Krisztina Legugolária –
Zseni az Üvegben
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I feel like I've been locked up tight
For a century of lonely nights;
Waiting for someone
To release me.
You're licking your lips and blowing kisses my way,
But that don't mean I'm gonna give it away;
Baby, baby, baby.
(Baby, baby, baby.)

Érzem szorosan fel vagyok zárva,
egy évszázada minden éj árva;
Valakire várva,
Hogy eleresszen.
Szájadat nyalod, csókodat fújod az utamba,
De nem undok, el lesz feledve.
csecsemő, csecsemő, csecsemő.
(csecsemő, csecsemő, csecsemő.)

Oh whoa...
My body's saying let's go.
Oh whoa...
But my heart is saying no.

Ó, voáá…
Testem aszongya gyerünk mán,
Ó, voáá…
De a szívem meg azt, hogy ne mán.

If you wanna be with me, baby,
there's a price you pay.
I'm a genie in a bottle,
you gotta rub me the right way.

Ha velem akarsz lenni, csecsemő,
jó árat fizessél,
Én egy zseni vagyok az üvegben,
jól kell, hogy dörzsölgessél.
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Christina Aguilera Genie In A Bottle

If you wanna be with me,
I can make your wish come true.
You gotta make a big impression,
I gotta like what you do.
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I'm a genie in a bottle, baby.
Gotta rub me the right way, honey.
I'm a genie in a bottle, baby,
Come, come, come and let me out.
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Ha velem akarsz lenni,
valóra válthatom óhajod,
Jól be kell nyomnod,
nem lehet sóhajom.

Én egy zseni vagyok az üvegben, csecsemő,
Jobb útra kell dörzsölnöd, méz.
Én egy zseni vagyok az üvegben, csecsemő,
Gyere, gyere, gyere és eresszé’ ki innét.

The music's playing and the lights' down low,
One more dance and then we're good to go;
Waiting for someone
Who needs me.

A zenének a játszása és a fények lemenése,
Egynél több tánc és jók vagyunk menésre;
Várakozás egyvalakire,
kinek kellek én.

My heart is beating at the speed of light,
But that don't mean it's gotta be tonight;
Baby, baby, baby.
(Baby, baby, baby)
Oh whoa... (Chorus)

A szívem a fény sebességénél ütlegel,
De ez nem undok, ma kell, hogy itt legyel;
csecsemő, csecsemő, csecsemő.
(csecsemő, csecsemő, csecsemő.)
Ó, voáá… (Refrén)

If you wanna be with me, baby,
there's a price you pay.
I'm a genie in a bottle,
you gotta rub me the right way.

Ha velem akarsz lenni, csecsemő,
jó árat fizessél,
Én egy zseni vagyok az üvegben,
jó kell, hogy dörzsölgessél.

If you wanna be with me,
I can make your wish come true.
Come and set me free, baby,
and I'll be with you.

Ha velem akarsz lenni,
valóra válthatom óhajod,
Gyere és állíts szabadra, csecsemő,
és közösülhetünk egyet majd.

I'm a genie in a bottle, baby,
Come, come, come and let me out.

Én egy zseni vagyok az üvegben, csecsemő,
Gyere, gyere, gyere és eresszé’ ki innét.
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