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Deadpool soundtrack shoop

Trong đó, ca khúc Do ca khúc Salt-n-pepa thuc th⼤ loi loi r&b/hip Hop/rap. (Phiên bản deadpool) - Salt-n-pepa ngay nhaccuatui. Nghệ an hát Shoop (Phiên bản Deadpool) ch⼤t cao 320 kbps lossless miiken. Edit Angel of the Morning Written by Chip Taylor Performers Juice Newton Mixed Michael Verdick (uncredited)
courtesy of Capitol Records Nashville licensed by Universal Music Enterprises Te Deje Written by Danny Osuna Performed Panta Meza Y Su Banda courtesy of Beat Chamber Records, Edit Angel of the Morning Được viết bởi Chip Taylor Performers Juice Newton Mixed Michael Verdick (không được công nhận) lịch sự
của Capitol Records Nashville được cấp phép bởi Universal Music Enterprises Te Deje Người viết bởi Danny Osuna Thực hiện Panta Meza Y Su Banda lịch sự của Beat Chamber Records, được viết và thực hiện bởi Joanne Rosen lịch sự của Selectracks, Inc / BMG là một cái gì đó rất đúng bằng văn bản của Steve
Alex, Michael Chilton, Tony Purnell và Johnny Deliz Thực hiện Four Star Riot lịch sự của Vital Records Boys đã được tái viết bởi Jonny Pakfar (như Jonathan Pakfar) và Shane Eli Abrahams (như Shane Eli Abrahams) thông qua Campfire lịch sự của Mill Wasterson Ent. Howlin 'For You' (kỳ công. Prins Thomas
Diskomiks) Người viết: Dan Auerbach và Patrick J. Carney (vai Patrick Carney) Người biểu diễn Black Keys lịch sự của No Records Agreement với Warner Music Group Film &amp; Cấp phép truyền hình It's Great When We're With Written by Finley Quaye (like Finley Quaye-McGowan) Performed by Finley Quaye
courtesy of Sony Music Entertainment (UK) Ltd. Trong thỏa thuận với Sony Music Licensing Love là một chuyện phức tạp được viết bởi Catherine Song Performers Cate Song lịch sự của APM Music Swing, rằng Thắng Viết bởi Gabriel Antonio Perez và Lazaro Cunill Thực hiện tinh thần quấy rầy lịch sự của
Entertainment One Poor St John Viết và thực hiện bởi Joe Marson lịch sự của LoveCat Music Mister Sandman Viết bởi Pat Ballard Thực hiện hợp âm etted lịch sự của Barnaby Records Inc Trong thỏa thuận với Nola Leone / Ace Music Services, LLC Light and Easy Writtey by David Snell lịch sự của APM Music Crazy
Written by Tim Garland lịch sự của Audio Network USA Inc., Moonlight Được viết và thực hiện bởiHanni El Khatib lịch sự của Innovative Leisure GDFR Viết bởi Gemini Sage (như Dominic W. Woods), DJ Frank E, Andrew Cedar, Mike Caren, Paulo Rodriguez, Flo Rida (vai Tramar Dillard), Howard E. Scott (vai Howard
Scott), Lonnie Jordan (vai Leroy Jordan), Papa Dee Allen (vai Sylvester Allen), Jerry Goldstein (vai Gerald Goldstein), Harold R. Brown (vai Harold Brown), B.B Dickerson (vai Morris Dickerson), Charles Miller và Lee Oskar Performed Flo Theo thỏa thuận với Warner Music Group Film &amp;amp; TV Licensing (bao gồm
một mẫu của Low Rider thông qua chiến tranh (như WAR), lịch sự của Far Out Productions, Inc. trong thỏa thuận với BMG Rights Management (USA) LLC) No Clothes Zone Written by Joseph T. Wright and Hanif Donte Sharif Performers Kidd Fresh Courtesy Current Music Pick Me Up Written by Ted Caplan Performed
Hot Toothpaste Range Saty Written and performed by Jazzy B. (as Jazzy B. Gon' Anna ya được viết bởi DMX (vai Earl Simmons), Shatek King và Swizz Beatz (vai Dean Kasseem) được thực hiện bởi DMX với sự đồng hành của Def Jam Recordings theo giấy phép của Universal Music Enterprises You're Inspiration
Written by David Foster và Peter Cetera Performed của Warner Bros. Records Inc. Theo thỏa thuận với Warner Music Group Film &amp;amp; Tv Licensing Take Me (Uncredited) Performers A-Ha Its Going Down Real Flo Rida (Strip club) Hey, yeah - I want to shoop, baby (Oooo, how are you doing, baby? Không, không
phải anh, người có cung, phải, tên anh là gì? Damn, nó âm thanh sexy) Ở đây tôi đi, ở đây tôi đi, ở đây tôi đi (một lần nữa?) Các cô gái, điểm yếu của tôi là gì? Tôi không thể tin là anh đã làm chuyện này. Được rồi, chillin, chillin, đối phó với doanh nghiệp của tôi.Salt, tôi nhìn xung quanh, và tôi không thể tin rằng nó, tôi
thề, tôi nhìn, cháu gái của tôi, nhân chứng của tôi. uh Wicked, xấu xa (oooo) - đã phải đá nó tôi không nhút nhát mà tôi yêu cầu số ho? Không, nó không làm cho tôi nhìn những gì tôi muốn trượt nó nhanh chóng cảm thấy nó trên hông của tôi vì vậy tôi nhúng trở lại vào túi của tôi thủ thuật Sau đó, tôi lộn cho một mẹo,
làm cho tôi làm thủ thuật cho anh ta để liếm anh ta như một kẹo nên liếm đến giác quan của tôi và tôi ướp lạnh một chút tôi không biết làm thế nào bạn voodoo rằng bạn đang làm rất tốt đó là một câu thần chú , damn, làm cho tôi muốn shoop Shoop Shoop Shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop
ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop um, bạn đang đóng gói và bạn đang xếp chồng lên nhau đặc biệt trở lại anh trai, muốn cảm ơn mông của mẹ bạn như thế (cảm ơn mẹ) Tôi có thể nhận được một số khoai tây chiên để lắc boobie? Nếu cái nhìn có thể giết chết bạn sẽ là uzi Bạn là một shotgun - bang! Có chuyện gì với
thang vậy? Tôi muốn biết nó bị treo như thế nào. Thẳng lên, chờ đợi, chờ đợi, ông Lover Like Prince nói rằng bạn đang sexy mutha-Well-, tôi thích 'em thực, b-boy-phong cách dặm Mịn da đen nụ cười tươi sáng như mặt trời, tôi muốn vui chơi Come (đến) và (hmmm) cho tôi một số trong đó yum-yum Chocolate chip,
mật ong nhúng, tôi có thể muỗng? (Xin vui lòng) Em yêu, lái xe kumeke của anh, em bắt anh muốn... Shoop shoop ba-doop (Baby, hey) Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop Shoop shoop ba-doop Tôi muốn shoop, em bé) Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop cũng cho phép tôi
mang lại cho bạn trở lại chủ đề, Pep's set Make you hot, make you work up a sweat If you skip-to-my-lou, my dear No grace, but I'm falling in love with your (super sperm) When I get ya betcha alt dollar you were under the best pressure (Yo , Sandy, tôi muốn thích, hương vị bạn) Getcha getcha môi ướt cuz đó là thời
gian để pep nhãn hiệu của bạn, nhận được trên thiết lập, đi, hãy để tôi đi, hãy để tôi shoop các chàng tiếp theo trong một phù hợp với ba mảnh tôi sẽ dành tất cả bột của tôi, ray tôi, cutie shoop-doobie như Scoobie Doobie Doo Tôi yêu bạn trong quần jean lớn của bạn, sau đó cho tôi những giấc mơ tốt đẹp Bạn sẽ làm
cho tôi muốn hét lên Oooo, oooo Oooo! Tôi thích những gì bạn làm khi bạn làm những gì bạn làm. Shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop Shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop Tôi không biết nếu đó là tốt. S và P muốn nhấn với tôi, mát mẻ
(uh-huh) Nhưng tôi ác, G, (có) nhấn da, nhưng không bao giờ nhanh (nó phải) Tôi nhấn da của nó, chỉ cần hét lên tôi nhận được Mmm mmm mmm, mùi nó (mùi nó) Họ muốn cơ thể của tôi, đây là một thanh nóng (hot rod) Mười hai inch (fuck) và là sounding ya như chậm (yeah) Big Twan Love-Her Six-two-two Anh
muốn đánh anh, anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Mmmm, tôi muốn shoop Shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop shoop ba-doop ba-doop Oh, You want me to shoop Hey Yes, I want a shoop, baby Hey, yeah - I want a shoop, baby (Oooo, how's it going, baby?
Không, không phải anh, người có cung, phải, tên anh là gì? Damn, nó âm thanh sexy) Ở đây tôi đi, ở đây tôi đi, ở đây tôi đi (một lần nữa?) Các cô gái, điểm yếu của tôi là gì? Tôi không thể tin là anh đã làm chuyện này. Được rồi, chillin, chillin, đối phó với doanh nghiệp của tôi.Salt, tôi nhìn xung quanh, và tôi không thể
tin rằng nó, tôi thề, tôi nhìn, cháu gái của tôi, nhân chứng của tôi. uh Wicked, xấu xa (oooo) - đã phải đá nó tôi không nhút nhát mà tôi yêu cầu số ho? Không, nó không làm cho tôi nhìn những gì tôi muốn trượt nó nhanh chóng cảm thấy nó trên hông của tôi vì vậy tôi nhúng trở lại vào túi của tôi thủ thuật Sau đó, tôi lộn
cho một mẹo, làm cho tôi làm thủ thuật cho anh ta để liếm anh ta như một kẹo nên liếm đến giác quan của tôi và tôi ướp lạnh một chút tôi không biết làm thế nào bạn voodoo rằng bạn đang làm rất tốt đó là một câu thần chú , damn, làm cho tôi muốn shoop Shoop Shoop Shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop ba-
doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop um, bạn đang đóng gói và bạn đang xếp chồng lên nhau đặc biệt trở lại anh trai, muốn cảm ơn mông của mẹ bạn như thế (cảm ơn mẹ) Tôi có thể nhận được một số khoai tây chiên để lắc boobie? Nếu cái nhìn có thể giết chết bạn sẽ là uzi Bạn là một shotgun - bang! Có
chuyện gì với thang vậy? Tôi muốn biết nó bị treo như thế nào. Thẳng lên, chờ đợi, chờ đợi, ông Lover Like Prince nói rằng bạn đang sexy mutha-Well-, tôi thích 'em thực, b-boy-phong cách dặm Mịn da đen nụ cười tươi sáng như mặt trời, tôi muốn vui chơi Come (đến) và (hmmm) cho tôi một số trong đó yum-yum
Chocolate chip, mật ong nhúng, tôi có thể muỗng? (Xin vui lòng) Em yêu, lái xe kumeke của anh, em bắt anh muốn... Shoop shoop ba-doop (Baby, hey) Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop Shoop shoop ba-doop Tôi muốn shoop, em bé) Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop
cũng cho phép tôi mang lại cho bạn trở lại chủ đề, Pep's set Make You Get Hot, Make You Work Up Sweat If You Skip-to-My-Lou, My Dear No Grace, But I'm Falling In Love With Your (Super Sperm) When I Get Ya Betcha Bottom Dollar You Were Under The Best Pressure (Yo Sandy) , Tôi thích, bạn) Getcha môi ướt
cuz đó là thời gian để có nhân vật riêng của Pep, có được thiết lập, đi, để tôi đi, hãy để tôi shoop các chàng tiếp theo trong một phù hợp với ba mảnh tôi sẽ dành tất cả bột của tôi, ray tôi, cutie shoop-doobie như Scoobie Doobie Doo Do Love You Big Jeans của bạn, bạn cho tôi những giấc mơ đẹp Bạn làm cho tôi muốn
hét lên Oooo, oooo, oooo! Tôi thích những gì bạn làm khi bạn làm những gì bạn làm Bạn làm cho tôi muốn shoop Shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop Tôi không biết nếu đó là tốt. S và P muốn nhấn với tôi, mát mẻ (uh-huh) Nhưng tôi ác, G, (có) nhấn da,
nhưng không bao giờ nhanh (nó phải) Tôi nhấn da của nó, chỉ cần hét lên tôi nhận được Mmm mmm mmm, mùi nó (mùi nó) Họ muốn cơ thể của tôi, đây là một thanh nóng (hot rod) Mười hai inch (fuck) và là sounding ya như chậm (yeah) Big Twan Love-Her Six-two-two Anh muốn đánh anh, anh muốn làm gì? Anh
muốn làm gì? Mmmm, tôi muốn shoop Shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop shoop shoop ba-doop Shoop ba-doop ba-doop ba-doop ba-doop Ba-doop Oh you put me shoop Yes, I want shoop, baby baby baby
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