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3 letters 

 

I don’t care if you're taken 

Long as you’re single I come around 

I don’t care for love making 

I wanna beat it till your walls come down 

 

باشی داشته صاحب اگه نیست مهم واسم  

میزنم پرسه اینطرفا من مجردی، که وقتی تا  

میکنی بازی عشق اگه نیست مهم واسم  

بریزه پایین اطرافت دیوار تا میکوبم انقد  

 

I put the key in your ignition 

Turn you on 

So you’d be revved up, ready to go 

Now I can tell you what I’m thinking, if you want 

But you already know, already know 

 

میزنم کلید هیجانت به  

میکنم تحریکت  

شی حرکت ی شه،آماده روشن یجانته موتوِر تا  

میکنم فکر چی به دارم بگم بت میتونم االن میخوای اگه  

میدونی میدونی،االنشم االنشم اما  
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I got three letters on my brain 

I shouldn’t have to spell it for you 

I got three letters on my brain 

I can’t wait to put it on you 

And have you like, wo-oh, make your body, explode 

I got three letters on my brain 

I shouldn’t have to spell it for you 

 

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم ش دیکته واست نیستم مجبور  

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم اجراش روت تا کنم صبر نمیتونم  

میکنه داغ میکشی،بدنت داد که س موقع اون  

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم ش دیکته واست نیستم مجبور  

 

I don’t care what you’re wearing 

Because it all looks good on a flow 

I wanna see you standing 

With nothing on but the heels you own 

 

پوشیدی چی که نیست مهم واسم  

میاد بت چی همه چون  

ببینم ایستاده رو تو میخوام  

پاته دار پاشنه کفش فقط و نیست تنت هیچی که درحالی  
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I put the key in your ignition 

And Turn you on 

So you’d be revved up, ready to go 

Now I can tell you what I’m thinking, if you want 

But you already know, already know 

 

میزنم کلید هیجانت به  

میکنم تحریکت  

شی حرکت ی شه،آماده روشن هیجانت موتوِر تا  

میکنم فکر چی به دارم بگم بت میتونم االن میخوای اگه  

میدونی میدونی،االنشم االنشم اما  

 

I got three letters on my brain 

I shouldn’t have to spell it for you 

I got three letters on my brain 

I can’t wait to put it on you 

And have you like, wo-oh, make your body, explode 

I got three letters on my brain 

I shouldn’t have to spell it for you 

 

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم ش دیکته واست نیستم مجبور  

دارم ذهنم تو رفیح سه ی کلمه یه  

کنم اجراش روت تا کنم صبر نمیتونم  

میکنه داغ میکشی،بدنت داد که س موقع اون  

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم ش دیکته واست نیستم مجبور  
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[Pitbull] 

[Bridge] 

I’m going down, going down, going down 

Cause baby you’re sexy 

So turn around, turn around, turn around 

Cause baby you’re sexy 

 

میشم میشم،غرق میشم،غرق غرق دارم  

هستی سکسی تو عزیزم چون  

برگرد،برگرد،برگرد پس  

هستی سکسی تو عزیزم چون  

 

I got three letters on my brain 

I shouldn’t have to spell it for you 

I got three letters on my brain 

I can’t wait to put it on you 

And have you like, wo-oh, make your body, explode 

I got three letters on my brain 

I shouldn’t have to spell it for you 

 

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم ش دیکته واست نیستم مجبور  

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم اجراش روت تا کنم صبر نمیتونم  

میکنه داغ میکشی،بدنت داد که س موقع اون  

دارم ذهنم تو حرفی سه ی کلمه یه  

کنم ش دیکته واست نیستم مجبور  

 


