Slovenska glasbena besedila

Igra za 2
Izvajalec: Game Over
Avtor besedila: Štefan Čamič - "Steffanio"
Avtor glasbe: Štefan Čamič - "Steffanio"
Love is a game 4 2,
nobody in this world can say that ain't true,
respect the fact that it's built on a trust,
if u break the rules u turn it 2 the dust.
Love is a game 4 2,
whatever you do the same comes back 2 u,
you gotta be faithfull no mather what it takes,
the real pure love suffers no mistakes.
Ljubezen igra je za 2,
ko eden je preveč, se vse konča,
lahko bilo bi jasno ti,
za tretjega prostora ni.
Ljubezen igra je za 2,
saj veš, da goljufati se ne da,
kršiš pravila ali ne,
nazaj se vrne ti vse.
Letaš vedno kot čebela iz cveta na cvet,
misliš, da okrog tebe vrti se ta svet.
Tvoj poljub je strupen, pogled neiskren,
v svojo mrežo kot pajek ujameš nov plen.
Mnogo zlomljenih src za seboj si pustila,
veliko izmed njih globoko ranila.
Pičila kot kača naslednjo boš žrtev,
kdorkoli pač bo, že vnaprej je mrtev.
Jaz pa nočem biti le trofeja,
da bi pogasila se tvoja žeja,
privlačna si, priznam,
a jaz se ti ne dam.
Zate nočem biti le številka,
duše moje ti žal ne boš morilka,
le kako te ni sram,
obrni se drugam.
Ljubezen igra je za 2, ...
Lepota tvoja pa nekoč bo za vedno zbledela,
v svojo lastno past se lisica bo ujela.
Hotela boš ljubiti, a takrat bo prepozno,
Vse pravice pripadajo avtorju besedila.
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povozil te bo čas in postaral te grozno.
Slej ali prej se močno boš opekla,
razbil te bo udarec kot kozarec iz stekla.
Prosila na kolenih boš za večno zvestobo,
takrat boš ti okusila grenkobo.
Jaz pa nočem biti le trofeja, ...
Ljubezen igra je za 2, ...
Baby, bye bye, ne oziraj se nazaj,
sem jezen kot ris, ogenj bruham kot zmaj,
zamisli se malo, to drago te bo stalo.
Upi tvoji so podrti,
haha, splavali po vodi so tvoji načrti,
raje ostanem sam,
obrni se drugam.

Vse pravice pripadajo avtorju besedila.

