Leper Messiah
Spineless from the start
Sucked into the part
Circus comes to town
You play the lead clown
Please, please
Spreading his disease, living by his story
Knees, knees
Falling to your knees, suffer for his glory
You will
Time for lust, time for lie
Time to kiss your life goodbye
Send me money, send me green, heaven you will meet
Make a contribution and you'll get the better seat
Bow to Leper Messiah
Marvel at his tricks
Need your Sunday fix
Blind devotion came
Rotting your brain
Chain, chain
Join the endless chain, taken by his glamour
Fame, fame
Infection is the game, stinking drunk with power
We see
Time for lust, time for lie
Time to kiss your life goodbye
Send me money, send me green, heaven you will meet
Make a contribution and you'll get the better seat
Bow to Leper Messiah
Witchery, weakening
Sees the sheep are gathering
Set the trap, hypnotize
Now you follow
Time for lust, time for lie
Time to kiss your life goodbye
Send me money, send me green, heaven you will meet
Make a contribution and you'll get the better seat
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Překlad:
Malomocný Mesiáš
Malomocný mesiáš, text, který James napsal poté, co se s Larsem jednou dívali na nedělní pořady v TV a viděli jednoho kněze, televizního kazatele, který burcoval své ovečky a kasíroval příspěvky na svou víru, která mu pomohla k přepychovému životu. Později se objevilo toto téma v textech u mnoha kapel. 
Cizí slova v textu: 
Mesiáš - pochází z hebrejštiny, v originále psáno Masiahh (výslovnsot Mašiah), přeloženo Pomazaný, čili Spasitel. Shodný význam má i řecké slovo Kristus, psáno v originále Kristos. Bible tento termín používá v Hebrejských písmech (neboli ve Starém zákoně) na předpovězeného Zachránce lidstva Ježíše Krista. V moderní době si mnoho falešných spasitelů hraje na Mesiáše. 

Od začátku bez páteře, vtažen do role 
cirkus přichází do města, hraješ hlavního klauna 
Prosím, prosím 
šíří jeho nemoc, žije jeho příběhem 
Na kolena 
padněte na kolena, oběť za jeho slávu 
Ty chceš 

[Refrén:] 
Čas rozkoše, čas lží 
čas na loučení se životem 
Pošlete prachy, pošlete víc 
Přijdete do nebe 
Přispějte nám 
a dostanete tam lepší místo 

Skloňte se před malomocným Mesiášem 

Žasnete nad jeho triky, potřebuje váš nedělní tuzér 
přišla slepá oddanost, hnije vám mozek 
Pouta, pouta 
Vstupujete do jeho nekonečných pout, zaujati jeho kouzlem 
Sláva, sláva 
Nákaza je hra, je opilý mocí, až to páchne 
Uvidíme 

[Refrén] 

Skloňte se před malomocným Mesiášem 

Kouzla oslabují 
Vidí, že se ovce scházejí 
nastraží past, uhrane 
a vy ho následujete 

[Refrén] 

Lež
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