Summer in Greece
Στίχοι:Φοίβος
Μουσική:Φοίβος

Εκτελέσεις:
ώργος Μαζωνάκης

Από πρόσωπα χίλια εγώ διάλεξα εσένα
γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα
δε μου μοιάζεις καθόλου απ’ τα μέρη μου να `σαι
τόσο αλλιώτικη δείχνεις μάλλον όνειρο θα σαι
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Ρωτώ παντού για σένα δε σ’ έχουν ξαναδεί
μάλλον θα είναι η πρώτη φορα σου στο νησί
ρωταώ τ’ όνομά σου και μου χαμογελάς
στη γλώσσα τη δικιά σου εσύ μου απαντάς
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I like your country very much
I like the way you people touch
cause baby I am a foreign girl
so do you wanna rock my world
(rock my world baby)
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Σε κοιτώ που κοιτάζεις
και γυρνάς απ’ την άλλη
κάνεις πως δε σε νοιάζει
μα κοιτάζεις και πάλι
Ξέρει η νύχτα τον τρόπο πιο κοντά να μας φέρει
φέρνει αγάπη το κύμα στα δικά μου τα μέρη
σ’αυτή τη χώρα η νύχτα κρατάει πιο πολύ
κι η θάλασσα μεθάει τον ήλιο με κρασί
να τον παραπλανήσει για ν’ ανατείλει αλλού
πολλά είπα όμως talk me τώρα about you
I like your greek mentality
your country's hospitality
I like your salty lips on mine
your sandy beaches are devine
so baby come and get me drunk,
I've waited, will you get me sunk, surrender to your victory,
I like your country's history
Oh George this is the best summer in my life
summer in Greece

αφού στο `πα μωρό μου
like here nowhere
I like your country very much
I like the way you people touch
cause baby I am a foreign girl
so do you want to rock my world
So baby come and get me drunk,
I've waited, will you get me sunk, surrender to your victory,
I like your country's history
Καταχώριση στο stixoi.info: Δημήτρης3, Δημήτρης, 22-06-2006
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=16995
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