Dyer’s Eve
Dear Mother
Dear Father
What is this hell you have put me through?
Believer
Deceiver
Day in, day out, live my life through you
Pushed onto me what's wrong or right
Hidden from this thing that they call "life"
Dear Mother
Dear Father
Every thought I'd think you'd disapprove
Curator
Dictator
Always censoring my every move
Children are seen but are not heard
Tear out everything inspired
Innocence
Torn from me without your shelter
Barred reality
I'm living blindly
Dear Mother
Dear Father
Time has frozen still what's left to be
Hear nothing
Say nothing
Cannot face the fact I think for me
No guarantee, it's life as-is
But damn you for not giving me my chance
Dear Mother
Dear Father
You've clipped my wings before
I learned to fly
Unspoiled
Unspoken
I've outgrown that fucking lullaby
Same thing I've always heard from you,
"Do as I say, not as I do"
Innocence
Torn from me without your shelter
Barred reality
I'm living blindly
I'm in hell without you
Cannot cope without you two
Shocked at the world that I see
Innocent victim, please rescue me
Dear Mother
Dear Father
Hidden in your world you've made for me
I'm seething
I'm bleeding
Ripping wounds in me that never heal
Undying spite I feel for you
Living out this hell you always knew
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Překlad:
Předvečer události
Maminko 
Tatínku 
Do jakýho pekla jste mě to strčili 
Věřící 
Klamající 
Den za dnem ve vás přežívám 
Rvali jste do mě, co je a není správné 
A skrývali přede mnou skutečný život 

Maminko 
Tatínku 
Všechny moje myšlenky jste odmítali 
Dozorce 
Diktátor 
Hlídali jste každý můj pohyb 
Děti jsou vidět, ale neuslyšíte je 
Každý zájem udušen 

Nevinnost 
Vzali mi bez vaší ochrany 
Skutečnost za závorou 
Žiju slepě 

Maminko 
Tatínku 
Čas zmrazil to, co mohlo přijít 
Neslyším 
Nemluvím 
Nemůžu přijmout to, že myslím za sebe 
Žádné záruky, jen sám život 
K čertu s vámi, že jste mi nedali šanci 

Maminko 
Tatínku 
Přistřihli jste mi křídla, než jsem se naučil lítat 
Nedotčen 
Nevysloven 
Odrostl jsem té zasrané ukolíbavce 
Slyšel jsem od vás pořád to samý 
Chovej se podle mých slov, ne podle mě 


Nevinnost 
Vzali mi bez vaší ochrany 
Skutečnost za závorou 
Žiju slepě 
Bez vás je život peklo 
Bez vás si neporadím 
Ten svět, co vidím, mě šokuje 
Zachraňte prosím nevinnou oběť 

Maminko 
Tatínku 
Ukryt ve světě, který jste mi stvořili 
Hořím 
Krvácím 
Rozervané rány, které se nehojí 
Cítím k vám nesmrtelnou zlost 
Pro život mimo peklo, o kterém jste vždycky věděli
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