
I've never been to me          

ฉนัยงัไม่รู้จกัตวัเอง
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Hey lady, you lady cursing at your life        

     น่ีเธอ...เธอนัน่แหละ 
      ท่ีก าลงัก่นดา่ชีวิตตวัเอง
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you're a discontented mother 

and a regimented wife       

    เธอผู้ เป็นคณุแม่ท่ีขีห้งดุหงิด (ไม่เคยพอใจกบั
อะไร) และเป็นภรรยาท่ีเข้มงวด
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I've no doubt you dream about the things you 
never do   

   เธออาจก าลงัฝัน 
ถงึสิ่งท่ีเธอยงัไม่มีโอกาสท า 
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but I wish someone had a talk to me 

like I wanna talk to you       

รู้ไหม ฉนัหวงัวา่จะมีใครมาบอกฉนั 
ในสิ่งท่ีฉนัก าลงัจะบอกเธอตอ่จากนี ้
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Oh, I've been to Georgia and California and 
anywhere I could run   

ฉนัไปจอร์เจียและแคลิฟอร์เนียมาแล้ว
ได้ไปในทกุๆ ท่ีๆ ฉนัอยากไป
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Took the hand of a preacher man 

and we made love in the sun    

     ฉนัเคยจงูมือนกัเทศน์หนุ่ม 

พากนัไปจู๋จ๋ีท่ามกลางแสงตะวนั

7



But I ran out of places and friendly faces   

แตส่ดุท้ายฉนัก็หมดท่ีไป

ไม่เหลือใครให้รู้จกั
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Because I had to be free      

 เพียงเพราะฉนัต้องการอิสระ ไม่ถกูผกูมดั 
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I've been to paradise but I've never been to me... 

    ฉนัเคยไปถึงสวรรค์มาแล้ว 
  แตไ่ม่เคยไปถงึความเป็นตวัฉนัเองเลย
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Please lady please lady. Don't just walk away        

เดี๋ยวก่อนนะเธอ ได้โปรด 

อย่าเพิ่งเดินหนีไปไหน
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Cause I have this need to tell you why I'm all 
alone today 

เพราะฉนัอยากเลา่ให้เธอฟังวา่ 
ท าไมฉนัต้องใช้ชีวิตอย่างเดียวดายเช่นนี ้
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I can see so much of me still living in your eyes      

     ฉนัเห็นหลายสิ่ง

ท่ีฉนัเคยเป็นมาก่อนในดวงตาของเธอ
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Won't you share a part of a weary heart that 
has lived a million lies 

      เธอไม่อยากฟังเร่ืองของผู้หญิงท่ีอยู่กบั
สิ่งโกหกหลอกลวงมากมาย จนหวัใจออ่น
ล้าบ้างหรือ
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Oh, I've been to Nice and the isle of Greece

     ฉนัเคยไปเมืองนีซ 

และท่องเท่ียวในประเทศกรีก
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when I sipped champagne on a yacht         

ท่ีนัน่ฉนัเคยจิบแชมเปญบนเรือยอร์ช
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I moved like Harlow in Monte Carlo and 
showed them what I've got

ฉนัก้าวเดินราวกบัเป็น จีน ฮาร์โลว์ ท่ีมอนติคาร์โล

และอวดให้พวกเขาเหน็วา่ฉนัมีดีอะไรบ้าง
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I've been undressed by kings 

and I've seen some things  

ผู้ยิ่งใหญ่เคยเปลือ้งผ้าฉนั 
และฉนัได้เห็นอะไรบางอย่าง
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that a woman ain't s'pose to see    

ท่ีหญิงสาวไม่สมควรจะเห็น
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I've been to paradise but I've never been to 
me... 

ฉนัไปถึงสวรรค์มาแล้ว 
แตไ่ม่เคยไปถึงตวัฉนัเองเลย
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เธอรู้ไหมว่าสวรรค์คืออะไร?

มนัคือ เร่ืองโกหก 

เป็นภาพลวงตาของผู้คนและสถานท่ีตา่งๆ 
อย่างท่ีเราฝันอยากให้เป็น
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แตเ่ธอรู้ไหมว่า ความจริงคืออะไร?
ความจริงก็คือเดก็น้อยท่ีเธอก าลงัอุ้มอยู่
คือผู้ชายท่ีเธอทะเลาะกบัเขาในตอนเช้า
และร่วมเตียงกบัเขาตอนกลางคืน
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น่ีแหละคือความจริง 

น่ีแหละคือความรัก...ท่ีแท้จริง
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Sometimes I've been to crying for unborn 
children            

บางครัง้ฉนัร้องไห้ให้กบัเด็กน้อยท่ี (ถกูท าแท้ง) 
ไม่มีโอกาสท่ีจะได้ลืมตาดโูลก
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that might have made me complete

ซึง่เขาน่าจะท าชีวิตฉนัให้สมบรูณ์ขึน้มาได้
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but I, I took the sweet life   I never knew I'd be bitter from the sweet  

ฉนัใช้ชีวิตในด้านท่ีหอมหวาน
จนไม่รู้ว่า

ชีวิตจะต้องขมข่ืนจากความหวานนัน้
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I spent my life exploring the subtle whoring

ฉนัมวัแตใ่ช้ชีวิตไปในการไขวค่ว้า

อยา่งกบัคนเหลวแหลก
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that costs too much to be free        

ซึง่ราคาของมนัแพงเกินกวา่ท่ีฉนัจะเป็นอิสระได้
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hey lady I've been to paradise        

เธอ...

ฉนัเคยไปถึงสวรรค์มาแล้ว
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but I've never been to me... 

แตไ่ม่เคยไปถึงความเป็นตวัฉนัเองเลย
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I've been to paradise 

but I've never been to me...

ฉนัไปทกุแหง่หนมาแล้ว 
แตฉ่นักลบัไม่รู้จกัตวัเองเลย
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