak kruté 
Tak opravdové 
Tak skutečné 

Staví na lhostejnosti 
Tak krutí 
Hluboko skrytá nenávist 
Tak klamná 
Jejich světlo plane v tvých očích 
A zkouší najít 
Inkvizice tě odsoudí 
S myslí na modlitbách 

[Ref.] 

Paní spravedlnost znásilnili 
Vražda pravdy 
Úřední spisy ti zacpou ústa 
Teď jsi v tom 
Jejich peníze převáží misky zpět 
Vezmi svůj díl 
Co je ale pravda? Nemůžu říct 
Netuším 

Vrchol marnosti 
Využívá svou moc 
Nevěřím tomu, co říkáš 
Nevěřím 
Nevěřím ceně, kterou platíme 
Nic nás nezachrání 

Spravedlnost se ztratila 
Spravedlnost ukradli 
Spravedlnost zemřela 
Tahá za tvý nitky 
Spravedlnost je pryč 
|: Nehledá pravdu 
Výhra je všechno 
Je to tak kruté 
Tak opravdové 
Tak skutečné :|
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