Until it Sleeps
Where do I take this pain of mine?
I run, but it stays right by my side
So tear me open, pour me out
There's things inside that scream and shout
And the pain still hates me
So hold me until it sleeps
Just like the curse, just like the stray
You feed it once and now it stays
Now it stays
So tear me open but beware
There's things inside without a care
And the dirt still stains me
So wash me until I'm clean
It grips you, so hold me
It stains you, so hold me
It hates you, so hold me
It holds you, so hold me
Until it sleeps
So tell me why you've chosen me
Don't want your grip,
don't want your greed
Don't want it
I'll tear me open, make you gone
No more can you hurt anyone
And the fear still shakes me
So hold me until it sleeps
It grips you, so hold me
It stains you, so hold me
It hates you, so hold me
It holds you, holds you,
holds you until it sleeps
I don't want it
So tear me open but beware
There's things inside without a care
And the dirt still stains me
So wash me till I'm clean
I'll tear me open,
make you gone
No longer will you hurt anyone
And the hate still shapes me
So hold me until it sleeps
Until it sleeps
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Překlad:
Dokud to neutichne

Kde se bere ta moje bolest 
Prchám, ale stále se mě drží 

Tak mě rozervi, vylij mne 
Uvnitř mne to křičí a řve 
a ta bolest mě stále nenávidí 
Obejmi mne, dokud to neutichne 

Jako kletba, jako bloudění 
Jednou to nakrmíš a už tě neopustí 
Neopustí, zůstává dál 

Tak mě rozervi, ale dej pozor - 
uvnitř jsou věci neošetřované 
A ta špína ve mně vězí 
Tak mě myj, až budu čistý 

Svírá tě to, obejmi mne 
Špiní tě to, drž se mne 
Nenávidí tě to, drž se mne 
Drží tě to, tak se drž mne 
Dokud to neutichne 

Řekni mi, proč jsi mne zvolil 
Nechci, abys mě ovládal 
Netoužím po tvé chtivosti 
Nechci to 

Rozervi mne a opusť mne 
Nikomu už nemůžeš ublížit, 
ale stále se třesu strachem 
Tak mne obejmi, dokud to nezmizí 

Svírá tě to, obejmi mne 
Špiní tě to, drž se mne 
Nenávidí tě to, drž se mne 
Drží tě to, drží a svírá, 
drží, dokud to nezmizí 
Dokud se to neutiší 
Dokud to neusne 

Nechci to, 
Nechci a nechci a nechci, ne 

Tak mě rozervi, ale dej pozor - 
uvnitř jsou věci neošetřované 
A ta špína ve mně vězí 
Tak mě myj, až budu čistý 

Rozervi mne a opusť mne 
Nikomu už nemůžeš ublížit, 
Ta nenávist mě stále modeluje, 
tak mě drž, dokud to nezmizí 
Dokud to neutichne 
Dokud to nezmizí 
Dokud to neutichne 
Dokud to neusne 
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