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Friendship Gaana Song Lyrics

Life eh majaa panna college ponum
En sir class la naa thoongura naanu
Semester ezhudhanunaa venum ne dhaano
Figurai sight adikka seekiram ponom

Vaada maama gildaakalaama
Gildaakki gilmaala chill pannalaama
Veena poomaattom vandha udamattoom
Friendukku yedhuna naa vuttu thara maattom

Pullingalum illingooo naangoo
Playboyum illingoo
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Thamizhan mannukku
Chella pullaingoo

Vaa machaan vaa
Ennai konjittu po vaa
Vaa machaan vaa
Kalaaichu pesikalaam vaa

Vaa machaan vaa
Ennai konjittu po vaa
Vaa machaan vaa
Kalaaichu pesikalaam vaa

Iruppom nakkala
Kalaippom kindalaa
Mechaanic gang aa neenga
Unmaiyaaga nambalaam

Attiyila kumbalaaga
Iruppom naanga shape aa
Enga screen saver
Miya khalifa

College kanna veikkum
Enga bike stunt
Sirunga ellarum huntu-uhh
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Mechanic gangu
Pasanga strongu
Friend mela
Paasama thoonghu

Vaada maama gildaakalaama
Gildaakki gilmaala chill pannalaama
Veena poomaattom vandha udamattoom
Friendukku yedhuna naa vuttu thara maattom

Pullingalum illingooo naangoo
Playboyum illingoo
Thamizhan mannukku
Chella pullaingoo

Vaa machaan vaa
Ennai konjittu po vaa
Vaa machaan vaa
Kalaaichu pesikalaam vaa

Vaa machaan vaa
Ennai konjittu po vaa
Vaa machaan vaa
Kalaaichu pesikalaam vaa.

More Lyrics from Friendship

பிரண்ட்ஷிப் கானா Lyrics in Tamil

ைலஃப்ப மஜா பண்ண காேலஜ் ேபாேனாம்
என் சார் கிளாஸ்ல நா ங்ற நா
ெசமஸ்டர் எதனா ேவம் நீதாேனா
ஃபிகைர ைசட் அக்க சீக்கிரம் ேபாேனாம்

வாடா மாமா கில்டாகலாமா
கில்டாகி கில்மால சில் பண்ணலாமா
வீணா ேபாமாட்ேடாம் வந்தா டமாட்ேடாம்
ஃப்ரண்க் எனானா ட்த்தர மாட்ேடாம்

ள்ளிங்கம் இல்லிங்ேகா நாங்ேகா
பிேளபாம் இல்லிங்ேகா
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தமிழன் மண்க்
ெசல்ல ள்ைளங்ேகா

வா மச்சான் வா
என்ைன ெகாஞ்சிட் ேபா வா
வா மச்சான் வா
கலாய்ச் ேபசிக்கலாம் வா

வா மச்சான் வா
என்ைன ெகாஞ்சிட் ேபா வா
வா மச்சான் வா
கலாய்ச் ேபசிக்கலாம் வா

இப்ேபாம் நக்கலா
கலாய்ப்ேபாம் கிண்டலா
ெமக்கானிக் ேகங் அ நீங்க
உண்ைமயாக நம்பலாம்

அட்யில ம்பலாக
இப்ேபாம் நாங்க ேஷப் ஆ
எங்க ஸ்க்ரீன் ேசவர்
மியா கலீஃபா

காேலஜ் கண் ெவக்ம்
எங்க ைபக் ஸ்டண்ட்
சாங்க எல்லாம் ஹண்ட்

ெமக்கானிக் ேகங்
பசங்க ஸ்ட்ராங்
ஃப்ரண்ட் ேமல
ర .
பாசமா ங்

வாடா மாமா கில்டாகலாமா
கில்டாகி கில்மால சில் பண்ணலாமா
வீணா ேபாமாட்ேடாம் வந்தா டமாட்ேடாம்
ஃப்ரண்க் எனானா ட்த்தர மாட்ேடாம்

ள்ளிங்கம் இல்லிங்ேகா நாங்ேகா
பிேளபாம் இல்லிங்ேகா
தமிழன் மண்க்
ெசல்ல ள்ைளங்ேகா

வா மச்சான் வா
என்ைன ெகாஞ்சிட் ேபா வா
வா மச்சான் வா
கலாய்ச் ேபசிக்கலாம் வா
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வா மச்சான் வா
என்ைன ெகாஞ்சிட் ேபா வா
வா மச்சான் வா
கலாய்ச் ேபசிக்கலாம் வா.
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