That Was Just Your Life
Like a siren in my head that always
Threatens to repeat
Like a blind man that is strapped into the speeding driver's seat 
Like a face 
That learns to speak
When all it knew was how to bite
Like a misery that keeps me focused 
Though I've gone astray
Like an endless nightmare that 
I must awaken from each day
Like conviction 
A premonition
Not worthy of, so I deny...... I deny
I blind my eyes and try to force it all into place
I stitch them up, see not my fall from grace
I blind my eyes, I hide and feel it passing me by 
I open just in time to say goodbye
Almost like your life
Almost like your endless fight
Curse the day is long 
Realize you don't belong
Disconnect somehow
Never stop the bleeding now
Almost like your fight
And there it went,
Almost like your life
Like a wound that keeps on bleeding to remind me not to think
Like a raging river drowning when 
I only need a drink
Like a poison
That I swallow
But I want the world to die 
Like a release from prison 
That I didn't know I was in
Like a fight to live the past I prayed 
To leave
From way back then
Like a general 
Without a mission 
Until the war will start again...... start again
I blind my eyes and try to force it all into place
I stitch them up, see not my fall from grace
I blind my eyes,
I hide and feel it passing me by 
I open just in time to say goodbye
Almost like your life
Almost like your endless fight
Curse the day is long 
Realize you don't belong
Disconnect somehow
Never stop the bleeding now
Almost like your fight
And there it went,
Almost like your life
Like a touch from hell to feel how hot
That it can get if you get caught
Like a strike from heaven turns that key
And brings you straight down to your knees
Like a touch from hell to feel how hot
That it can get if I get caught
Like a strike from heaven to reprieve
That brings you straight down to your knees
Almost like your life
Almost like your endless fight 
Curse the day is long 
Realize you don't belong
Disconnect somehow
Never stop the bleeding now
Almost like your fight
And there it went,
Almost like your life
That was just your life
Zdroj: www.metallica.com
Překlad:
To byl jen tvůj život
Jako sirény v mé hlavě, které stále hrozí opakováním, 
Jako slepý muž strčený do rychle jedoucího řidičského místa, (auta) 
Jako obličej který se naučil mluvit když dozvěděl jak bojovat, 
Jako neštěstí které mi znemožnilo zaostřit, že jsem na zcestí, 
Jako choroba kterou jsem probuzen ze svého státu. 

Odpor, 
Předtucha, 
Tak jsou podpory koho jsem zapřený, 
Jsem zapřený. 

Oslepil jsem se a zkouším to všechno donutit na místo, 
Zašil jsem je, aby neviděli můj úpadek od grácie. 
Oslepil jsem se, sotva cítím chodit to kolem sebe, 
Otevřu je až bude čas říct sbohem. 

Skoro jako tvůj život, 
Skoro jako tvůj nekonečný boj, 
Prokletý,den je dlouhý, 
Pochopení ti nebude patřit, 
Nějak oddělit, 
Nikdy si nepřestane stěžovat, 
Skoro jako tvůj boj, 
A v tom to odešlo, 
Skoro jako tůj život. 

Jako kulka udržující krvácení pro připomenutí mi nemyslet, 
Jako burácející řeka, utonutí když se potřebuju jenom napít, 
Jako jed který polykám, jenom chci aby svět chcípnul. 

jako propuštění z vězení kéž bych nevěděl že jsem tam byl, 
Jako boj o život trvající, tak si to zobrazuju, 
Jako generál bez mise než války začnou znova, 
Začnou znova. 

Oslepil jsem se a zkouším to všechno donutit na místo, 
Zašil jsem je, aby neviděli můj úpadek od grácie. 
Oslepil jsem se, sotva cítím chodit to kolem sebe, 
Otevřu je až bude čas říct sbohem. 

Skoro jako tvůj život, 
Skoro jako tvůj nekonečný boj, 
Prokletý,den je dlouhý, 
Pochopení ti nebude patřit, 
Nějak oddělit, 
Nikdy si nepřestane stěžovat, 
Skoro jako tvůj boj, 
A v tom to odešlo, 
Skoro jako tůj život. 

(Sólo) 

Jako dotek pekla, cítím že mě to dostane i když mě chytíš, 
Jako úder z nebe který otočí ten klíč, 
Který tě srazí přímo do kolen, 
Jako dotek pekla, cítím že mě to dostane i když se chytím, 
Jako úder z nebe pro milost, 
Který tě srazí přímo do kolen. 

(Dvojté kytarové sólo) 

Skoro jako tvůj život, 
Skoro jako tvůj nekonečný boj, 
Prokletý,den je dlouhý, 
Pochopení ti nebude patřit, 
Nějak oddělit, 
Nikdy si nepřestane stěžovat, 
Skoro jako tvůj boj, 
A v tom to odešlo, 
Skoro jako tůj život. 
To byl jen tvůj život.
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