Hero of the Day
Mama, they try and break me
The window burns to light the way back home
A light that warms no matter where they've gone
They're off to find the hero of the day
But what if they should fall by someone's wicked way?
Still the window burns
Time so slowly turns
And someone there is sighing
Keepers of the flames
Do you feel your name?
Did you hear your babies crying?
Mama, they try and break me
Still they try and break me
Excuse me while I tend to how
I feel
These things return to me that still seem real
Now, deservingly, this easy chair
But the rocking stopped by wheels of despair
Don't want your aid
But the fist I make
For years can't hold or feel
No, I'm not all me
So please excuse me while I tend to how I feel
But now the dreams and waking screams
That ever last the night
So build the wall, behind it crawl
And hide until it's light
So can you hear your babies crying now?
Still the window burns
Time so slowly turns
And someone there is sighing
Keepers of the flames
Did you feel your names?
Did you hear your babies crying?
But now the dreams and waking screams
That ever last the night
So build a wall, behind it crawl
And hide until it's light
So can't you hear your babies crying now?
Mama, they try and break me
Mama, they try and break me
Mama they try
Mama they try
Zdroj: www.metallica.com
Překlad:
Hrdina dne 
Mami, oni mě zkouší a lámou 

Okno hoří abych viděl na cestu zpět domů 
Světlo, které hřeje nezáleží odkud jsme přišli 
Všichni jsou pryč z hledání hrdiny dne 
Ale co když by měly být svedeni na něčí hříšnou cestu? 

Dokud ještě okno hoří 
Čas tak pomalu plyne 
A někdo tady vzdychá 
Ochránci plamene 
Tušíš jeho jméno? 
Slyšel jsi své dítě brečet? 

Mami, oni mě zkouší a lámou 
dokud mě zkouší a lámou 

Omluvte mě dokud směřuju k 
Cítům 
Tyhle věci se ke mně vracejí aby se zdály být realitou 
Ale kolébajíc byly zastaveny koly zoufalství 

Nepotřebují tvou pomoc 
Ale prvně pomoz sobě 
Po roky nemůžeš držet nebo cítit 
Ne, já nejsem celé já 
Tak omluvte mě dokud směřuju k citům 

Ale teď ty sny jdou, křičí 
Aby všechno každou poslední noc 
Tak postav zeď za tím hemžením 
A schovej se dokud je světlo 
Tak slyšel jsi dítě brečet teď? 

Dokud ještě okno hoří 
Čas tak pomalu plyne 
A někdo tady vzdychá 
Ochránci plamene 
Tušíš jeho jméno? 
Slyšel jsi své dítě brečet? 

Ale teď ty sny jdou, křičí 
Aby všechno každou poslední noc 
Tak postav zeď za tím hemžením 
A schovej se dokud je světlo 
Tak slyšel jsi dítě brečet teď? 

Mami, oni mě zkouší a lámou 
Mami, oni mě zkouší a lámou 
Mami, oni mě zkouší 
Mami, oni mě zkouší
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