One
I can't remember anything
Can't tell if this is true or dream
Deep down inside I feel to scream
This terrible silence stops me
Now that the war is through with me
I'm waking up, I cannot see
That there is not much left of me
Nothing is real but pain now
Hold my breath as I wish for death
Oh please, God, wake me
Back in the womb it's much
too real
In pumps life that I must feel
But can't look forward to reveal
Look to the time when I'll live
Fed through the tube that sticks in me
Just like a wartime novelty
Tied to machines that make me be
Cut this life off from me
Hold my breath as I wish for death
Oh please, God, wake me
Now the world is gone, I'm just one
Oh God, help me
Hold my breath as I wish for death
Oh please, God, help me
Darkness imprisoning me
All that I see
Absolute horror
I cannot live
I cannot die
Trapped in myself
Body my holding cell
Landmine has taken my sight
Taken my speech
Taken my hearing
Taken my arms
Taken my legs
Taken my soul
Left me with life in hell
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Překlad:
Sám
Nějak si nevzpomínám 
Nevím, jestli je to pravda nebo sen 
Někde hluboko uvnitř cítím, že řvu 
Ten strašný klid mě zastavuje 

Teď když je válka se mnou hotová 
Probouzím se a nevidím, 
že už ze mě moc nezbylo 
Nic není pravda, jen bolest 

Zataj můj dech když si přeju smrt 
Ach prosím, bože, vzbuď mě 

Zpátky v lůně je to příliš skutečné 
Cítím zas krev v žilách 
Nemůžu to dát najevo, 
ale musím se dívat, jak budu žít 

Krmený hadičkou, kterou do mě strčili 
Skoro jako válečná novinka 
Připojený k přístrojům, co mě drží naživu 
Vezmi mi tento život 

Zataj můj dech když si přeju smrt 
Ach prosím, bože, vzbuď mě 
Svět je už pryč a já jsem jen sám 
Ach bože, pomoz mi zatajit dech, když si přeju smrt 
Ach prosím, bože, pomoz mi 

Temnota mě vězní 
Všechno co vidím 
Úplná hrůza 
Nemůžu žít 
Nemůžu zemřít 
Chycený sám v sobě 
Tělo je má cela 

Mina mi vzala zrak 
Vzala mi řeč 
Vzala mi sluch 
Vzala mi ruce 
Vzala mi nohy 
Vzala mi duši 
Nechala mě v pekle
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