Ain't My Bitch
Outta my way
Outta my day
Out of your mind and into mine
Into no one
Into not one
Into your step but out of time
Headstrong
What's wrong?
I've already heard this song before
You arrived, but now it's time to kiss your ass goodbye
Dragging me down
Why you around?
So useless
It ain't my fall
It ain't my call
It ain't my bitch
It ain't my bitch
Down on the sun
Down and no fun
Down and out, where the hell you been?
Damn it all down
Damn it unbound
Damn it all down to hell again
Stand tall
Can't fall
Never even bend at all before
You arrived, but now it's time to kiss your ass goodbye
Dragging me down
Why you around?
So useless
It ain't my fall
It ain't my call
It ain't my bitch
Outta my way
Outta my way
Outta my day
Out of your mind and into mine
Into no one
Into not one
Into your step but out of time
Headstrong
What's wrong?
I've already heard this song before
You arrived, but now it's time to kiss your ass goodbye
And now it's time to kiss your ass goodbye
Dragging me down
While you around?
So useless
It ain't my fall
It ain't my call
It ain't my bitch
No way but down
Why you're around
No fooling
It ain't my smile
It ain't my style
It ain't my bitch
Oh, it ain't mine
Ain't mine
Your kind
You're stepping out of time
Ain't mine
Your kind
You're stepping out of time
Taking me down
Why you around
No fooling
It ain't my fall
It ain't my call
It ain't my bitch
You ain't mine
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Překlad:

Já jsem to nezmrvil
Pryč z mé cesty 
pryč z mého života 
pryč z tvé mysli 
a do mojí 

Do Nikdy 
do nicoty 
do tvého kroku 
ale mimo rytmus 

Tvrdohlavče, co je špatně? 
už jsem tuhle písničku slyšel 
předtím než jsi dorazila 
ale teď je čas ti nakopat 
tak čau 

Táhneš mě dolů 
proč zrovna ty? 
tak zbytečný 

To není můj pád 
To není můj křik 
Já to tak nezmrvil 

Já to tak nez...vil 

Konec výletu, 
konec srandy 
konec a padej, 
kdes sakra zase byla? 

Zatratit to 
zatratit to bezmezně 
zatratit to 
zpět do pekla 

Stát rovně, nemoci spadnout 
nikdy se ani trochu neohnout 
než jsi dorazila ty 
ale teď je čas ti nakopat 
tak čau 

Táhneš mě dolů 
proč zrovna ty? 
tak zbytečný 

To není můj pád 
to není můj křik 
já to tak nezmrvil 

Jo, uhni mi z cesty 

Uhni mi z cesty 
vypadni z mýho života 
pusť to z hlavy 
do mojí 

Do Nikdy 
do nicoty 
do tvýho kroku 
ale mimo rytmus 

Tvrdohlavče, co je špatně? 
už jsem tu písničku slyšel 
než jsi dorazila 
ale teď je čas ti nakopat 
tak čau 
ale teď je čas ti nakopat 
tak čau 

Táhneš mě dolů 
proč zrovna ty? 
tak zbytečný 

To není můj pád 
to není můj křik 
já to tak nezmrvil 

Nikam jinam než dolů 
proč zrovna ty? 
neoblbuj mě 

To není můj úsměv 
to není můj styl 
já to tak nezmrvil 

Ne, není moje 

Není můj 
tvůj způsob 
ty seš mimo rytmus 

Není můj 
tvůj způsob 
ty seš mimo rytmus 

Táhneš mě dolů 
proč zrovna ty? 
neoblbuj mě 

To není můj pád 
to není můj křik 
já to tak nezmrvil 

Ty nejsi má
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