The Day That Never Comes
Born to push you around
Better just stay down
You pull away
He hits the flesh
You hit the ground
Mouth so full of lies
Tend to black your eyes
Just keep them closed
Keep praying
Just keep waiting
Waiting for the one
The day that never comes
When you stand up and feel the warmth
But the son shine never comes
No, the son shine never comes
Push you cross that line,
Just stay down this time
Hide in yourself
Crawl in yourself
You'll have your time
God I'll make them pay
Take it back one day
I'll end this day
I'll splatter color on this gray
Waiting for the one
The day that never comes
When you stand up and feel the warmth
But the son shine never comes
Love... is a four letter word,
And never spoken here
Love... is a four letter word,
Here in this prison
I suffer this no longer,
I'll put an end to this, I swear
This, I swear The son will shine
This, I swear,
This, I swear,
This, I swear!
Zdroj: www.metallica.com
Překlad:
Ten den, co nikdy nepřijde
Narozen, abych tě komandoval, 
radši zůstaň 
Odcházíš 
On zasahuje tělo 
Ty zasahuješ zem 
Ústa plná lží 
Tvoje oči mají sklon k černutí 
Nechej je zavřené 
nepřestávej se modlit 
Nepřestávej čekat 

Čekání na ten 
Den co nikdy nepřijde 
Když vstaneš a cítíš žár 
Ale sluneční svit nikdy nepřijde, 
ne, sluneční svit nikdy nepřijde. 

Strčit tě přes tu čáru 
Protentokrát zůstaň 
Schovej se v sobě 
Plaz se v sobě 
Budeš mít svůj čas 
Bože, já je donutím platit 
Jednoho dne si to vezmu zpátky 
Tenhle den skončím 
Tu šeď pocákám barvou 

Čekání na ten 
Den co nikdy nepřijde 
Když vstaneš a cítíš žár 
Ale sluneční svit nikdy nepřijde, 
ne, sluneční svit nikdy nepřijde. 

Love (láska) je slovo na 4 písmena 
Nikdy se tu o ní nemluvilo, 
Love (láska) je slovo na 4 písmena, 
tady v tom vězení. 
Už to déle nebudu trpět, 
dostanu to do 
Tak přísahám! 
Tak přísahám! 
Slunce bude svítit 
Tak přísahám! 
Tak přísahám! 
Tak přísahám!
Zdroj: www.diskografie.cz

