The Next Day
"Look into my eyes", he tells her
"I’m gonna say goodbye", he says, yeah
"Do not cry", she begs of him goodbye, yeah
All that day she thinks of his love, yeah
They whip him through the streets and alleys there
The gormless and the baying crowd right there
They can’t get enough of that doomsday song
They can’t get enough of it all
Listen
"Listen to the whores", he tells her
He fashions paper sculptures of them
Then drags them to the river‘s bank in the cart
Their soggy paper bodies wash ashore in the dark
And the priest stiff in hate now demanding fun begin
Of his women dressed as men for the pleasure of that priest
Here I am, not quite dying
My body left to rot in a hollow tree
Its branches throwing shadows on the gallows for me
And the next day,
And the next,
And another day
Ignoring the pain of their particular diseases
They chase him through the alleys chase him down the steps
They haul him through the mud and they chant for his death
And drag him to the feet of the purple headed priest
First they give you everything that you want
Then they take back everything that you have
They live upon their feet and they die upon their knees
They can work with satan while they dress like the saints
They know god exists for the devil told them so
They scream my name aloud down into the well below
Here I am, not quite dying
My body left to rot in a hollow tree
Its' branches throwing shadows on the gallows for me
And the next day,
And the next,
And another day.
http://www.youtube.com/watch?v=7wL9NUZRZ4I&list=UUh8hlIe7EcmVilHjnrE7gNw
Mówi jej: „Spójrz mi w oczy”

Mówi: „Powiem do widzenia”
Ona błaga go na do widzenia: „Nie płacz”
Przez cały ten dzień myśli o jego miłości
Biczują go przez ulice i alejki
Ten głupi, wyjący tłum właśnie tam
Nie mają dość tej ostatecznej piosenki
Nie mają dość tego wszystkiego
Słuchaj
Mówi jej: „Posłuchaj dziwek”
Wykuwa z nich papierowe rzeźby
Później ciągnie je do brzegu w koszyku
Ich rozmoczone, papierowe ciała myją brzeg w ciemności
I ksiądz sztywnieje z nienawiści, żądając początku zabawy
Z tymi kobietami przebranymi za mężczyzn dla jego przyjemności
Tutaj jestem, nie całkiem umierający
Moje ciało zostawione w dziupli, by zgniło
Gałęzie drzewa rzucają cienie na szubienicy dla mnie
I następnego dnia,
I następnego,
I kolejnego dnia
Ignorując ból swoich poszczególnych schorzeń
Gonią go przez alejki, gonią go w dół po schodach
Ciągną go przez błoto i intonują jego śmierć
I przyciągają do stóp fioletowogłowego księdza
Najpierw dają ci wszystko, czego chcesz
Potem zabierają wszystko, co masz
Żyją na nogach i umierają na kolanach
Mogą pracować z szatanem, gdy wyglądają jak święci
Wiedzą, że Bóg istnieje, bo szatan im to powiedział
Wykrzykują moje imię w dół, znacznie poniżej nich
Tutaj jestem, nie całkiem umierający
Moje ciało zostawione w dziupli, by zgniło
Gałęzie drzewa rzucają cienie na szubienicy dla mnie
I następnego dnia,
I następnego,
I kolejnego dnia
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