The Unforgiven III
How could he know this new dawn's light
Would change his life forever?
Set sail to sea, but pulled off course
By the light of golden treasure
Was he the one causing pain
With his careless dreaming?
Been afraid, always afraid,
Of the things he's feeling
He could just be gone
He would just sail on
He'll just sail on
How can I be lost, if I've got nowhere to go?
Search for seas of gold, 
How come it's got so cold?
How can I be lost? In remembrance I relive
And how can I blame you, 
When it's me I can't forgive?
These days drift on inside a fog
Thick and suffocating
His sinking life, outside its hell
Inside, intoxicating
He's run aground Like his life, 
Water much too shallow
Slipping fast, down with his ship, 
Fading in the shadows
Now a castaway
They've all gone away
They've gone away
How can I be lost, if I've got nowhere to go?
Search for seas of gold, 
How come it's got so cold?
How can I be lost? In remembrance I relive
And how can I blame you, 
When it's me I can't forgive?
Forgive me
Forgive me not
Why can't I forgive me?
Set sail to sea, but pulled off course
By the light of golden treasure
How could he know this new dawn's light
Would change his life forever?
How can I be lost, if I've got nowhere to go?
Search for seas of gold, 
How come it's got so cold?
How can I be lost? In remembrance I relive
So how can I blame you, 
When it's me I can't forgive?
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Slovenský překlad:
Ako by mohol on vedieť tento nový úsvit- ove svetlo 
Zmenil jeho život navždy? 
Vyplávať moru ale presilený mimo kurzu 
svetlami zlatého pokladu 

Bol ten spôsobiac bolesť 
S jeho bezstarostným senom? 
Bol vystrašený 
Vždy bohužiaľ 
vecí on cíti sa 
Mohol by práve ťarchavá 

On práve by plachtil ďalej 
On práve by plachtil ďalej 

Ako môžem som stratený? 
Ak nemám nikde ísť? 
Prehľadával moria zlaté 
Ako to, že to má tak chlad? 
Ako môžem som stratený 
V pamäti ja vybraný 
Ako môžem obviňovať vy 
Keď to som ja ja nemôžem odpustiť? 

V súčastnosti posúvajú na vnútri hmly 
To je hrubému a dusivý 
Tento požadujúci život mimo ich peklo 
Vnútri opojný 
On beží na dno 
Ako jeho život 
Vodná príliš plytčina 
Kĺzanie rýchlo 
Dolu s loďou 
Únik v tieni teraz 
Stroskotanec 

Obviňovať 
Všetok uplynulý 
Preč 

Obvinenie uplynulý preč 

Ako môžem som stratený 
Ak nemám nikde ísť? 
Hľadanie pre moria zlaté 
Ako to, že to má tak chlad? 
Ako môžem som stratený 
V pamäti ja vybraný 
A ako môžem obviňovať vy 
Keď to som ja ja nemôžem odpustiť? 

Odpusťte mi | mne 
Odpusťte mi | mne 
Odpusťte mi | mne 
Odpusťte mi | mne 
Odpusťte mi | mne 
Odpusťte mi | mne 
Odpusťte mi | mne 
Odpustiť mi | mne, prečo nemôžem odpustiť mi | mne? 

Vyplávať moru ale presilený mimo kurzu 
svetlami zlatého pokladu 
Ako by mohol on vedieť tento nový úsvit- ove svetlo 
Zmenil jeho život navždy 

Ako môžem som stratený 
Ak nemám nikde ísť? 
Hľadanie pre moria zlaté 
Ako to, že to má tak chlad? 
Ako môžem som stratený 
V pamäti ja vybraný 
Tak ako môžem obviňovať vy 
Keď to som ja ja nemôžem odpustiť?
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