
 

Arupu Roll Rida - Lyircs 

Puttagane yedchinappudu theliyaledu 

Chacche varaku yedusthune untanani 

Lokam motham naadhe asalu 

Naalopale jeevam modhalu 

Ayya nede neeke alusu 

Nakopame neekem thelusu 

Pegu pegu natho kalisi 

Naa netthuru neeke panchi 

Pencha pencha naapai dhumike 

Ee Rakshasulaa 

Athyacharam chesinodni uri theeyali 

Medapatti gontu pisiki kala pettali 

Nenu cheppedantha lokam motham vinapadali 

Nee chelli kosam yerojaina nilabadali 

Nenu padedhi patane kadhu 

Chinnari maatalle ivi 

Kannulu kallara thadi kapadevaru mari 

Ammaila vaakillalona sankellu 

Bandhinchi mari rangulo muggulo podi 

Rakthamga maarene padi 

Mummy nuvvu intlo vadilesi velithe 

Uncle naa cheyyi patti 

Meedha meedha padithe 

Yemani cheppanu nenu 

Yevvarki cheppanu nenu 

Meere meere nerpincharu 

Peddhollu devullu ani 

Yenduk mummy puttinchadu 

Daddy nannu assalu 

Vinalanukunna nenu chandamam kathalu 

Aadapilla bhadalanni cheppukune badhulu 

Puttagane champesunte 

Thapputhunde usuru 

Chinna battalesukunte champeyyala 

Inkenni rojul dachukunta 

Praanam ilaa 

Nenu chaduvkovaala 

Ledha badikellaalaa 

News paper main story aipoyyanivvala 
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[News] 

Chirunavvulato kaalam gadapalsina chinnari 

Manishane rangesukunna 

Kroora mrugalaku balaipoyindi 

8 yella chinnarini himsinchi 

Athyacharam chesi champina ghatana 

Maanavathvaaniki mayani machaga migilipoyindi 

Village pilla ni college ki ellanu 

Distinction kottesi 

District lu dhaatanu 

City ki raagane seeti lu kottaru 

Nallagunnanani nenu navvulapalayyanu 

Thala meedha cheyyi vesi 

Dheevinche guruvulu 

Nadum meedha cheyyi vesi 

Koraaru parupulu 

Jinka pilla laaga nenu 

Theesanu parugulu 

Chanipoyina kooda 

Meedha paddaru purugulu 

Yedho sadhidhamani classes ki velthe 

O vyakthi love antu naa venta padene 

Chinna choopu choosi 

Naa chunni laagaadu 

Acid dadullona perekkinchadu 

Road meeda rape chesi 

Rokal tho champaru 

Idhi vinna maa daddy 

Gukka petti yedchadu 

Candle pattukoni 

Walking chestaru 

Candle aaripogane 

Intikelli pothaaru 

Lokam motham naadhe asalu 

Naalopale jeevam modhalu 

Ayya nede neeke alusu 

Nakopame neekem thelusu 

Pegu pegu natho kalisi 

Naa netthuru neeke panchi 

Pencha pencha naapai dhumike 

Ee Rakshasulaa 



 

Orey annayya nannu penchavuga 

Na pelli kosam baruvulanni mosavuga 

Illu vadhili inti peru marcharuga 

Aina yedupu kooda navvu thone dachanura 

America sambandam annaru modhatlo 

Vennante vuntanu annadu appatlo 

Anumanam pettesi dachadu guppetlo 

Debbalanni kachukoni yedusthu cheekatlo 

Sorry annayya adhi oil maraka kadhu 

Cigarette ani cheppalante naku noru radhu 

Kuntuthunna ante nenu kindapadaledu 

Kodalanukunna kani panimanisi nenu 

Naa kaale katti gudda notlo petti 

Katnam antoone cricket bat thote kotti 

Evaru bhadyulu karu ani letter ye rasi 

Naa chethilo petti fan ki uri vesaru 

Chethulu dulipesaru 

Lokam motham naadhe asalu 

Naalopale jeevam modhalu 

Ayya nede neeke alusu 

Nakopame neekem thelusu 

Pegu pegu natho kalisi 

Naa netthuru neeke panchi 

Pencha pencha naapai dhumike 

Ee Rakshasulaa 

Bhayapadi thala dhinchi 

Kaalla meedha padaku 

Yegabadu thannu vaadni 

Balsindara badcow 

Pant zip vippagane mogadu kadu 

Galla batti kottudu kottu 

Joliki asal raadu 

Roll Rida and kamran 

We request you to be strong women 

Stronger than all 

(Lokam motham naadhe asalu 

Naalopale jeevam modhalu 

Ayya nede neeke alusu 

Nakopame neekem thelusu 

Pegu pegu natho kalisi 

Naa netthuru neeke panchi 



 

Pencha pencha naapai dhumike 

Ee Rakshasulaa) 

arupu song lyrics in telugu language 

పుట్టగనే యెడచినప్ప డు తేలియెడు 

చాచె వరునకు యెదుట్నె ఉంతని 

లోకమ్ మొతం నధే అసలు 

నరాలోప్లే జీవము మోదము 

అయా్య  నీదే నీకే అలసు 

నకో్క మె నీకం థెలసు 

పెగ్గు పెగ్గు నాథో కలిసీ 

నా నెంతురు నీకే ప్ంచిి  

పెంచ పెంచ నాపై ధుమికే 

ఈ రాక్షసులా 

అతతచి రం చేసినోనిి  పురి తీయియలి 

మెడప్ట్టట గంతు పిసికి కల పెత్తత ళి 

నేను చెప్ప్తత  లోకం మొతం వినప్దాలి 

నీ చెల్లలెి కొసం యెరోజిన నిలబధాలీ 

నేను ప్డెద్ి  ప్ట్ని  కాదూ 

చినాి రీ మాతప్ల్ల ెఐవీ 

కనుి లు కలరె త్తడి కప్ప దేఱు మారి 

అమ్మ ల వాకిో లలెోన సంకలెు 

బందంచి మారి రంగ్గలొ ముగ్గులొ పోద ి

రకాతంగ మ్రీనీ్ ప్తట్ట 

మ్ముమ  నువ్వు  ఇంటె్ల వడిలేసి వెలివేను 

మామ్ నా చెలియి ప్ట్టట 
మీధ మీధ ప్డియే 

యేమాని చెప్ప ను నేను 

యెవాు రకి చెపిప్ి  నేను 

మెరె మెరె నెరపిచారు 

పెదహిోరు దేవ్వలెు సాని 

యెందుుఁ మ్ముమ  పుట్టటచిె డు 

నానాి  ననుి  అస్సూ  

వినలనుకొనాి  నేను చందమామ్ కథలు 

ఆదప్ల ెభాలనిి  చెప్పోు నే బడలు 
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పుట్టగనే చంపెస్తత 
తప్ి పుతనడె ఉసురు 

చిన బళేలేశుకున్ి  చంపెయా్య ల 

ఇకనిి  రొజుల్ డచ్చి కుంట్ 

ప్రప్తనం ఇళా 

నేను చదువక్కవాలా 

లేధా బాడికేలలాళా 

వారాత  ప్ప్రిక ప్రప్ధాన కథ ఐపోయా్య నివాలా 

నా్య స్ 

చిరనురవ్వలతొ కాలుఁ గడప్లేని చిని రి 

మ్నిషేన్ రంగేశుకునా 

ప్రకొర ప్రముగలకు బాలైపోయయిందీ 

8 యెల ెచింిని హంసిచిి  

అథా చి రం చెసి చంప్నా ఘనా 

మ్తోనామ దానికి మాయని మ్చి గ మిగిలిపోయిందీ 

ప్ల్లటెూరి పిల ెనీ కాలేజీ కి ఎలలెు 

డిసిటంక్షన్ కొట్నటస్తసి 

జిలెా లూ ధాతన్య 

చిట్టట కి రాగానె సీట్ట లూ కొట్నటరు 

నలగెనుననని నేను నవ్వలప్వలయనను 

త్తళ మీధ చెలియి వేసె 

ధీరించె గ్గరువ్వలు 

నతుఁ మీధ చెలియి వేసె 

కొరిఱు ప్రుపులూ 

జింకా పిలెా లగ నేను 

తీి శు ప్రగ్గలు 

చనిపోయిన కూదా 

మీధ ప్దదరు పునుగ్గలు 

యేధో సాధుధమ్నీ తరగతుల కి వేళే 

ఓ వకి త ప్రేమ్ అనంతు నా వెంత ప్దీిన్ 

చిన చోపు చూడ 

నా చ్చనిి  లగాదు 

ఆసిడ్ దాదులలోన పెరికిచిె డు 

రోడ్ మీడ రేప్ చెసి 

రోకల్ తొ చంప్ప్ప్రరు 

ఇధి వినా మా నాని  

గ్గకో  పెట్టట యెడచడు 



 

కొవ్వు ిత ప్ట్టటకొని 

నడక చెసాటరూ 

కొవ్వు ిత ఆరిపోగానె 

ఇంికలి ెపోత్తఱు 

లోకమ్ మొతం నధే అసలు 

నరాలోప్లే జీవము మోదము 

అయా్య  నీదే నీకే అలసు 

నకో్క మె నీకం థెలసు 

పెగ్గు పెగ్గు నాథో కలిసీ 

నా నెంతురు నీకే ప్ంచిి  

పెంచ పెంచ నాపై ధుమికే 

ఈ రాక్షసులా 

ఒరేయ్ అని యా్య  ననుి  పెంచవ్వగ 

నా పెలి ెకొసం బరువ్వలనిి  మోసుగ 

ఇలెాలు వఖిల ఇంి ేరు మ్రచారుగ 

ి  న యేడుపు కూద నవ్వు  థనే దచనరా 

అమెరికా సంబందం అని రు మోదట్లొ 

వెని ంట్న ఉని ద అనిా దు అప్ప ట్లొ 

అనుమాణం పెట్ి సి డచడు గ్గపెటె్ల 

దెబంబనిి  కచి కొని యెదుట్టతు చెలికాటె్ల 

సారీ అని యా్య  ధీ ఆయిల్ మ్రక కడుతు 

సిగరెట్ ని చీప్ప లంట్న నాకు నోరు రాదూ 

కుంట్టత్ి నా ింట్న నేను కింనప్ట్ల్లడు 

క్కయిలనుకొన కని ప్తనమ్నిసి నేను 

నా కాలే కట్టట గ్గడడ నొటె్ల పెట్టట 
కట్ి మ్ అంట్లనే ప్రకికట్ బాా ట్ తోట్న క్కట్టట 
ఏవరు భప్రదులు కరు సాని లేఖ యే రాశీ 

నా చెంతలో పెట్టట అభిమాని కి యూరీ వేషము 

చెతులు తూలిపెసరు 

లోకమ్ మొతం నధే అసలు 

నరాలోప్లే జీవము మోదము 

అయా్య  నీదే నీకే అలసు 

నకో్క మె నీకం థెలసు 

పెగ్గు పెగ్గు నాథో కలిసీ 

నా నెంతురు నీకే ప్ంచిి  

పెంచ పెంచ నాపై ధుమికే 

ఈ రాక్షసులా 



 

భయోప్తద త్తళ ధినంచి 

కల ెమీధ ప్డాకు 

యెగదు థని ను వది  

బాలసినరి బడఆవ్వ 

ప్తా ంట్ జిప్ విప్ప గనే మొగడు కాడు 

గలెా బట్ట కొట్టటడు కొట్టట 
జోలిక అసల్ రదు 

రోల్ రిడా మ్రియు కప్రమాన్ 

మీరు బలమైన మ్హళలు కావాలని మం అభా రిసీుతనాి ం. 

అనిి ట్టకనాి  బలవంతుడు 

(లోకం మోతం నధే అసలు 

నరాలోప్లే జీవము మోదము 

అయా్య  నీదే నీకే అలసు 

నకో్క మె నీకం థెలసు 

పెగ్గు పెగ్గు నాథో కలిసీ 

నా నెంతురు నీకే ప్ంచిి  

పెంచ పెంచ నాపై ధుమికే 

ి  రాక్షసులా) 
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