Attitude
Suppose I say "I'm never satisfied"
Suppose I say "You cut some root to make the tree survive"
Just let me kill you for a while
Just let me kill you for a smile
Just let me kill you once
I'm oh so bored to death
I hunger
I hunger
I eat
Born into attitude
Asleep at the wheel
Throw all your bullets in the fire
And run like hell
Why cure the fever?
Whatever happened to sweat?
Suppose I say "The vultures smile at me"
Suppose I say "I've sent them down and they plan to pick you clean"
And satisfaction this way comes
And satisfaction this way comes
And satisfaction's here and gone, gone
Gone again
I hunger
I hunger
I eat
Born into attitude
Asleep at the wheel
Throw all your bullets in the fire
And stand there
Born into attitude
Twist mother tongue
Throw all your bullets in the fire
And run like hell
Why cure the fever?
Whatever happened to sweat?
Just let me kill you for a while
Just let me kill you for a smile
Just let me kill you once for me
I'm bored to death
And satisfaction this way comes
And satisfaction this way comes
And satisfaction's here and
gone, gone
Gone again
I hunger
I hunger
I eat
Born into attitude
Asleep at the wheel
Throw all your bullets in the fire
And stand there
Born into attitude
Twist mother tongue
Throwing all your bullets in the fire
And run like hell
Why cure the fever?
Whatever happened to sweat?
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Překlad:
Postoj
Představ si, že říkám, 
Že jsem nespokojen s čímkoliv 
Představ si, že říkám, 
Že sekáš kořeny stromům, 
aby přežily 

Tak nech mě chvilku, abych tě zabil 
Tak nech mě, abych tě zabil pro úsměv 
Tak nech mě, abych tě zabil jednou 
Jsem tak narozen, abych zemřel 

Ó, já hladovím 
Hladovím 
Jím 

Narozen do postoje 
Ve spánku na kole 
Hoď všechny tvý kulky do ohně 
A prchej jak ďas 
Proč léčit horečku? 
Co se stalo potu? 

Představ si, že říkám, 
Že supi se mi smějou 
Představ si, že říkám, 
Že je přitáhnu dolů, 
oni si tě čistě vyzobou 

A uspokojení tudy přichází 
A uspokojení tudy přichází 
A uspokojení je tady a pryč 
Pryč, jé, a zase pryč 

Ó, já hladovím 
Hladovím 
Jím 

Narozen do postoje 
Ve spánku na kole 
Hoď všechny tvý kulky do ohně 
A stůj tam 

Narozen do postoje 
Kruť matčiným jazykem 
Hoď všechny tvý kulky do ohně 
A prchej jak ďas 
Proč léčit horečku? 
Co se stalo potu? 

Tak nech mě chvilku, abych tě zabil 
Tak nech mě, abych tě zabil pro úsměv 
Tak nech mě, abych tě zabil jednou 
Jsem narozen, abych zemřel 

A uspokojení tudy přichází 
A uspokojení tudy přichází 
A uspokojení je tady a pryč 
Pryč, pryč zase 

Ó, já hladovím 
Hladovím 
Jím 

Narozen do postoje 
Ve spánku na kole 
Hoď všechny tvý kulky do ohně 
A stůj tam 

Narozen do postoje 
Kruť matčiným jazykem 
Hoď všechny tvý kulky do ohně 
A val jak z pekla 
Proč léčit horečku? 
Co se stalo potu?
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