
ಎಂಡ ಎಂ$% ಕನ(ಡ ಪದ+ೋ-

ಎಂಡ ಎಂ$% ಕನ() ಪದ,ೋ. ಅಂ0ೆ2 ರತ(ಂ5 6ಾ2ಣ,

ಬುಂ;ೇ= ಎ>% ಕುಡು? ಬು@ಾAಂ0ೆ2 ತBCೋ ಪದಗ. Eಾಣ.

ಬಗFಂGೇಂ0ಾ2 ಬೂIೕKಳುM ನN Gಾ5 ಬಂ0ಾಂತನು(, 
ಪO-KPೕBೆQ Rಾ;ಾ%= ನRಾ( ಬಕ%= SೕT ಅವ= ಕಣುV.        

ಎಂ;ಾ  ಕು$Wಾ? ಬುX ಬು) ರGಾ( ಅಂY ಅವ= ಎZಾನಂ0ೆ2,
[5 [O ಚೂ]ಾ5 ಮು_`Bೊಂ>ೕb 0ೇವO RಾY-ಗ) ಬಂ0ೆ2.

ಎಂ;ಾ ಬು@ೆA, ಎಂ$%ೕ= ಬುX ಬು) ಅಂತc(ೇZಾನಂ0ೆ2,
ಕಳ0ೊd%! ಅಂGಾ ಕುಣು0ಾ$%ೕb 0ೊಡe0ೊಂ? Bಾಟದ Gೊಂ0ೆ2!       

ಕನ() ಪದಗ. ಆ;ಾ0ೆಲi bji_  ಬು) Eೇk ರGಾ( 
ಅಂತವನಂ0ೆ2 0ೆcಾ202ೇನು Rಾ$%ೕZೌZೆm ಖತ(! 

ಆ,ೆ( Rಾ;ೋ ಐ,ೋpೆqಾi 0ೇc2ೇ ಆKi ಎqಾi,
ಕನ() ಸುsMೕ,ೇZಾ2 ಬಂ0ೆ2 RಾZಾ ಉpಾQuCಲi!      

ನರಕuCvQ,  Zಾqೆm wೕvQ, Eಾd ಒqಾQKದೂ2Zೆ!  
[ಗ(T ಕನ() ಪದcಾ$%ೕb ನನ( ಮನ_ bೕ Bಾyೆ!

ಎಂ;ಾ ಓKi, ಎಂ$% ಓKi, ಎqಾi Bೊ{ೊCಂ) ಓKi,
ಪಪ`ಂ| ಇ]ೋತಂಕ ಮುಂ0ೆ ಕನ() ಪದ,ೋ. ನುKi! 



Here’s my attempt at ‘translating’ into more regular Kannada:

~ೆಂಡ, ~ೆಂಡ>, ಕನ(ಡ ಪದಗಳು (ಪದ = song) - ಅಂದ]ೆ ರತ(b,ೆ 6ಾ2ಣ
ಬುಂ;ೆಯನು( (kind of bottle or small pot) ಎ>% ಕು$ದು�ಟA]ೆ (�ಾಕು), ತ,ೋ 

ಪದಗಳ Eಾಣ! 

ಭಗವಂತZೇZಾದರು  ಭೂI,ೆ ಇvದು ನಮ� ಬv ಬಂದ, ಅಂತದುBೋ.

ನಮ�ನು( ಪPೕ�ೆ - KPೕ�ೆ RಾಡುGಾ%Zೆ ಅವನು, (ಏBೆಂದ]ೆ ಅವb,ೆ) ಭಕ%ನ Sೕqೆ 
ಅವನ ಕಣುV (=concern, ಇರುGೆ%; widely held view that God will test (the 

faith of) his devotees). 

"~ೆಂಡ ಕು$ಯುವ�ದನು( �ಟುA �ಡEೇಕು, ರತ(" ಅಂತ ಅವZೇZಾದರು ಅಂದ]ೆ, 
( ಆ�ತು, bನ( Rಾತು Bೇv%ೕb. ಇನು( guarantee Eೇಕು ಅಂ0ೆ2 here I 

promise,) 0ೇವರ Rಾ>,ೆ ಅಡe ಬಂ0ೆ2,   [ಗು [ರು ಚೂ]ಾK 

ಮುPwBೊಳು�G%ೇZೆ ( ನZಾ(K ZಾZೇ ��ೆ ಒ�� Bೊv%ೕb)

"(ಆ�ತು,) ~ೆಂಡ �@ೆA, (ಈಗ) ~ೆಂಡ>ಯನು( �ಟುA �ಡು" ಅಂತ ಅವZೇZಾದರು 
ಅಂದ]ೆ,
 "0ೊಡe0ೊಂದು Gೊಂದ]ೆ ಕpೆದು~ೋ�ತು!!" ಅಂತ ಕು�ದು-ಆಡು>%ೕb!  

(LOL :D)

"(ಆ�ತು, ಈಗ) ಕನ(ಡದji ~ಾಡುವ�ದನು( �ಟುA �ಡEೇಕು, ರGಾ(" 
ಅಂತ ಅವನಂದ]ೆ [instant change of mood now] 0ೇವ]ಾದ]ೇನು, ಅವb,ೆ 
ಖತ( Rಾ$%ೕb! (ಖತ( = circumcision! ROFLMAO :D also, religious 

poke at "cutting the dick" off ನಮ� 0ೇವರು :D Brilliant!)



ಆ�ೆ Rಾಡುವ ಅಯ�ರುಗಳು ( ಅಯ� = ಯಜRಾನ) ಆ 0ೇವ]ೇ ಆಗj, 

(ಪರcಾKಲi)
ಕನ(ಡದ ಸುsM,ೆ ಏZಾದರು ಬಂದ]ೆ Rಾನ ಉvಸುವ�sಲi!

(even) ನರಕBೆC ಇvw, Zಾj,ೆ wೕvw, Eಾ� ~ೊಳ�ಾದರೂ ಕೂಡ, 

[Kನji ಕನ(ಡ ~ಾಡು ~ಾದು>%ೕb, ನನ( ಮನಸುQ bನ,ೆ ,ೊ>%ಲi. 

~ೆಂಡ ~ೋಗj, ~ೆಂಡ> ~ೋಗj, ಎಲi Bೊ��Bೊಂಡು ~ೋಗj! 

(ಆದ]ೆ) ಪ2ಪಂಚ ಇರುವ ತನಕ ಕನ(ಡ ಮುಂ0ೆ ನುಗmj! 

wPಗನ(ಡಂ ,ೆqೆm! :-)

 
 


