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Bathroom Song Lyrics

Mattuthaavani to manhantan
Mattuthaavani to manhantan
Mattuthaavani to manhantan
Joe bidan en muppaattan
Aye.. Aye..

Kadhai solla naanum ukkaanthen
Aye kadhai solla naanum ukkaanthen
Aye kadhai solla naanum ukkaanthen
Un school la naanthaan head master
Aye aye aye

Aye zomoto la parota
Salna kulla sappotta
Aye zomoto la parota
Salna kulla sappotta
Election enna biscuit ah
Mela yeri ukkaandaa
Makkal enna puppet'ahh

Wallet ellaam cryptovaa
Warren buffet classmate ah
Musk kukku phone pannattaa
Tesla car la varattaa

Un vaai un uruttaa
Jeyichavan sonnaa correct aah
Un std ya naan nondattaa
Std naa varalaaru thaana

Home la irunthaalum homework pain
Bharatlyrics.com
Homework pain
Nerla paakkala still i am fine
Still i am fine
Class uh kku ponaa please keep quit
You keep quit
Ithu class uh illa yen online
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Aye ithu en online
Aye aye aye aye aye aye

Irukkalaam amazon prime
Amazon prime
Othukeedu family time
Mm family time
Vazhkkai oru bullet train
Bullet train
Adhe poga vittaa athaan crime

Paakka konjam global
Pakkaavaana local
Ellaamey nam nation
Ellaarum relation
Love uh kku no eyes
Kaadhalukku no bias
Yaaraanaalum be nice
Sollamaatten twice

Mattuthaavani to manhantan
Mattuthaavani to manhantan
Mattuthaavani to manhantan
Joe bidan en muppaattan
Aye.. Aye.

More Lyrics from Madan Gowri

பாத்ம் Lyrics in Tamil

மாட்தாவணி  மன்கான்டன்
மாட்தாவணி  மன்கான்டன்
மாட்தாவணி  மன்கான்டன்
ேஜா ைபடன் என் ப்பாட்டன்
ஏய்.. ஏய்...

கைத ெசால்ல நாம் உக்காந்ேதன்
ஏய் கைத ெசால்ல நாம் உக்காந்ேதன்
ర .
ஏய் கைத ெசால்ல நாம் உக்காந்ேதன்
உன் ஸ்ல்ல நான்தான் ெஹட்மாஸ்டர்
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ஏய் ஏய் ஏய்

ஏய் ெசாேமாட்ேடா ல பேராட்டா
சால்னாக் ள்ள சப்ேபாட்டா
ஏய் ெசாேமாட்ேடா ல பேராட்டா
சால்னாக் ள்ள சப்ேபாட்டா
எலக்சன் என்ன பிஸ்கட்டா
ேமல ஏறி உக்காண்டா
மக்கள் என்ன பப்பட் ஆ

ேவலட் எல்லாம் க்ரிப்ட்ேடாவா
ேவேரன் பஃப்பட் க்ளாஸ்ெமட் ஆஹ்
மஸ்க்க் ேபான் பண்ணட்டா
ெடஷ்லா கார்ல வரட்டா

உன் வாய் உன் உட்டா
ெஜயிச்சவன் ெசான்னா கரக்ட்டா
உன் எஸ்ய நான் ேநாண்டட்டா
எஸ்னா வரலா தான

ேஹாம்ல இந்தாம் ேஹாம்ெவார்க் ெபய்ன்
ேஹாம்ெவார்க் ெபய்ன்
ேநர்ல பாக்கல ஸ்ல் அயம் ைபன்
ஸ்ல் அயம் ைபன்
க்ளாக் ேபானா ப்ளீஸ் கீப் ெகாய்ட்
 கீப் ெகாய்ட்
இ க்ளா இல்ல ஏன் ஆன்ைலன்
ஏய், இ என் ஆன்ைலன்
ஏய் ஏய் ஏய் ஏய் ஏய் ஏய்

இக்கலாம் அேமசான் ப்ைரம்
அேமசான் ப்ைரம்
ஒக்கி ேபமிலி ைடம்
ம்ம் ேபமிலி ைடம்
வாழ்க்ைக ஒ ல்லட் ட்ைரன்
ல்லட் ட்ைரன்
அேத ேபாக விட்டா அதான் க்ைரம்

பாக்க ெசாஞ்சம் க்ேளாபல்
பக்காவான ேலாக்கல்
எல்லாேம நம் ேநஷன்
எல்லாம் ரிேலசன்
லவ்க் ேநா ஐஸ்
காதக் ேநா ைபயஸ்
யாரானாம் பீ ைநஸ்
ெசால்ல மாட்ேடன் ட்ைவஸ்
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மாட்தாவணி  மன்கான்டன்
மாட்தாவணி  மன்கான்டன்
மாட்தாவணி  மன்கான்டன்
ேஜா ைபடன் என் ப்பாட்டன்
ஏய்.. ஏய்.
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