lietrárno-jazykové okienko

black eyed peas
just can’t get enought

Boy I think about it every night and day
I’m addicted wanna jump inside your love
I wouldn’t wanna have it any other way
I’m addicted and I just can’t get enough

Honey got a sexy all steamin
She givin hotness a new meanin
Perfection mama you gleamin
Inception you got a brother dreamin dreamin

Miláčik máš sexy všetky žúry
Dává dravosti nový význam
Dokonalosť mama, žiariš
Spočiatku, len snívaš a snívaš

Damn baby I’m feignin
I’m trynna holler at you, I’m screamin
Let me love you down this evenin
Love you ya you know you are my demon

Sakra, baby, predstieram..
Skúšam na teba kričať
Dovoľ mi, aby som ťa miloval hlbšie, dnes večer
Milujem ťa, vieš, že si môj démon

Girl we could form a team and
I could be the king you could be the queen and
My mind’s dirty and it don’t need cleanin
I love you long time so you know the meanin

Slečna, mohli by sme vytvoriť tým a
Mohol by som byť kráľ a ty kráľovna a
Moja myseľ je divoká a nepotrebujem ju vyčistiť
Milujem ťa dlho, takže poznáš toho význam

Oh baby I can’t come down
so please come help me out
You got me feelin high
and I can’t step off the cloud
And I just can’t get enough
Boy I think about it every night and day
I’m addicted wanna jump inside your love
I wouldn’t wanna have it any other way
I’m addicted and I just can’t get enough
Honey got me runnin like I’m flow joe
Signs her name on my heart with an X-O
Love’s so sweet got me vexed oh
I wanna wish it right back like presto, yes
Meantime I wait for the next time
She come around ‘fore I toast to the best time
We all the while back and forth on the text line
She got me fishin for her love I confess I’m
Somethin bout her smile and that combo
Got me high and I ain’t comin down yo
My heart’s pumpin out louder than electro
She got me feelin like Mr. Roboto
Oh baby I can’t come down
so please come help me out
You got me feelin high
and I can’t step off the cloud
And I just can’t get enough
Boy I think about it every night and day
I’m addicted wanna jump inside your love
I wouldn’t wanna have it any other way
I’m addicted and I just can’t get enough
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Chlapče, premýšľam o tom každý deň a noc
Som závislá s chcem skočiť dovnútra tvojej lásky
Nechcela by som to iným spôsobom
Som závislá a jednoducho sa neviem nabažiť

fonendoskop jar - leto 2011

Oh, baby, nemôžem prísť dole,
takže prosím, pomož mi von
Dostala si moje city vysoko
a ja nemôžem zosstúpiť z oblakov
A jednoducho sa neviem nabažiť.
Chlapče, premýšľam o tom každý deň a noc
Som závislá s chcem skočiť dovnútra tvojej lásky
Nechcela by som to iným spôsobom
Som závislá a jednoducho sa neviem nabažiť
Miláčik ma naučil behať ako protekár ,,joe’’
Napísal svoje meno do môjho srdca s XO
Láska je tak sladká, trápí ma .. .ach
Chcem to vrátiť späť, veľmi rýchlo, ano
Medzitým som počkal na ďalší pokus
Išla okolo a ja som nechcel premeškať správny čas
Celý ten čas sme iba blúdili medzi riadkami
Ona ma ulovila svojou lásku, musím to priznať
Něco záchvat její úsměv a že combo
Dostala ma vysoko a ja nechcem spadnúť dole
Moje srdce buší hlasnejšie ako elektro
Naplnila ma pocitom ako pan Roboto
Oh, baby, nemôžem prísť dole,
takže prosím, pomož mi von
Dostala si moje city vysoko
a ja nemôžem zosstúpiť z oblakov
A jednoducho sa neviem nabažiť.
Chlapče, premýšľam o tom každý deň a noc
Som závislá s chcem skočiť dovnútra tvojej lásky
Nechcela by som to iným spôsobom
Som závislá a jednoducho sa neviem nabažiť

