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They don't own me
I'm not a piece in their game
Can't control me
They're the only ones to be blamed
I'll never breakdown
I won't give up this fight
I'll give'm nothing
Nothing
Nothing

Just one kiss and I will hooked on her fire
Her flames are surrouding me now
As we watch as they light up the sky
We must stand up and fight.

Cause this love is not a game to me
We'll survive
And start an uprising
You can ignite (you can ignite)
Stand and fight (stand and fight)
Don't cave it
So let the game begin

Notice me
Cause I've been here all along
I've been waiting
Since you sang me yout song
It's our moment to turn things around
And show'em something
With nothing
With nothing

And ou our star-crossed love has materialized
We've locked our fate right here right now
She doesn't know the effect she can have
No she doesn't know the effect she can have



TRADUÇÃO:

Eles não me controlam
Eu não sou só uma peça no jogo
Não podem me controlar
Eles são os únicos culpados
Eu nuca quebrarei
Não vou desistir desta luta
Eu não vou dar nada
Nada
Nada.

Só um beijo e eu estarei viciado em seu fogo
Suas chamas estão me cercando agora
Como observamos eles iluminarem o céu
Deveriamos levantar e lutar.

Porque esse amor não é um jogo para mim
Vamos sobreviver
E começar uma revolta
Você pode inflamar (pode inflamar)
Levantar e lutar (Levantar e lutar)
Não esconda isso
Então, deixe os jogos começarem.

Note-me
Porque eu estive aqui o tempo todo.
Eu estive olhando.
Desde que você me enlaçou com sua música.
É o nosso momento de mudar as coisas.
E mostrar para eles alguma coisa
Com nada
Com nada

E a nossa estrela cruzada do amor se materializou
Trancamos o nosso destino aqui e agora.
Ela não sabe o efeito que pode causar.
Não, ela não sabe o efeito que pode causar.


