Through the Never
All that is, was and will be
Universe much too big to see
Time and space never ending
Disturbing thoughts, questions pending
Limitations of human understanding
Too quick to criticize
Obligation to survive
We hunger to be alive
All that is, ever
Ever was
Will be ever
Twisting
Turning
Through the never
In the dark, see past our eyes
Pursuit of truth no matter where it lies
Gazing up to the breeze of the heavens
On a quest, meaning, reason
Came to be, how it begun
All alone in the family of the sun
Curiosity teasing everyone
On our home, third stone from the sun
All that is, ever
Ever was
Will be ever
Twisting
Turning
Through the never
On through the never
We must go
On through the never
Out to the
Edge of forever
We must go
On through the never
Then never comes
All that is, ever
Ever was
Will be ever
Twisting
Turning
Who we are
Ask forever
Twisting
Turning
Through the never
Never
Zdroj: www.metallica.com
Překlad:
Kličkující nekonečnem
Všechno, co je, bylo a bude 
Je jen vesmír nepřehlédnutelný 
Čas a prostor nekončící 
Znepokojivé myšlenky, nezodpovězené otázky 
Hranice lidského chápání 
Pohotoví kritizovat 
Povinnost přežít 
Náš hlad po životě 

[ref:] 
Rotující, kličkující nekonečnem 
Všechno to je, 
vždycky bylo 
a vždycky bude 
Rotující 
Kličkující 
Nekonečnem 

V temnotě prohlédneme svou slepotu 
Pronásledujeme pravdu, ať je kde je 
Vzhlížíme k vánku z nebes 
V hledání smyslu a důvodů 
Přicházíme k začátkům bytí 
Opuštěni v rodině Slunce 
Každý zmítán zvědavostí 
Jsme doma na třetím kameni od Slunce 

[ref.] 

A dál pustinou 
Musíme jít 
A dál pustinou 
Pryč 
K hranicím věčnosti 
Musíme jít 
Kupředu pustinou 
A Nic přichází 


Rotující, kličkující nekonečnem 
Všechno to je, 
vždycky bylo 
a vždycky bude 
Rotující 
Kličkující 
Kdo jsme 
Ptáme se navždy 
Rotující 
Kličkující 
Nekonečnem 
Nikam
Zdroj: www.diskografie.cz

