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దాదాపు 12 సంవతరాల ందట డుద న రి నెన్ల తారామ Uగారి ' రి నెన్ల 
తరంగాలు' పుసత్కం మారెక్టోల్ లభయ్ం కానందున, అ ష అభిమానుల కోరిక మీద ఆ 
పుసత్కానిన్ రియల్ గా చురించడం జరుగుతోంది. ఇందుకు తేయ్క అనుమతి నిచిచ్న 
'కౌముది'కి ఆతీమ్య మి లు రి నెన్ల తారామ Uగారికి కృతజఞ్తలు 
తెలియచే త్నాన్ం. 

                 
     
                                          
 
 
 
 

( ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 

22 
మో లు మతలబులు కానీరోయ్ దే నికి రా  పోతా  రోయ్ 
ఈ చీటింగనబడు ఘన దయ్ కడుకషట్ం కదరా బచాచ్ 
తి కుంకా ఎగబడి ఈమధయ్ తెగ మి  యూజ్ చే ర య్ 

గోలుమాలెలా చే త్రో ననున్ చూ  చకక్గా ఫాలో అయిపోరో.. 
కొ త్ రోయ్....                                ..||మో లు మతలబులు|| 

 
మేకల మూకల మాదిరి ఇందరు లోకులు లేరా లోకువగా 
దధ్గ చకక్ని గోతులు తీ  ఉంచరా దధ్ంగా 

కాకుల కేకలే కోకిల కూతలు అంటే కాదని అనగలరా 
అందుకు కొదిద్గ ఆరెక్ ట్ర్... ఉంటే చాలునురా 
బోయ డిలా పెదద్ బాణమేయక చినన్ కోయ నిలా  
ళిళ్ మూలికివ రా - అది చాలురా...          ||మో లు మతలబులు|| 
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రంగులు పూ  హంగులు చే త్ బామమ్ను కూడా భామనరా 
మేకప్ అనాన్ మేజిక్ అనాన్ మీనింగొకటేరా 
కం  పనులకు క్ములు త్ ఎం న్  ఎకాజ్మ్ పాసయితే 
కం నేలే క్ములలో ఫెసరువ తా తా రా 
కొతత్కొతత్గా కాసత్ మెతత్మెతత్గా గొంతు కోయడం ఎలా  
గోల్ కొటట్డం ఎలా తెలియాలిరా             ||మో లు మతలబులు|| 

(w/o వి.వరపర్సాద చితర్ంలో కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

*** 

ఛూమంతర్ కాళీ! ఇది జంతర్ మంతర్ మోళీ! 
మాయాలేదు మం ం లేదు  
యం ం లేదు తం ం లేదు 
మోసం గీసం మొదలే లేదు 
మ క్ కొటేట్ టాక్ ఏదో - టెటేట్ త్ సరదాపోదూ....  
 
ఢమాఢం డోలు కొటిట్, మోళి గటేట్ ఆట డండి! 
తమా  ఓరు పుటేట్ గాలిపాటే ఆలకించండి! 
ఇలాకా ఓలు మొతత్ం ఇలాటి ం యేడా లేదండి! 
లాకీ తి టం డకుండా ఎళిళ్పోకండి! 

ఇందరి ముందర ఇందరజాలం  
ందర వందర ందుల మేళం  

గలాటా గారడి గందరగోళం 
తెగించి ఆడే తలాంగు తాళం 
వరె  ఏమీ ఛానని తేరగ చూ  జారిపోకండి 
శభాషని తోచినంత ధరమ్ం త్ ఊరికె పోదండీ 
ఇనామిచేచ్ న బుంటే సలామంటాం 
ఇదలచ్ని బాబుంటే, డబుల్ దండాలంటాం  
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మనిదద్రి మధయ్లో ఏ జనమ్లో ఏ తీరని ఋణముందో 
మరెందుకు ఇంతలో ఈ బంధనం ఇనిన్ంతలు పెరిగిందో 
అమాయక న నీ చినాన్రి న ని ఏ తలిల్ కందో 
ఇటే నీ దారి ఉందని ఏ డిగాలి పంపిందో  
పాపం పుణయ్ం దే డికెరుక - పేదకు దొరికిన బంగరు కణిక  
పాలూ నన్ లేవని అనక - మను గి పెరగ  చిలకా 
వలే  పాడులోకం కంట పడక ఉండు నా యెనక  
ఇలా నా గుండెలోనే గువ లా కొలు ండిపో ఇంక 
ఇటేపొ త్ యముణణ్యినా నిలే త్నే 
మరింకా ఏ కీడూ నీ వంక రాలేదు                ||ఢమాఢం|| 

 జాగోరే బేతాళా! నీ జాదూ పెటాట్లా! 
కళళ్కు చుటూట్ గంతలు కటుట్ 
అయినా అంతా చూ త్నన్టుట్ 
అసలూ నకిలీ కనిపెటాట్లా! 
దగాలు చే  మగానుబా ల  
ము గూ లొ గూ ప కటాట్లా!                      ||ఢమాఢం|| 

జనంలో జెంటిలెమ్నాల్ చలామణయేయ్ లామణయేయ్ లల్ర నాయాళూళ్ 
కష్ణంలో కళుళ్ మూ  జెలల్ కొటిట్ సలల్గ పోతారు 
మ  మ  బేతాళుడికే బేజారెతేత్ మాయ మరాఠీలు 
పరాగాగ్ ఉనాన్రంటే పంగనామం బెటిట్ పోతారు  
డబుబ్ దసక్ం జా తత్ండి! జగతిక్లాడీలు ఉనాన్రండీ! 
మాకనాన్ మహ పనోళుళ్ లెండి! కొముమ్లు తిరిగిన కం లెల్ండి! 
మాదంతా పాడు పొటట్కు కూడు పెటేట్ పాత దయ్ండీ! 
దగాలూ దారుణాలూ తకాని కోతులాటండీ! 
కులా గా ఖూనీ చే  క యోళుళ్ దగులాబ్జీగాళుళ్  
చుటూట్రా నాన్రు  
జా తత్ండీ బాబూ....                               ||ఢమాఢం|| 
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(మాయలోడు చితార్నికి యసీవ్కృషాణ్రెడిడ్ సంగీత సారథయ్ంలో  పాడినది) 

***       
        

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)   
COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_Sirivennela_comments.htm

