Poor Twisted Me
Oh, poor twisted me
Oh, poor twisted me
I feast on sympathy
I chew on suffer
I chew on agony
Swallow whole the pain
Oh, it's too good to be
That all this misery
Is just for, oh, poor twisted me
Poor twisted me
Poor mistreated me
Poor mistreated me
I drown without a sea
Lungs fill with sorrow
Lungs fill with misery
Inhaling the deep, dark blue
Oh, woe is me
Such a burden to be
The poor mistreated me
To finally reach the shore, survive the storm
Now you're bare and cold, the sea was warm
So warm, you bathe your soul again
Baby, again and again and again
You finally reached the shore, survived the storm
Now you're bare and cold, the sea was warm
So warm, you bathe your soul again
Good to feel my friend
Oh, woe is me
Such a burden to be
Oh, poor twisted me
Yo, poor twisted me
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Překlad:
Já ubohý vytočený
Já ubohý vytočený 
Ach mé dopálené já 
Na sympatiích se pasu 
Mezi zuby drtím utrpení 
Mezi zuby drtím agónii 
Polykám celou bolest 
Jak je krásné být 
Vší tou bídou 
Je jen pro mé vytočené já 
Mé ubohé já 

Já ubohý zneužitý 
Já ubohý zneužitý 
Utopil jsem se bez moře 
Jednou naplněn smutkem 
Podruhé zas bídou 
Nenávidím tu temnou hlubinu 
Ach, jsem to já 
Unést takové břímě 
Mé ubohé zneužité já 

Nakonec jsem se dostal na břeh 
Na přežití už nezáleží 
Tvůj cit už mrazí, 
I když byl tak žhavý 
Tvá bolest už tě svírá 
Přichází a odchází 

Nakonec jsem se dostal na břeh 
Na přežití už nezáleží 
Tvůj cit už mrazí, 
I když byl tak žhavý 
Tvá bolest už tě svírá 
Můžeš být můj přítel? 
Ach, to jsem já 
Vidět takovou bolest 
Ach já ubohý
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