
Nasty Mack, S2pid Luv (Remix)
Nang ma-inlove ako sa'yo
kala ko'y pag-ibig mo ay tunay
Pero di nagtagal lumabas din ang tunay na kulay
Ang iyong kilay mapagmataas at laging namimintas
Pero sarili kong pera ang iyong winawalkas
Para kang sphnx ugali mo'y nakaka-stink
Kung hiyain mo ko talagang nakakashrink
Girly p-d bye bye don't tell a lie
Bakit mo ako laging dini-deny
All the goods out now wala man lang recognition
Mahilig kang mangoleksyon binaliwa aking attention
Well yo anyway everyday iba't iba iyong ka-text
and then one time nahuli kita na meron kang ka-sex
masgugustuhin ko pa na magpa-cruxify 
kesa harap harapan mo akong stupify
so don't be mad 
so don't be sad 
lahat ng kahulugan mo'y ilalahad

Chorus:
Stupid luv ibigay mo sa akin
Stupid luv pero di mapaamin
Stupid luv masakit sa damdamin
Stupid luv ng ako'y iyong bagohin

Blak dyak

Buhay ko ay nag-iba simula ng makilala ka
Every hour every minute nais lang makita ka
Halos di kumain makausap lang sa phone
Between you and me until break of dawn
No one else comes close pangako sa isa't isa
Pero napatunayan mo na babalikan ka nya
Pinagtapat sa akin na s'ya mamahalin pa rin
Anong magagawa ko kung di ikaw ay palayain

Bendettah

Halos isumpa sa sakit na naidulot 
Pero bakit ang katulad mo di pa rin malimot
Nagmahal ako ng iba pero ako'y bigo
Sa pag-ibig ko sa'yo ako'y bilanggo
Tumingin sa salamin nalala ang nakalipas
Masakit pala maging (what?) panakip butas
Pero bago ang lahat ipagtatapat sinta
Mahal kita Cecilia sincerely yours Bendettah

Chorus 2x

Nasty Mack

Saan man ihahantong ang tagpong ito
Minahal kita pero ako'y ginago mo
And it tooks a long time bago pa maka-recover
Sa ginawa mo sa akin meron pa akong hang over
Naaalala mo pa ba yung tayo pa
Kasa't kasama ka kahit saan man ako magpunta
Pinagsilbihaan kita mula ulo hanggang paa
Pati bra't panty mo ako ang naglalaba
Kinukunsinti ka pag may nagawang mali 
(oo na, oo na, sige na tama ka naman palagi,eh)
Lahat ng inutos mo sa akin di ko sinuway
Massinusunod na nga kita keysa sa aking nanay



Andrew E

Lahat na lang ng bagay binigay ko sa iyo
Naging sunudsunuran ako na parang aso
Kung may kasama kang iba
Ako'y dini-deny basta gwapo ang guy 
Binibigay mo ang buday
Damn napaka istupido ng puso kong ito
Inaway mo ako at iyong itinaboy
At sa ibang boy nakipaglaro ka ng apoy
ako'y nananagoy puso ko ay nabiyak
Wasak na wasak ang Gorgie at Nasty Mack
Inaamin ko noon na minahal nga kita...
Pero ngayon (hihihi) binabawi ko na

Chorus (until fading)
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