The Unforgiven II
Lay beside me, tell me what they've done
Speak the words I want to hear, to make my demons run
The door is locked now but it's opened if you're true
If you can understand the me, then I can understand the you
Lay beside me, under wicked skies
Through black of day, dark of night, we share this paralyze
The door cracks open but there's no sun shining through
Black heart scarring darker still, but there's no sun shining through
No, there's no sun shining through
No, there's no sun shining
What I've felt, what I've known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
Come beside me, this won't hurt, I swear
She loves me not, she loves me still, but she'll never love again
She lay beside me but she'll be there when I'm gone
Black heart scarring darker still, yes, she'll be there when I'm gone
Yes, she'll be there when I'm gone
Dead sure she'll be there
What I've felt, what I've known
Turn the pages, turn to stone
Behind the door, should I open it for you?
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there, 'cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven, too?
Lay beside me, tell me what I've done
The door is closed, so are your eyes
But now I see the sun, now I see the sun
Yes, now I see it
What I've felt, what I've known
Turn the pages, turn the stone
Behind the door, should I open it for you?
What I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there? 'Cause I'm the one who waits
The one who waits for you
I take this key
And I bury it in you
Because you're unforgiven, too
Never free
Never me
'Cause you're unforgiven, too
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Překlad:
Nesmiřitelný II
Polož se vedle mě, řekni mi co udělali 
Říkej ty slova, co chci slyšet, abys probudila můj běs 
Dveře jsou teď zamčeny, ale otevřou se, pokud máš pravdu 
Jak ty umíš chápat mně, tak umím já chápat tebe 

Polož se vedle mě, pod hříšný nebe 
Čerň dne, tma noci, sdílíme to omráčení 
Dveře otevřeme násilím, ale slunce nesvítí skrz 
Černý srdce ještě temněji zjizvený, ale slunce nesvítí skrz 
Ne, slunce nesvítí skrz 
Ne, slunce nesvítí ... 

Co jsem cítil, co jsem znal 
Obrať listy, obrať kámen 
Za dveřmi, měl bych ti je otevřít ... 

Co jsem cítil, co jsem znal 
Nemocný a unavený, zůstal jsem sám 
Měla bys tam být, protože jsem jediný, kdo tě čeká 
Nebo jsi se také nesmířila? 

Polož se vedle mě, nebude to bolet, přísahám 
Nemiluje mě, miluje mě stále, ale zas mě milovat nikdy nebude 
Leží vedle mě, ale bude tam, když odejdu 
Černý srdce ještě temněji zjizvený 
Ano, bude tam, když odejdu 
Ano, bude tam, když odejdu 
Stoprocentně tam bude 

Co jsem cítil, co jsem znal 
Obrať listy, obrať kámen 
Za dveřmi, měl bych ti je otevřít ... 

Co jsem cítil, co jsem znal 
Nemocný a unavený, zůstal jsem sám 
Měla bys tam být, protože jsem jediný, kdo tě čeká 
Nebo jsi se také nesmířila? 


Polož se vedle mě, řekni mi co jsem udělal 
Dveře jsou zavřené, tak jako tvé oči 
Ale teď vidím slunce, teď vidím slunce 
Ano, teď ho vidím 

Co jsem cítil, co jsem znal 
Obrať listy, obrať kámen 
Za dveřmi, měl bych ti je otevřít ... 

Co jsem cítil, co jsem znal 
Nemocný a unavený, zůstal jsem sám 
Měla bys tam být, protože jsem jediný, kdo tě čeká 
Jediný kdo tě čeká 

Oh, co jsem cítil, co jsem znal 
Obrať listy, obrať kámen 
Za dveřmi, měl bych ti je otevřít 
(Jmenuji tě nesmířenou) 

Oh, co jsem cítil ... 
Oh, co jsem znal ... 

Vezmu ten klíč (nikdy volný ...) 
A pohřbím to (nikdy já ...) v tobě 
Protože jsi se taky nesmířila ... 

Nikdy volný ... 
Nikdy já ... 
Protože jsi se taky nesmířila ... 
Oh
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