Cyanide
Sleep and dream of this
Death angel's kiss
Brings final blissCompletely
Empty they say,
Death, won't you let me stay?
Empty they say,
Death, hear me call your name,
Call your name... 
...suicide 
I've already died
You're just the funeral 
I've been waiting for 
...cyanide
Living dead inside
Break this empty shell forever more
Wait, wait patiently
Your death black wings
Unfolding sleep
Spreading o'er me
Empty they say,
Death, won't you let me stay?
Empty they say,
Death, hear me call your name, 
Call your name... 
...suicide 
I've already died
You're just the funeral
I've been waiting for 
...cyanide
Living dead inside
Break this empty shell forever more
Say, is that rain or are they tears?
That has stained your concrete face for years
The crying, weeping, shedding strife
Year after year, life after life
An air of freshly broken ground
A concrete angel lit right down 
Upon the grave which swallows fast
It's peace at last, peace at last!
Empty they say,
Death, won't you let me stay?
Empty they say,Death, hear me call your name, 
Call your name... 
...suicide 
I've already died
You're just the funeral 
I've been waiting for 
...cyanide
Living dead inside
Break this empty shell forever more
Forever more,
Forever more
It's just the funeral 
I've been waiting for
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Spi, a vezmi nás tam 
K andělskému polibku 
Přinášejícímu nekonečnost 
Nevěř tomu 

Prázdná, říkají 
Smrti, nenecháš mě tu zůstat? 
Prázdná, říkají 
Smrti, nezavoláš své jméno? 
Oh, volám tvé jméno 

Sebevražda, jsem připravená zemřít 
Je to jen pohřeb, na co čekám 
Kyanid, cítím uvnitř smrt 
Znič tuhle prázdnou skořápku napořád 

Čekej, trpělivě čekej 
Tvoje mrtvá černá křídla 
Linoucí se řev 
Doráží ke mně 

Prázdná, říkají 
Smrti, nenecháš mě tu zůstat? 
Prázdná, říkají 
Smrti, nezavoláš své jméno? 
Oh, volám tvé jméno 

Sebevražda, jsem připravená zemřít 
Je to jen pohřeb, na co čekám 
Kyanid, cítím uvnitř smrt 
Znič tuhle prázdnou skořápku napořád 

Dny, kdy prší, nebo jsou to slzy? 
Probodávám tvůj betonový obličej celá ta léta 
Křičící, plačící, shazující štěstí 
Rok za rokem, život za životem 

Šíp střelený do zničené země 
Betonový anděl se nikdy nevzdává 
Znovu rychle polykáš ticho 
Naposledy s mírem 
Oh, naposledy s mírem 

Prázdný, říkají 
Smrti, nenecháš mě tu zůstat? 
Prázdný, říkají 
Smrti, nezavoláš své jméno? 
Oh, volám své jméno 

Sebevražda, jsem připravená zemřít 
Je to jen pohřeb, na co čekám 
Kyanid, cítím uvnitř smrt 
Znič tuhle prázdnou skořápku napořád 

Navždy 
Navždy 
Je to jen pohřeb, na co čekám 
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