My Apocalypse
Claustrophobic
Crawl out of this skin
Heart explosive
Reach in, pull that pin
Fear thy name: extermination
Desecrate inhale the fire
So we cross that line
Into the grips
Total eclipse
Suffer unto my apocalypse
Deadly vision
Prophecy reveal
Death magnetic
Pulling closer still
Fear thy name: annihilation
Desolate inhale the fire
So we cross that line
Into the grips
Total eclipse
Suffer unto my apocalypse
Crushing metal, ripping skin
Tossing body, mannequin
Spilling blood, bleeding gas
Mangle flesh, snapping spine
Dripping bloody valentine
Shatter face, spitting glass
Split apart
Split apart
Split apart
Spit
Spit it out
What makes me drift a little bit closer?
Dead man takes the steering wheel
What makes me know it's time to cross over?
Born to repeat until I feel
See through the skin, bones they all rattle 
Future and past, they disagree
Flesh falls away, bones they all shatter
I start to see the end In Me
Claustrophobic
Climb out of this skin
Heart explosive
Reach in, pull that pin
Violate, annihilate
All wounds unto my eyes
Obliterate, exterminate
As life itself denied
Fear thy name as hell awakens
Destiny inhale the fire
But we've crossed that line
Into the grips
Total eclipse
Suffer unto my apocalypse
Tyrant awaken my apocalypse
Demon awaken my apocalypse
Heaven awaken my apocalypse
Suffer forever my apocalypse
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Překlad:
Má apokalypsa
Klaustrofobický 
Plazíš se z kůže 
Silná výbušnina 
Dosahuje na ten špendlík 

Pociť smrt tvého jména 
Znesvěcující, Ohnivý děšť 

A tak překračujeme čáru 
a vstupujeme do krypty. 
Totální zatmění 
Pociť mou apokalypsu! 

Smrtelná vize 
Proroctví odhaleno 
Magnetická smrt 
Přitahuje stále blíž 

Pociť zkázu tvého jména 
Bezútěšný, Ohnivý děšť 

A tak překračujeme čáru 
a vstupujeme do krypty. 
Totální zatmění 
Pociť mou apokalypsu! 

Mou apokalypsu...Teď! 

Drtící se kov, trhající se kůže 
Letící figurína 
Stříkající krev, krvácející benzín 

Žehlící se maso, praskající páteř 
Kapající krev valentinky 
Rozbitý obličej, plivající sklo 

Rozčtvrť se 
Rozčtvrť se 
Rozčtvrť se 
Rozčtvrť 
Rozčtvrť to! 

Co mě přivádí o kousek blíž 
Mrtvý muž přebírá kormidlo 
Co mě nutí myslet si, že je čas přejít na druhou stranu 
Slova opakuješ dokud to necítím 

Vidím skrz kůži i kosti, všechny chrastí 
Budoucnost a minulost se hádají 
Maso odpadává od kostí, všechno se hroutí 
Začínám vidět v sobě konec 

Vidět v sobě konec... 

Klaustrofobický 
Vylez z kůže 
Silná výbušnina 
Čeká na ten špendlík 

Znásilni, znič 
V mých očích jsi chudák 
Vyhlaď, vyhub 
Už konečně přijmi, odmítni 

Pociť tvé jméno když se Peklo probouzí 
Osud, vdechni Oheň 

Ale my překračujeme čáru 
a vstupujeme do krypty. 
Totální zatmění 
Pociť mou apokalypsu! 

Tyrani probouzí mou apokalypsu! 
Démon probouzí mou apokalypsu! 
Nebe probouzí mou apokalypsu! 
Pociť navždy mou apokalypsu!
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