Welcome Home (Sanatorium)
Welcome to where time stands still
No one leaves and no one will
Moon is full, never seems to change
Just labeled mentally deranged
Dream the same thing every night
I see our freedom in my sight
No locked doors, no windows barred
No things to make my brain seem scarred
Sleep, my friend, and you will see
That dream is my reality
They keep me locked up in this cage
Can't they see it's why my brain says "rage"
Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone
Build my fear of what's out there
Cannot breathe the open air
Whisper things into my brain
Assuring me that I'm insane
They think our heads are in their hands
But violent use brings violent plans
Keep him tied, it makes him well
He's getting better, can't you tell?
No more can they keep us in
Listen, damn it, we will win
They see it right, they see it well
But they think this saves us from our hell
Sanitarium, leave me be
Sanitarium, just leave me alone
Sanitarium, just leave me alone
Fear of living on
Natives getting restless now
Mutiny in the air
Got some death to do
Mirror stares back hard
Kill, it's such a friendly word
Seems the only way
For reaching out again
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Překlad:
Vítej doma (Sanatorium)
Vítej tam, kde čas tiše stojí 
nikdo neodchází a ani neodejde 
Zdá se, že měsíc bude stále v úplňku 
Označen za duševně chorého 
Každou noc sním stejný sen 
Vidím před sebou naši svobodu 
Žádné zamčené dveře, mřížovaná okna 
Žádné věci, které by mě strašily 

Spi, příteli a uvidíš, 
že sen je má skutečnost 
Drží mě zamčeného v této kleci, 
nemůžou pochopit, proč se vztekám 

Sanatorium, nech mě být 
Sanatorium, jen mě nech na pokoji 

Budují můj strach z toho, co je venku 
a nemůžu volně dýchat 
Našeptávají mi stále něco 
a ujišťují mě, že jsem blázen 
Myslí si, že naše mysl je v jejich rukou, 
ale násilí plodí zase násilí 
Nechte ho svázaného, to mu dělá dobře 
Je mu tak líp, nemyslíš? 

Už nás neudrží uvnitř 
Poslechněte zatraceně, vyhrajem 
Myslí si, že je to tak dobře, 
myslí si, že nás to zachrání před naším peklem 

Sanatorium, nech mě být 
Sanatorium, jen mě nech o samotě 
Sanatorium, jen mě nech o samotě 

Strach z čeho budem žít 
Místní už jsou neklidní 
Vzpoura visí ve vzduchu, 
takhle někoho zabít 
Je to tvrdý, poznat se v zrcadle 
Zabít, to je tak milé slovo, 
asi jediná cesta, 
jak se dostat ven
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