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VERSE I:
(Bendeatha)
Girl aking susukatin pag-ibig mo sa akin
Ginawa mong kabutihan di ko pinansin
Na minsan tayong mag-kasama ako ay tinanong
Kung mahal kita sumagot ako hindi ng pabulong
Naka cross-finger sabay bawing mahal kita
Halik sabay yapak at ikay tuwang tuwa
Inutusan ka at ang sabi ko ibili moko ng coke
Pag talikod mo ako ay nasuka halos lumawit ang throat
Nag set ka ng date para ma meet ko parents mo
Tinanggihan kita ang dahilan ako ay may ubo
Imbis na magalit ako pa ang inalala
Gamot ikaw pa ang bumili sa butika
Lahat ng sakripisyo ang iyong ginawa
Ngunit ang mahalin ka bakit di ko magawa
Salamat sa pag-ibig mo at pagiging tapat
Ang katulad ko sayo di karapat dapat.

CHORUS:
Di ako karapat dapat
Mahulog sa iyo at magtapat oh whoa ho..
Di ako karapat dapat
Umibig sa iyo ng di sapat uhu...

VERSE II:
(Madd Killah)
Girl aking susukatin ang pag-ibig mo sa akin
Pag katapos galawin hanggang will the wind
Araw at gabi ikay ini isantabi
Ibat ibang bitch ginagalaw gabi gabi
Mag tatakip silim ngunit wala parin sa iyong piling
Bestfreind mopa ang aking ginawang plea..
Pag meron tayong date ill always being late
Deep inside i really hate our date
Pag meron akong kailangan sayo ako lumalapit
Pero ano ang kapalit ikay laging nilalait
Para kang manika pag katapos pag laruan
Itatapon lang sa basurahan na para isang basahan
Hindi naman ako ganito nung una mokong makilala
Pasulsol ng barkada ikay binalewala
Hindi ko lubos maisip kung bakit sa iyo ito nangyayari
Hindi ito ang pinapangarap kong love story.

CHORUS:
Di ako karapat dapat
Mahulog sa iyo at magtapat oh whoa ho..
Di ako karapat dapat
Umibig sa iyo ng di sapat uhu...

VERSE III:
(Charlie Mack)
Girl aking susukatin ang pag-ibig mo sa akin
Ikay inabuso at tuluyan naging sakim
And do you remember when near start the year
Im true,honest,sweet and understanding
Pag sakto alas dose ikay susunduin
Ikaw ay umaasa na ako ay darating
Akoy niyaya ng barkada agad akong sumama
Hindi kona naisip na wala kang kasama



Ang tropa'y nag kainuman bebot ang pulutan
Sa tindi ng kembot mata koy umiikot
At buti nalang ikaw ay napalagay
Nakita ka ng pinsan mo agad sinabay
Pero ba ganon nag bubulag bulagan
Na kahit nalalaman kaliwat kanan nilagawan
My love that you gave is always true
I dont know what to do coz i dont have a clue.

CHORUS:
Di ako karapat dapat
Mahulog sa iyo at magtapat oh whoa ho..
Di ako karapat dapat
Umibig sa iyo ng di sapat uhu...
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