O Range Song Lyrics
O range love idhi o baby
Votaminepudu chudanidhi
Truth or dare ani chaltha
Hai ye kabhi
Hey heartu chorudi abibi
Premanu thaage honey bee
Thatz why mera dil
Chaahthe hai sabi
Mount everest ayi (let’s go)
Yedhige love nee
Cheraalante kaavaalika daring
Macanas gold la (let’s go)
Thaage love ni
Vundalante cheyyalika combing
Kammani kavithala kaburrullo
Kanabadadhammo lovevvu
Nijanni dhaache heartullo
Ne premani vundi ponnivvu
O range love idhi o baby
Votaminepudu chudanidhi
Truth or dare ani chaltha
Hai ye kabhi
Hey heartu chorudi abibi
Premanu thaage honey bee
Thatz why mera dil
Chaahthe hai sabi
Let’s go.. let’s go
Let’s go.. let’s go
Ne veyyi sarlu premistha
Naa gundelona feel vundhi
Ne kottha charithane raastha
Naa love lo life vundhi
Ne kanna kalalu saadhisthaa
Naa lona pacchi nijam vundhi
Yedha loki thongi chusaavaa
Nuvu vanike theguvundhi

O prema prema prema prema
Prema veedake prema
Nuvu dhama dhama dhama
Dhama dhama dhaarike dhama
Pagale kalalanu chupinche
Vayasuku padipokamma
Nijamuga ninne preminche
Hrudhayanni korukovamma
O range love idhi o baby
Votaminepudu chudanidhi
Truth or dare ani chaltha
Hai ye kabhi
Hey heartu chorudi abibi
Premanu thaage honey bee
Thatz why mera dil
Chaahthe hai sabi
Love manchu poolu kuripisthe
Nuvu manta repe champodhhu
Love cheyi kaluputhanante
Nuvu chelimini penchodhhu
Love amruthanni thaagisthe
Nuvu chedu visham chimmodhhu
Love pallavinchu paataithe
Thana gonthunu koyyodhhu
Hey saira saira saira
Saira saira prema ke saira
Nuvu vaira vaira vai
Vai vai ra pandhame veyara
Premikulantha okatainaa
Nilavaru naatho poti
Okariki okaranna premalo
Yemundhi lera gaurantee
O range love o range love
O range love idhi o baby
Votaminepudu chudanidhi
Truth or dare ani chaltha
Hai ye kabhi

Hey heartu chorudi abibi
Premanu thaage honey bee
Thatz why mera dil
Chaahthe hai sabi
Mount everest ayi (let’s go)
Yedhige love nee
Cheraalante kaavaalika daring
Macanas gold la (let’s go)
Thaage love ni
Vundalante cheyyalika combing
Kammani kavithala kaburrullo
Kanabadadhammo lovevvu
Nijanni dhaache heartullo
Ne premani vundi ponnivvu

O Range Song Telugu Lyrics
ఓ రేంజ్ ప్రేమ ఇధి ఓ బేబీ
వొత్తనెపుడూ చుద్ని ధి
సత్య ము లేక ధైర్య ేం లేని సాని చలిత్
హై యె కభీ
హే హేతు చోరుడి అబీబీ
ప్రేమాను తాగే తేనె తేనెటీగ
Thatz ఎేందుకు మేరా ద్నల్
చాహద్ హై సామీ
మేంట్ ఎవరెస్ట ్ యి (లెట్్ గో)
యేధిేంచె ప్రేమ నీ
చేరాలేంటె కావలీక డేరేంగ్
మనాస్ట గోల్్ లా (లెట్్ గో)
త్గే ప్రేమ నీ
వొదలేంటే చెలియలిక అదుగో
కమమ ని కవిత్ల కసురులొ
కనభదధమమో శ ేంగార్వు
నిజనిి ధచే వినుటలొ
నే ప్రేమనీ వుేండి పొమమ నివుు

ఓ రేంజ్ ప్రేమ ఇధి ఓ బేబీ
వొత్తనెపుడూ చుద్ని ధి
సత్య ము లేక ధైర్య ేం లేని సాని చలిత్
హై యె కభీ
హే హేతు చోరుడి అబీబీ
ప్రేమాను తాగే తేనె తేనెటీగ
Thatz ఎేందుకు మేరా ద్నల్
చాహద్ హై సామీ
పదేండి.. పదేండి
పదేండి.. పదేండి
నే వేయియి సర్లూ ప్రేమిసాత
నా గేండెలలో
ూ న ఫీల్ ఉని ద్న
నే కోత్త చరప్రతే ర్హస థ
నా ప్రేమ lo లైఫ్ ఉని ద్న
నే కనాయ కలాలు సాధిసాథ
నా లోన పచీ నిజేం ఉని ద్న
యెధ లొకి తేంగి చుసవా
నువు వానికే తేగవనిధి
ఓ ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా ప్రేమా
ప్రేమా వేడేే ప్రేమా
నువు ధమ ధమ ధమ
ధమ ధమ ధారే ధమ
పగలే కలలనూ చుప్ప ేంచె
వయ్యయ సుకోకు పాడిపోకమమ
నిజముగ నినెి ప్రేమిేంచె
ప్రుధాయనిి కొరుకొే వమామ
ఓ రేంజ్ ప్రేమ ఇధి ఓ బేబీ
వొత్తనెపుడూ చుద్ని ధి
సత్య ము లేక ధైర్య ేం లేని సాని చలిత్
హై యె కభీ
హే హేతు చోరుడి అబీబీ
ప్రేమాను తాగే తేనె తేనెటీగ

Thatz ఎేందుకు మేరా ద్నల్
చాహద్ హై సామీ
ప్రేమ మేంచు పోలు కురప్స్తత
నువు మేందా రే చేంపోధు
ప్రేమ చెలియ కలుపుతానేంటే
నువు చెలిమిని పెనచోధు
ప్రేమ అమ త్నిి తాయగిేంచు
నువు చెడు విషేం చిమమ మొడుు
ప్రేమ పలవి
ూ ేంచు పాటైద్న
తాన గేంతును కొయేంధు
హే సైరా సైరా సైరా
సైరా సైరా ప్రపెమ కే సైరా
నువు వైరా వేరా వై
వాయ్ వాయ్ రా పనమే
ు వేయర్
ప్రీమికులేంత్ ఒకే టేనా
నీలవర్ ణము నథో పోతి
ఒకారకి ఒకర్ని ప్రేమలొ
యేముేంధి లేరా గౌనటీ
ఓ రేంజ్ లవ్ ఓ రేంజ్ లవ్
ఓ రేంజ్ ప్రేమ ఇధి ఓ బేబీ
వొత్తనెపుడూ చుద్ని ధి
సత్య ము లేక ధైర్య ేం లేని సాని చలిత్
హై యె కభీ
హే హేతు చోరుడి అబీబీ
ప్రేమాను తాగే తేనె తేనెటీగ
Thatz ఎేందుకు మేరా ద్నల్
చాహద్ హై సామీ
మేంట్ ఎవరెస్ట ్ యి (లెట్్ గో)
యేధిేంచె ప్రేమ నీ
చేరాలేంటె కావలీక డేరేంగ్
మనాస్ట గోల్్ లా (లెట్్ గో)
త్గే ప్రేమ నీ
వొదలేంటే చెలియలిక అదుగో

కమమ ని కవిత్ల కసురులొ
కనభదధమమో శ ేంగార్వు
నిజనిి ధచే వినుటలొ
నే ప్రేమనీ వుేండి పొమమ నివుు
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