Lelőtték AputVelemjövés

Uh huh, yeah x 5

Öhöm böhöm, hej x 5

Hear my cries, hear my call,
lend me your ears, see my fall
See my error, know my faults,
time haults, see my loss
Know I'm lacking, back tracking,
when I met you, pistol packing,
itchy finger, trigger happy, try to trap me
Pay to rap, why you attack me? back stab me,
break the faith, pull the race
Tell me lies, time flies, close your eyes.

Halld a sírásóm, halld a hívásóm,
add kölcsön a füled, nézzed az őszömet
Lásd a hibám, tudd a bajom,
idő megáll, lásd mennyit fogytam
Tudom hiányzom, hátammal túrázom,
mikor találka, pisztolytáska,
ujjvakarás, vidám ravasz, kapj el ha tucc
Fizess, hogy csomagolj, mér támadsz, döfj vissza,
törd az arcot, húzd a fajt
Mesélj fekve, idős legyek, csukd a szemed.

Chorus: Come With Me, Come With Me, Come With
Me

Kórus: Velemjövés, Velemjövés, Velemjövés

You said to trust you, you'd never hurt me.
Now I'm disgusted, since then I trusted,
suddenly you fool me, ridicule me, left me hangin
Some shit boomerangin right back at ya,
be arranged, narrow minded
Left me blinded, i cosigned it, shit that fried,
now I'm bouncing back
I'm grinding, now I'm with pressure
you comprehend me, you want to end me?
You offend me, trauma feel the trauma

Két szomorú tröszt vagy, sosincs hurutod.
Most ocsmány vagyok, amióta tíz szem megbízott,
egyszerre csak teletöltesz, ridiküllel balra lógatsz
Néhány lepedő jobb bumeráng rája,
légy rendezett, keskeny bányájú
Vakolj balra, aláírsz a falra, sült lepedő,
visszaugrok,
darálok, most nyomásom van
te értesz engem, kell a végem?
Te támadsz engem, trauma érzed? trauma
Kórus: Velemjövés, Velemjövés, Velemjövés
Becsukom a szemem,
És én tenger
Ott állsz
Én sírok, tépem a szomorút, szőkítek

go

I close my eyes
And I see
You standing there
I cry tears of sorrow, I die

s tu

Chorus: Come With Me, Come With Me, Come With
Me

dio

Puff DaddyCome With Me

Közösülj ellenséggel, dugd a haragost,
átok a hóra, lábamon a tóra
a hátam nincsen rajtam, vidd a kezed rólam,
adj szobát belehelnem, nem hallom azt,
nincs félsz benne, benne van a fülem felül,
bikakaki, én destruktív,
nők szeduxent találnak, pár mondás holdkóros,
szerencsére moziban leszek, ignorállak téged,
unalom a véged
Neglektállak, nem diszrespektállak,
Látod-e?
Szeretlek szarvasul, és nem Füles óta
De te dühítessz, ne kerülgess,
És maradok örökre és valaha és egy nap.
Sose tudlak kölcsönadni járni,
Se felejteni, se megérteni miért.
Nem csinálom, le kell állnom.
Le akarlak nyomni, majd baszok harapni,
Nem tudok senki mellett állni,
nem tucc futni, se bújócskázni,
Nincs kindertojás, csukd a szemed és…

Chorus: Come With Me, Come With Me, Come With
Me

Kórus: Velemjövés, Velemjövés, Velemjövés

Turn
Hear
Hear
Hear

Fordíts fel, Fordíts fel, Fordíts fel,
Halld a sírásóm, halld a hívásóm,
Halld a sírásóm, halld a hívásóm,
Halld a sírásóm, halld a hívásóm,

a lt
e re

Fuck my enemies, fuck my foes,
damn these ho's, you're stepping on my toes
back up off me, take your hands off me,
give me room to breathe, I'm not hearin' it
I'm not fearin' it, I'm up to my ears in it,
bullshit, I'm destructive
some women find it seductive, some say its lunacy,
luckily I'll be movin on, I ignore you,
sorry if I bore you,
I neglect you, don't mean to disrespect
Can't you see?
I love you dearly, and not sincerely
But you annoy me, you can't avoid me,
I'm here to stay forever and ever and a day.
I never, can't let you go,
I can't forget it, why you did it
I won't commit it, I want to quit it.
I wanna fight you, I'll fucking bite you,
Can't stand nobody like you,
you can't run, you can't hide,
No surprises, close your eyes and...

me
my
my
my

up, Turn me up, Turn me up, yeah,
cries, hear my call, lend me your ears
cries, hear my call, lend me your ears
cries, hear my call, lend me your ears,
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hej,
add kölcsön a füled,
add kölcsön a füled,
add kölcsön a füled,

Nézzed az őszömet,
Lásd a hibám, tudd a bajom,
idő megáll, lásd az ólam.
Ujjvakarás, vidám ravasz, kapj el ha tucc
Fizess hogy csomagolj, mér támadsz?
Döfj vissza, fékezd arcod, mondd a kegyet
Mesélj fekve, idős legyek, csukd a szemed.

Come With Me, Come With Me,
Come With Me, Come With Me,
I wanna fight you, I'll fucking bite you,
can't stand nobody like you,
You can't run, you can't hide,
no surprises, close your eyes and...

Velemjövés, Velemjövés,
Velemjövés, Velemjövés,
le akarlak nyomni, baszlak megharapni,
nem tudok senki mellett állni,
Nem tucc futni, se bújócskázni,
Nincs kidertojás, csukd a szemed és…

Chorus: Come With Me, Come With Me, Come With
Me

Kórus: Velemjövés, Velemjövés, Velemjövés
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go

s tu

dio

See my fall,
See my errors, know my faults,
time haults, know my alls.
Itchy finger, trigger happy, try to trap me,
Pay to rap, why you attack me?
Back stab me, brake your face, say your grace
Tell me lies, time flies, close your eyes...
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