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Baby Nee Sugar Song Lyrics

Annula baang aa ival song aala bodhai aanean
Sevatha gang aa konjum vaadi katti kootitu poren
Nadakura paadha athu mela double katti vaipen
Shower u la veruva etti paatha semma katti vaipen

Un parva ke 20 20 match dee
Naan wicket u aanen dee
Nee attam potta podhum podhum
En status viral thaandee

Baby nee sugar-u sugar-u ma
Heart-il fire-u fire-u ma
Unna paatha enna
Ullukulla nadakkudhunna ma

Baby nee sugar-u sugar-u ma
Heart-il fire-u fire-u ma
Unna paatha enna
Ullukulla nadakkudhunna ma

Aadhar card kooda alaga nee sokkureeye
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Sattunu paatha enna seiven ipa thikkurenae
Teddy bear girl-u unna paatha naan poven up-u
Nadakum podhu en usuru mattum hip-u la thaan

En girl bestie nee thaan
En screen shot neethaan
En paasword nee thaan
En heart chocalate nee

Tik tok-la venuma
Insta reel uh podhuma
Train trip podalaama
Whatsapp status-ah

Baby nee sugar-u sugar-u ma
Heart il fire-u fire-u ma
Unna paatha enna
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Ullukulla nadakkudhunna ma

Baby nee sugar-u sugar-u ma
Heart-il fire-u fire-u ma
Unna paatha enna
Ullukulla nadakkudhunna ma.

More Lyrics from Sony Music South

ேபபி நீ க Lyrics in Tamil

கண்ல பாங்கா இவள் சாங்-ஆல ேபாைத ஆேனன்
ெசவத்த ேகங் ஆ ெகாஞ்சம் வா ேடட்ங் ட்ட் ேபாேறன்
நடக்ற பாத அ ேமல ைடமன்ட் ெகாட் ைவப்ேபன்
சம்மர்ல ேவர்வ எட் பாத்தா சன்ன கட் ைவப்ேபன்

உன் பார்ைவக்கி 20–20 ேமட்ச் 
நான் விக்ெகட் ஆேனன் 
நீ ஆட்டம் ேபாட்ட ேபாம் ேபாம்
என் ஸ்ேடட்டஸ் ைவரல் தான் 

ேபபி நீ க க மா
ஹார்ல் ஃபய ஃபய மா
உன்ன பாத்தா என்ன
உள்க்ள்ள நடக்ன்னா மா

ேபபி நீ க க மா
ஹார்ட்ல் ஃபய ஃபய மா
உன்ன பாத்தா ஏேதா
உள்க்ள்ள நடக்ன்னா மா

ஆதார் கார் ட அழகா நீ ெசாக்றிேய
சட் பாத்தா என்ன ெசய்ேவன் இப்ப திக்ேறேன
ெட பியர் ேக உன்ன பாத்தா நான் ேபாேவன் அப்
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நடக்ம் ேபா என் உ மட்ம் ஹிப்ல தான்

என் ேகள் ெபஸ் நீ தான்
என் ஸ்கிரீன் ஷாட் நீ தான்
என் பாஸ்வர்ட் நீ தான்
என் ஹார்ட் சாக்ேலட் நீ

க் டாக் ல ேவமா
இன்ஸ்டா றீல்ஸ் ஏ ேபாமா
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ட்ெரயின் ட்ரிப் ேபாட்லாமா
வாட்சப் ஸ்ேடட்டஸ்ஸா

ேபபி நீ க க மா
ஹார்ட்ல் ஃபய ஃபய மா
உன்ன பாத்தா ஏேதா
உள்க்ள்ள நடக்ன்னா மா

ேபபி நீ க க மா
ஹார்ட்ல் ஃபய ஃபய மா
உன்ன பாத்தா ஏேதா
உள்க்ள்ள நடக்ன்னா மா.
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