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Martyr  
 
I've been a martyr for love  
And I will die in the flames 
As I draw my last breath 
As I'm closing on death 
I will call out your name 
 
I've been a martyr for love 
Nailed up on the cross 
While you're having your fun 
As the damage is done 
I'm assessing the cost 
 
I knew what I was letting myself in for 
I knew that I could never even the score 
 
I've been a martyr for love  
I need to be by your side 
I have knelt at your feet 
I have felt your deceit 
Couldn't leave if I tried 
 
I've been a martyr for love 
Tortured every hour 
From the day I was born 
I've been moved like a pawn 
By the greatest of powers 
 
I knew that I would have to suffer in vain 
Aware that I would never outgrow the pain 
 
I've been a martyr for love 
I've been a martyr for love 
I've been a martyr for love 

Mučedník  
 
Byl jsem mučedník lásky 
A budu umírat v plamenech 
Když natáhnu poslední dech 
Když se přibližuji smrti 
Budu vyvolávat tvé jméno 
 
Byl jsem mučedníkem lásky 
Přibytým na kříži  
Zatím co ty se bavíš 
Zničení se blíží 
Já hodnotím náklady 
 
Já vím co jsem nechal ze mě 
Já vím že nemohu rovně zvítězit 
 
Byl jsem mučedníkem lásky 
Potřebuji být vedle tebe 
Klečím u tvých nohou 
Cítím tvou zákeřnost  
A nemohu odejít i když to zkouším 
 
Byl jsem mučedníkem lásky 
Mučený každou hodinu 
Ode dne kdy jsem se narodil 
Byl jsem manipulován jako pěšák 
Obrovskou silou 
 
Já vím ,že mám trpět zbytečně 
Vědom si že nikdy neuniknu bolesti 
 
Byl jsem mučedníkem lásky 
Byl jsem mučedníkem lásky 
Byl jsem mučedníkem lásky 
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