
Sean Paul, S 2pid ka rin
Noong ibigin kita Langit ang aking nadama Ngunit ng lukohin mo Nagkalechy-lechy na Walang kamalay-malay Na mayroon kang iba Buti na lang nakita ka Ng pinsan ko sa may luneta May kasama kang iba Ang sweet nyong dalawa Para kayong love birds, Nagtutukaan pa Hindi ko maintindihan bat Nagawa mo sa kin to Gayong laging tapat ang damdamin ko ~CHORUS~ Ayoko na sanang mag-mahal ( taksil ka ) Ayoko na sanang umibig pa ( s2pid ka rin ) Ayoko na sanang masaktan ( taksil ka ) Ang puso koy laging nadurusa ( s2pid ka rin ) Ayoko na sanang mabigo ( taksil ka ) Na pagLaruan ang aking puso (s2pid ka rin ) Ayoko na sana ( grabe na to ) Ayoko na sana Parang hindi ko na kakayanin Ang sakit na naidulot Minsan nakita kita Pati na syota mo ang yung suot Ikaw pa ang nagalit Akoy agad binugbog Sa lakas ng suntok mo Halos magkadurog-durog Nasayang lang ang aking oras Pinagsilbihan kita Mula ulo hanggang paa Nilolotionan ka pa Minamasahi pag pagod Pinupunasan sa likod Ngunit ano ang ginawa Tinira ng patalikod ~CHORUS~ Kaya wag mo akong sisihin Sayo ang pagkakamali Ang hirap kasi Hilig mong kumain ng mani Sumubra ang talino Ako ay inabuso Ibat-ibang girls Ang laging kinakama mo Ang di ko kayang tanggapin Mga paratang mo sa akin Na nahuling may ka-sex Over ka, I cant imagine Di ka rin nagbibigay Kahit na isang kusing Kaya wala kang pera Para aking waldasin ~CHORUS~ Kaya nasabi sa sarili Di na muling iibig pa Kung katulad mo Ang muli kung makikilala Mahilig mag-paikot Mahilig mangalikot Mahilig sa bebes Kaya gabi-gabi ay singlo Di ko lubos maisip Ang aking kalagayan Hindi naman ako sing lakas ni wonder woman Kaya ng aking kwentahin Nagawa mong kasalanan Saka ko lang naisip, diyos ko day Pag-ibig mo palay di tunay ~CHORUS~ (2x)
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