
 

Continue

https://trafficel.ru/wb?keyword=descendentes%201%20musicas


Descendentes 1 musicas

Música Infantil O Rei Leão + Barbie + Minions Ouvir playlist Funk Carioca Anitta + Ludmilla + Mc Tati Zaqui Ouvir playlist Industrial Oomph! + Hocico + Playlist Combichrist Ouvir Electro House Danzel + Fly Project + Adrian Lux Ouvir playlist Indie Arctic Monkeys + Fito &amp; Fitipaldis + Lorde Ouvir playlist Eu mencionei que estou apaixonado por você? Mencionei IHs não há
nada que eu possa fazer E por acaso eu disse que sonho com você todos os dias, mas deixe-me gritar em voz alta Se está tudo bem-ay-ay (hey!) Se estiver tudo bem (ei!) Conheci uma garota que sacudiu meu mundo Que nunca foi abalada E agora eu vivo por ela E nunca vou parar Eu nunca pensei que poderia acontecer com um cara como eu Mas agora olhe para o que
você fez Você se ajoelhou Porque meu amor por você é ridículo Eu nunca soube (quem sabia?) Que pode ser assim Meu amor por você é ridículo Meu amor é r-I-d-I-c-u-l-o-u-s! (r-I-d-I-c-u-l-o-u-s!) É (ridículo!) Apenas (ridículo!) E eu daria meu reinoPor apenas um beijoWell, eu mencionei que estou apaixonado por você e mencionei que não há nada que eu possa fazer, e
acidentalmente eu disse acidentalmente? Sonho com você todos os dias, mas deixe-me gritar se estiver tudo bem-ay-ay (sim!) Se estiver tudo bem Eu tenho que saber que caminho ir Vamos me dar um sinalVocê tem que me mostrar que Você só vai ser meu Não quero ir um minutoEsse sem você É se seu coração não está nele Eu não sei o que eu faria Meu amor por você é
ridículo Eu nunca soube (quem sabia?) Que pode ser assim Meu amor por você é ridículo Meu amor é r-I-d-I-c-u-l-o-u-s! (r-I-d-I-c-u-l-o-u-s!) É (ridículo!) Apenas (ridículo!) E eu daria meu reino Por apenas um beijoSó agora! (Ah, sim!) (Ya-ow!) (Tudo bem!) (Tudo bem!) Porque meu amor por você é ridículo eu nunca soube (quem sabia?) Que pode ser assim Meu amor por você é
ridículo Meu amor é r-I-d-I-c-u-l-o-u-s! (r-I-d-I-c-u-l-o-u-s!) É (ridículo!) Apenas (ridículo!) E eu daria meu reino Por apenas um beijoSó agora! [Modelo] Dizem que sou problemas Dizem que sou mau Dizem que sou malvadoDDIt me faz feliz [Jay] Um sujo não-bomDown para os ossosYyyyyyynão não pode me levar para casa [Evie] Ugh, então eu tenho alguma travessura no meu
sanguePode você me culpar? Eu nunca tive nenhum amor [Carlos]Eles acham que eu sou insensívelA capuz de baixa vida: Eu me sinto tão inútilMis entendidos [Mal e Evie]Mirror, espelho na paredeQuem é o pior de todos? Bem-vindo ao meu mundo maligno, mundo maligno! [Mal, Jay, Carlos e Evie] Estou podre até o núcleo, coreRotten até o núcleo Estou podre até o núcleo,
núcleoque pode pedir mais? Eu não sou como o garoto a seguir, como o garoto ao lado eu estou podre para, eu sou podre até que eu estou podre até o núcleo [Mal] Me chamar de planejador me chame de aberraçãoComo você pode dizer isso? Eu sou único! [Jay] O que, eu? Um traidor? Você não te apoia? Não somos amigos, o que há com isso? [Evie] Então eu sou um
desajustado, então É um flerte que eu quebrei seu coração? Eu te machuquei? Não tem nada a ver com isso. O passado é passado, esqueça a verdade é que você não viu nada ainda! [Modelo e Evie] Espelhos, espelhos na paredeSe o pior de todos? Bem-vindo ao meu mundo maligno, o mal Jay, Carlos &amp; Evie] Eu sou podre até o núcleo, coreRotten até o núcleo Eu sou
podre até o núcleo, núcleoque pode pedir mais? Eu não sou nada como o menino em seguida, como o menino ao lado de Eu estou podre, eu sou podre até que eu estou podre para o núcleo Música Infantil O Rei Leão + Barbie + Minions Ouvir playlist Funk Carioca Anitta + Ludmilla + Mc Tati Zaqui Ouvir playlist Industrial Oomph! + Hocico + Combichrist Ouvir playlist Electro
House Danzel + Fly Project + Adrian Lux Ouvir playlist Indie Arctic Monkeys + Fito &amp; Fitipaldis + Lorde Ouvir playlist Deixe-me dizer-lhe algo que você pode realmente confiar Todo mundo tem uma página maléfica Eu sei que você acha que nunca pode ser como nósSe e aprenda para que você possa acertar Você precisa arrastar seus pésCê precisa acenar com a cabeça
Você precisa se inclinar para trásSlip através do crackSyou não precisa se preocupar (Uh , não olhe)Você precisa de muita ajuda (Você não precisa ser você mesmo)Você quer ser legal? Deixe-me mostrar como posso quebrar as regras Eu posso te mostrar como e quando você pega esse sentimentoYeah, quando você pega essa sensaçãoVo você vai ser chillin', chillin',
oohChillin 'como um vilão (Chillin'!) Chillin' como um vilão (Chillin'!) Chillin 'como um vilãoHi! Chillin' como comoHi! Um vilão Sua atenção quando você se comporta assim Dê-nos para te ensinar a desaparecer Você parece que você perderia um fósforo para um gato de beco Você deve estar errado para chegar por aqui (Urrraw)Você tem que ver suas costas Você precisa
rastejar ao redor Você precisa escorregar realmente suaveSe se você quiser, pegue e se você não pode levá-lo , quebre se você se importa com sua saúde (Sério, não seja você mesmo)Você quer ser legal? Deixe-me mostrar como posso quebrar as regras Eu posso te mostrar como e quando você pega esse sentimento e quando você pega esse sentimento você vai ser
chillin', chillin', oohChillin 'como um vilão (Chillin'!) Chillin' como um vilão (Chillin'!) Chillin ' como um vilão eu realmente quero ser ruim muito E eu dou-lhe o meu melhor tiro Mas é difícil ser o que eu não sou Bem se você não, você vai nos pegar Ele está certo, nós temos que manter-se discretoNow nos mostrar o quão ruim você pode ser Assim? Sim, sim, sim! Assim? Sim,
sim!oh, sim, eu acho que eu tenho issoLet's ir, eu estou pronto para balançar isso e eu não vou te agradecer pela ajuda eu acho que eu encontrei o pior em mim Você quer ser legal? Deixe-me mostrar como posso quebrar as regras Eu posso te mostrar como e quando você pega esse sentimento e quando você pegar essa sensaçãoVo você vai ser chillin', chillin', oohChillin
'como um vilão (Chillin'!) Chillin' como um vilão (Chillin'!) Chillin' como um vilão (Chillin'!) Chillin' como um vilão (Chillin'!) Chillin' como um vilão Não surte, tudo bemCuz amor verdadeiro pode salvar o dia E eu acho que nós sentimos o mesmo Mas eu não sei quando nos conhecemos, foi bonito Ele estava oh tão em meSeems como as coisas estão destinadas a ser Mas eu não
sei se ele me ama? Ou ele não me ama? Eu o amo? E é forte o suficiente? Um beijo, um. descendo para este Um beijo, um beijo Um beijo, um beijoEsto momento pode ser esse, eu quero saber, então aqui vou eu Tudo bem, fique quietoTenkner ele me amou o tempo todo, mas talvez eu tenha errado então eu não sei que ele é tão bom, me ajude, mas talvez eu seja tão ruimEly
somos uma combinação perfeita? Não sei se ele me ama? Ou ele não me ama? Eu o amo? E é forte o suficiente? Um beijo, um beijo Chega a esse beijo, um beijo Um beijo, um beijo Esse momento pode ser esse, eu, eu, eu quero saberO aqui eu vou Sim, aqui eu sinto meu batimento cardíaco batendo'Diz que vai funcionar Mas se eu sou sonho, sonho, sonhos isso vai
machucarEiEiEio eu quero ou não Eu vou se eu fizer e ele não for? Ele é meu romeu? OhHHHHhá só um, uma maneira de realmente conhecer um beijo, um beijoÉ se resume a esse beijo, um beijo Um beijo, um beijoÉ esse momento pode ser que eu, eu quero saberSo aqui eu vou Sim, aqui vou eu aqui vou eu (aqui vou eu, aqui vou eu) Aqui vou eu
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