Sad But True
Hey
I'm your life
I'm the one who takes you there
Hey
I'm your life
I'm the one who cares
They
They betray
I'm your only true friend now
They
They'll betray
I'm forever there
I'm your dream, make you real
I'm your eyes when you must steal
I'm your pain when you can't feel
Sad but true
I'm your dream, mind astray
I'm your eyes while you're away
I'm your pain while you repay
You know it's sad but true
You
You're my mask
You're my cover, my shelter
You
You're my mask
You're the one who's blamed
Do
Do my work
Do my dirty work, scapegoat
Do
Do my deeds
For you're the one who's shamed
I'm your dream, make you real
I'm your eyes when you must steal
I'm your pain when you can't feel
Sad but true
I'm your dream, mind astray
I'm your eyes while you're away
I'm your pain while you repay
You know it's sad but true
I'm your dream
I'm your eyes
I'm your pain
You know it's sad but true
Hate
I'm your hate
I'm your hate when you want love
Pay
Pay the price
Pay, for nothing's fair
Hey
I'm your life
I'm the one who took you here
Hey
I'm your life
And I no longer care
I'm your dream, make you real
I'm your eyes when you must steal
I'm your pain when you can't feel
Sad but true
I'm your truth, telling lies
I'm your reasoned alibis
I'm inside, open your eyes
I'm you
Sad but true
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Překlad:
Smutné, ale pravdivé
Hej 
Jsem tvůj život 
Jsem ten ,kdo tě sem přivedl 
Hej 
Jsem tvůj život 
Jsem ten ,kdo se o tebe stará 
Oni 
Oni lžou 
Teď jsem tvůj jediný pravý přítel 
Oni 
Oni tě oklamali 
Ale já jsem tu navždy 

Jsem tvůj sen , skutečnost 
Jsem tvým zrakem ,když musíš krást 
Jsem tvou bolestí ,když nemůžeš cítit 
Smutné ale pravda 

Jsem tvůj sen ,tvůj zbloudilý duch 
Jsem tvůj zrak ,když jsi pryč 
Jsem tvou bolestí ,když musíš platit 
Ty víš že je to smutné ,ale pravda 

Ty 
Jsi má maska 
Jsí můj úkryt ,mé útočiště 
Ty 
Jsi má maska 
Ty jsi ten viný 
Dělám 
Dělám svojí práci 
Dělám svojí špinavou práci , obět 
Dělám 
Dělám špatnosti 
Protože ty jsi ten kdo je zahanben 

Jsem tvůj sen , skutečnost 
Jsem tvým zrakem ,když musíš krást 
Jsem tvou bolestí ,když nemůžeš cítit 
Smutné ale pravda 

Jsem tvůj sen ,tvůj zbloudilý duch 
Jsem tvůj zrak ,když jsi pryč 
Jsem tvou bolestí ,když musíš platit 
Ty víš že je to smutné ,ale pravda 

Jsem tvůj sen 
Tvůj zrak 
Tvoje bolest 
Víš že je to smutné ,ale je to pravda 

Nenávist 
Jsem tvá nenávist 
Jsem nenávist ,když chceš milovat 
Plať 
Plať za to cos udělal 
Plať ,nic neni fér 
Hej 
Jsem tvůj život 
Jsem ten ,kdo tě sem přivedl 
Hej 
Jsem tvůj život 
A už se dál nestarám 

Jsem tvůj sen , skutečnost 
Jsem tvým zrakem ,když musíš krást 
Jsem tvou bolestí ,když nemůžeš cítit 
Smutné ale pravda 

Jsem skutečnost ,říkám lži 
Jsem důvod tvého alibismu 
Jsem v tobě ,otevři oči 
Já jsem ty 

Smutné ,ale pravdivé
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