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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) 

21 
 మామూలుగా కోపం వసేత్ తిడతాం. గటిట్గా తిడితే అవతలివాడు కొడతాడు అని భయం  వునన్పుప్డు, లేకపోతే, అవతలివాణిన్ తిటట్డం 
కంటే కూడా హుయ్మిలియేట చెయయ్డం వలల్ ఎకుక్వ అవమానం చెయయ్డం సాధయ్మవుతుందని అనిపించినపుప్డు ఈ వయ్ంగయ్ం అనేది చోటు 
చేసుకుంటుంది. ఈ వయ్ంగయ్ంతో నేను చాలా పాటలు రాశాను. ముఖయ్ంగా, మనీ సినిమాలోని "చకర్వరిత్కీ, వీధి బిచచ్గతెత్కీ" అనే పాట, "భదర్ం 
బీ కేరుఫ్ల బర్దరూ" ఇతాయ్దులు.  

ఒకరకంగా చూసేత్, వయ్ంగయ్ం కూడా దైవపరంగా అయితే నిందాసుత్తి. పైకి నిందిసుత్నన్టుల్ంటుంది. లోపల పొగడత్ ఉంటుంది. ఐతే ఈ 
వయ్ంగయ్ం పాటలోల్ పైకి కొంచెం పొగుడుతునన్టల్నిపించినా, తేలిగాగ్ తీసుకునన్టల్నిపించినా అంతరంగంలో చూసేత్ ఒక రకమైన కనెస్రన్ తో 
ఆయా పరిసిథ్తుల పటల్ వయ్తిరేకతను తెలియపరుసుత్నన్టుల్ ఉంటుంది.  

రసాలనిన్టోల్కి, హాసయ్ం, వయ్ంగయ్ం ఎకుక్వగా ఆకటుట్కుంటాయి. ఆకటుట్కోవాలని చేసే పర్యతన్ం కంటే, అలా ఆకటుట్కోవడం దావ్రా 
ఆయా పాటలోల్ని ఇతివృతత్ం వైపు, శోర్తల, పఠితల దృషిట్ని ఆకరిష్ంచడం అనే పర్యతన్ం నేనెకుక్వగా చేసాను. 

పలల్ : చ వరిత్కీ, ధి బిచచ్గతెత్కీ బంధు తానని అంది మనీ మనీ! 
అమమ్ చుటట్మూ కాదు అయయ్ చుటట్మూ కాదు అయినా అనీన్ అంది మనీ మనీ! 
పచచ్నోటుతో ఫు లకష్ లింకులు పెటుట్కుంటుందనీ అంది మనీ మనీ! 
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పుటట్డానికీ పాడె కటట్డానికి మధయ్ అంతా తనే అంది మనీ మనీ! 
కాలం ఖరీదు చేదాద్ం పదండి అంది మనీ మనీ! 
లం తమాష చూదాద్ం పదండి అంది మనీ మనీ! 

డబుబ్ని లబ్ డబబ్ని గుండెలోల్ పెటుట్కోరా 
దీకష్గా ధనలUని ల డి కటుట్కోరా...   ||చ వరిత్కీ || 
 
ఇంటదెద్ కటాట్  నా తం  - నో ఎం  ధి కిటోల్ 
దొంగలేల్ దూరాలి లెంటీల్ నీ ఇంటోల్ - చిమమ్చీకటోల్ 
అందుకే పద దర్ మనీ టకి - అపుప్కే పదా దర్ తీ పూటకి 
రోటి కపడా రూము అనీన్ రూపీ రూపాలే 
ముమ్ని శరణమమ్ని చరణముమ్ నముమ్కోరా 

దీకష్గా ధనలUని ల డి కటుట్కోరా...    ||చ వరిత్కీ|| 
 
మించుకోవచుచ్ దరాజ్గా - పికచ్రోల్ పేద రోలా 
మించుకోవచుచ్ ధీమాగా - మాలో మ ట్రీలా 

పారుక్లో కనే కలే ఖరీ నది  
బాల్కులో కొనే లే నీ మది 
చూపించరుగా    మికులెవ రికి 
జీ తం తి నిమిషము మిమ్చిచ్ పుచుచ్కోరా 
దీకష్గా ధనలUని ల డి కటుట్కోరా...     ||చకర్వరిత్కీ|| 

(మనీ చితార్నికి శీర్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 
 

పలల్ : భ ం బీ కేరుఫ్ల్ దరూ, భరత్గ మారకు బాయ్చిలరూ! 
దీ మాటే వదుద్ గురూ, లో బతుకే  బెటరూ 

ఆలికి మెళోళ్ ముళేళ్ వని ఆనందించే మగ రు 
ఆ తాడే తమ ఉరితాడనన్ది ఆలోచించక చెడతారు 
మొగుడయేయ్ ము రత్మే మగాడి ఖాల ముగింపు ఛాపట్రు 
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వంటకని ఫెందుకురా టళేళ్ చాలు 
వంటికని ఒకటా రెండా అంగడి అందాలు 
కోతికి ఉందా, కోడికి ఉందా ఈ పెళాళ్చారం 
జంటలు కటేట్ జంతు లెరగ  డిడ్ంగ్ డూడ్రం 
ఎందుకు మనకీ హచారం! 
 
చచిచ్ చెడి డే అండ్ టూ చాకిరి చే త్  
తెచిచ్నది డారిల్ంగ్ దయయ్ం చేతిలో పో త్  
బీడీ కోసం బీబీ ముందు దే  అంటా  
గాడిని దాటని గానుగ ఎదెద్ౖ బతికేం చే త్  
బాండెడ్ బానిస తా ! 
 
(మనీ చితార్నికి సీవ్య సంగీత సారథయ్ంలో శీర్నివాసమూరిత్ పాడినది) 
 

పలల్ : బోడి చదు లు ట్ - నీ బు ంతా భోంచే త్ 
ఆడి చూడు కెటుట్ టెండులక్ర్ అయేయ్టటూట్! 
ఒకక్ ఫోజు కొటుట్ లకష్లు వచిచ్పడేటటుట్ 
అడిడా  బూటుల్ తొడగవ - నీకు ఆరు కోటుల్ 
ఎంత చది తే సంపాది త్  అంత పెదద్ అంత త్ 
ఓరి ఇనోన్ ంటు ట్డెంటూ!      
 
చిరపుంజిలోని చినుకెం నా తడు త్ందా నీ జుటుట్ 
థార్ ఎడారి గోలెందుకురా - గోదారి ఒడుడ్నుంటూ 
రపప్న్ కొటేట్ ంటాడు అ కుడెపుడో నాటిన చెటుల్ 

పాత డేటుల్ బటీట్ త్ అసలేంటీ కు త్ పటుల్ 
ఐకూయ్ అంటే అరథ్ం తెలు  - అతి తెలి కి తొలి మెటుట్ 
ఆడే పాడే ఈడుని దానికి పెటట్కు తాకటుట్ 
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పనికిరాని చెతత్ంతా నింపకు మెదడు చెదలు పటుట్ 
ఓరి ఇనోన్ ంటు ట్డెంటూ! 
  
 
ఇదిగో! లీకు రులకు ముందే తెలు  క శచ్న్ పేపర్ గుటుట్ 
లోకజాఞ్నం కలిగిన డే కోచింగ్ ంటర్ పెటుట్ 
బాబూ!మారుక్ల కోసం ఏడవలేదురా ఎదిగిన ఏ ంటి ట్ 
గురుత్పటట్రా ఏ రంగంలో ఉందో నీ ఇం ట్ 
నీకూక్డా ఉండే ఉంటుంది ఏదో ఒక టాలెంటు 
నీకు ను  బాస లంటే దానిన్ బయటపెటుట్ 
రే  రు  ఫును గెలిచే పరుగు మొదలుపెటుట్ 
ఓరి ఇనోన్ ంటు ట్డెంటూ! 

  
 
రెండో ఎకక్ం రాకపోయినా నీకేమి  లోటు - కాలికుయ్లేటర్ చేపటుట్  
డోంట్ వ ! బిలుల్ కడితే నీ బె ంలో త్డు బా ంపటుట్ - కాష్తూత్ బిల్ గేటు  
పిచోచ్డెవరో జుటుట్ని పీకుక్ని ఎనోన్ కనిపెటుట్ 

 ఉంటే అదే నీకు అ  అనీన్ కొనిపెటుట్ 
చదు  సంధాయ్ వదిలిపెటిట్ సనాన్  కమమ్ంటూ 
సల  ఇ త్నాన్ననుకుంటే అదే రాంగు రూటు 
బతుకు బాటలో ముందుకు నడపని బరు  మొయయ్వదుద్ 
ఓరి ఇనోన్ ంటు ట్డెంటూ! 
 

  

(మనసిచిచ్ చూడు చితర్ంలో మణిశరమ్ సంగీతసారథయ్ంలో మనో, మురళి, తేజ, మోహన పాడినది) 
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పలల్ : గొపప్కథే అనుకో దరు - చెపిప్నదే ఎవరో ఒకరు  
ఇపప్టికే బాగా ముదురు - పప్కురా ఇపుడా రీలు  
ఏడు చేపల కథా ఇది కజిన్  రా  
ఎంత కొతత్దో నండిహ అనొదుద్రా....  
అంతలేదురో ను జ ట్ంతేను...  
 
 ఎందుచేత - అదొకక్ మొండిచేప 
ఆనాడు ఎండలేదో - జ బు తెలి ందా  
రాజు నుంచి - చిటుకుక్ చీమ దాకా 
తుకుక్ ళిళ్నాక - కొలికిక్ చేరింది 

కథలనిన్టినీ కంచికి చేరేచ్ డు  ను .... న  గురూ 
అంతలేదురో ను జ ట్ంతేను...  
 
 కోటి కథలు - ఒకోక్టి ఈటె మొదలు 
అదాటునొచిచ్ తగులు - టీ టీలో.... 
ఏటి పొడుగు - ది ళినాటి లుగు 
మరేడ చూడగల  - నడీధి మంటలోల్.... 
కతుత్ల గదిలో కాపురముంటూ నెతుత్రు బాబోయ్ అనదుద్రా 
అంతలేదురో ను జ ట్ంతేను...  
   
మొటట్మొదటి - ఆదాము కాదు మనము  
ముతాత్తలెంతమంది - ఇవనీన్ చూ రో  
ఏటి పొడుగు - ది ళినాటి లుగు 
నాటి నుంచి - మొహంజుదారల్ ంట  
ఇటాట్ంటి సట్రీలు ఎనెన్నిన్ రా రో  
ఆటంబాంబో - దానికి బాబోభూగోళానేన్ భుజించెనా  
అంతలేదురోయ్ దరూ.... జ ట్ంతేరో.... 
 

(లాఠీ చితర్ంలో కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, కోరస పాడినది)   
 

***       
        

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)   
COMMENTS 

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

