The Judas Kiss
When the world has turned its back
When the days have turned pitch black
When the fear abducts your tongue
When the fire's dead and gone
So, what now?
Where go I?
When you think it's all said and done
When you are the ostracized
Selfish ridden dead goodbyes
Twisting on the tourniquet
When the pieces never fit
So, what now?
Where go I?
When you think it's all said and done
Bow down
Sell your soul to me
I will set you free
Pacify your demons
Bow down
Surrender unto me
Submit infectiously
Sanctify your demons
Into abyss,
You don't exist
Cannot resist,
The Judas kiss
When the storm has blacked your sky
Intuition crucify
When the ego strips your reign
Assassinate the living flame
So, what now?
Where go I?
When you think it's all said and done
Venom of a life insane
Bites into your fragile vein
Internalize and decimate 
Patronize and complicate
So, what now?
Where go I?
When you think it's all said and done
Bow down
Sell your soul to me
I will set you free
Pacify your demons
Bow down
Surrender unto me
Submit infectiously
Sanctify your demons
Into abyss,
You don't exist
Cannot resist,
The Judas kiss
Judas lives, recite this vow
I've become your new god now
Followed you from dawn of time
Whispered thoughts into your mind
Watched your towers hit the ground
Lured your children never found
Helped your kings abuse their crown
In the heart of feeble man
Plant the seed of my own plan
The strong and powerful will fall
Find a piece of me in all...
Inside you all
So, bow down
Sell your soul to me
I will set you free
Pacify your demons
Bow down
Surrender unto me
Submit infectiously
Sanctify your demons
Into abyss,
You don't exist
Cannot resist,
The Judas kiss
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Překlad:
Jidášův polibek
Když už to svět zapomněl 
Když jsou dny začerněné smůlou 
Když ti strach zamkl jazyk 
Když už oheň umřel a odešel na věčnost 

A co teď? 
Kde teď vedu? 

Když už sis myslel,že vše co se řeklo je hotové 
Když jsi vyloučen, 
sobecky odepsaný,smrtelné "goodbye" 
Otáčení turniketu 
Když už se nikdy kousky neslepí 

A co teď? 
Kde teď vedu? 

Když už sis myslel,že vše co se řeklo je hotové 

Pokloň se 
Prodej mi svou duši 
Osvobodím tě, 
Zpacifikuju tvý démony 

Pokloň se 
Můj poddanný 
Přijatý jak infekce 
Posvětím tvý démony 

Do pekla 
Neexistuješ 
Nemůžeš přežít 
Jidášův polibek, 

Když ti bouří ztemnělo nebe 
Intuitivní týrání, 
Když ego krájí tvou nadvládu 
Zabíjí planoucí oheň 
A co teď? 
Kde teď vedu? 

Když už sis myslel,že vše co se řeklo je hotové 
Jed nesmyslného života 
Bere ti zbytky tvých žil 
Internalizovaný a zdecimovaný 
Pobodání je komplikované 

A co teď? 
Kde teď vedu? 

Když už sis myslel,že vše co se řeklo je hotové 

Pokloň se 
Prodej mi svou duši 
Osvobodím tě, 
Zpacifikuju tvý démony 

Pokloň se 
Můj poddanný 
Přijatý jak infekce 
Posvětím tvý démony 

Do pekla 
Neexistuješ 
Nemůžeš přežít 
Jidášův polibek, 

Jidáš žije přednášejíce tento slib 
Nyní se stanu tvým novým bohem 

Pronásleduju tě od začátku všeho 
Vštipuji ti myšlenky do hlavy 
Sledujíc tvé věže ničím zem 
Přiváben nikdy nenalezeným dítětem 
Pomáhal tvým králům znužívat koruny 

V srdci zlého muže 
sázím semena mího plánu 
Moc a síla padnou 
Všude najdeš kousek mě 
Uvnitř vás všech 

Pokloň se 
Prodej mi svou duši 
Osvobodím tě, 
Zpacifikuju tvý démony 

Pokloň se 
Můj poddanný 
Přijatý jak infekce 
Posvětím tvý démony 

Do pekla 
Neexistuješ 
Nemůžeš přežít 
Jidášův polibek
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