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Song: Nuvve Nuvve Nuvee Naaku Sarrainodu

Lyricist: Rama Jhogaya Sastry

Singers: Sonu Kakkar,Hard Kaur,Brijesh Shandilya
Music Director: SS Thaman
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యో వన్ టు థ టూ టు థ థ్రీ టు థ ఫో ర్ బార్ ఏమో ఏంటరీ తో మజ్జా యె షో ర్
సైకల్ల కల్లలర.సో హార్్ కోర్ ఈ సర్రైనోడు ఆయా ఖిల్జా ఆయే ఫ్ోల ర్,,
ఓ.ఓ.ఓ ఓ ఓ.ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓవ్.యో రంగు రంగు సైకిల్ెకిి టంగ్ రంగ వచ్చినాడే పిల్లగాడు.
యె టంీ గ్ టంీ గ్ బెల్ల ల కొటి ముందు సైడు ఎకిమంటూ పిలిచ్చనాడు
నువవు మంచ్చ పిల్లగాడు కానీ నీ నవవు ల్లన కంతిరోడు
ఏతు పల్ల ము వసతే ననుు సితే ు సితే ు సతయకలoడ ఊరూకోడు.
సూది గుచ్చినోడే మల్ల నీకల దూది మందు రాసాేడు ఒకిసారి వచ్చి చూడు.
హే హే హే డుడు డుడు ఆ రా రా డుడు నువ్వు నువ్వు నువ్వు నాకల సర్రైనోడు 2;
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓవ్.యె రంగు :::::::::::::;,యో వన్ టు """""""",
యె ల్ెకిల్ల చూసినా వ్ెరిగుడు్ ఎటాి పవటటిసినావ్వ గాలమర్ ల్డు్.
నీ పకినవ ఉనుది చెటి పండు పాటట పాడేసుకోర బుజ్జా పండు.
స మొజు పడా్ది నా మూడు టచేిసుకలంట.
అందాల్ ఐ పాడ్.హ.చ్చ పో తల్ే.చ్చ పాడు ఆటామంది నా ఈడు హైల్ాండ్.
అర్ దుకిి ల్ాల్ పో సినావ్వ గుండెల్లన గుపెడు గుపవె మంది ర ంగ్ సైడు.
హే హే డుడు ఆ """""""ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓవ్ """"ఓ ఔ ఓ ఔ ఓ ఔ ఓ ఔ.
బో య్ బో య్ టెల్ మే బేబీ ల్ేట్ థ ముజ్కి మిసతి జ్జమి \
తెర్ సిమేే రహునగ మే హమేషా.తు హే మెర్ ఓనీల డారిలంగ్.
హీ దో హే రే వ్వరీ హట్ నౌ చే క్ హమ్ పూరీ రాత్.
కలున్కి హి తు హి టరల్ థ్ర మూుసిక్ .తు హే మేర సి లి
ట ష్ సాిర్..
నా చేతి ల్ల ఉనుది పవర్ గిిడ్.ఇటటి మంటటతీతీ పో ది నీల్ల బల డు
ల్ెట్ చేయనవ చేయకల వ్వసతయ్ ర్రడ్ రోజ్ చేమె ల్లల.ఉంది కాురమ్ బో ర్్ ..
పకి నువవుంటట వ్ాట్ టు డు.ల్గేథ్ినాదే గుండెల్ల ల ల్ెైల్ాండ్.
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ఆసల్ేనోు వఛినీ.చూడు అందాల్ న్కపవె అంటoది ఇక చూడు
ఓసి పిల్ల నువవు చూసే ఉంది టరసర్రన ఇపవెడు ముందు ముందు బొ మే చూడు,
హే హే డు డు ఆ రా రా డు డు నువ్వు నువ్వు నువ్వు నాకల సర్రైనోడు
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