Dirty Window
I see my reflection in the window
It looks different, so different than what you see
Projecting judgment on the world
This house is clean baby
This house is clean
Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
Look out my window and see it's gone wrong
Court is in session and I slam my gavel down
I'm judge and I'm jury and I'm executioner too
Projector
Protector
Rejector
Infector
Projector
Rejector
Infector
Injector
Defector
Rejector
I see my reflection in the window
This window clean inside, dirty on the out
I'm looking different than me
This house is clean baby
This house is clean
Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
Am I who I think I am?
I look out my window and see it's gone wrong
My court is in session and now I slam my gavel down
Projector
Protector
Rejector
Infector
Projector
Rejector
Infector
Injector
Defector
Rejector
Defector
I drink from the cup of denial
I'm judging the world from my throne
I drink from the cup of denial
I'm judging the world from my throne
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Překlad:
Špinavé okno
Vidím svůj odraz v okně 
Vypadá dost odlišně od toho, co vidíš ty 
Chystám se vynést rozsudek nad světem 
Tento dům je čistý baby 
Tento dům je čistý 

Jsem ten, kdo si myslím? 
Jsem ten, kdo si myslím? 
Jsem ten, kdo si myslím? 
Pohlédni z mého okna a uvidíš, že se něco pokazilo 
Soud právě zasedá a já vynáším rozsudek 

Jsem soudce, porota a kat v jednom 

Navrhovatel 
Ochránce 
Odpůrce 
Nákaza 
Navrhovatel 
Odpůrce 
Nákaza 
Obsluha jehly 
Zrádce 
Odpůrce 

Vidím svůj odraz v okně 
Toto okna je čisté zevnitř, ale špinavé zvenčí 
Vypadám jinak, než ve skutečnosti 
Tento dům je čistý baby 
Tento dům je čistý 

Jsem ten, kdo si myslím? 
Jsem ten, kdo si myslím? 
Jsem ten, kdo si myslím? 
Pohlédnu z okna a vidím, že se něco pokazilo 
Můj soud zasedá a já vynáším rozsudek 

Navrhovatel 
Ochránce 
Odpůrce 
Nákaza 
Navrhovatel 
Odpůrce 
Nákaza 
Obsluha jehly 
Zrádce 
Odpůrce 
Zrádce 

Piji z kalichu zapření 
Ze svého trůnu soudím celý svět 
Piji z kalichu zapření 
Ze svého trůnu soudím celý svět
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