
      ఈ  కాలంలో...... 
 

1. ఈ విశాల ప్రప్ంచాన్ని 

ఇన్ని అద్భుత జీవరాసభలతో 
దేవు డు  మనకు  ఇచ్చంది   
మానవేతర జీవరాసభల నన్నిటినీ అంతర ంప్జేశి 

మానవు లతో న్నంప్డాన్నకా ??? 

 

2. కారలు , సక ూటరలు , ఆ ట ోలతో 
కరకిరూర సి ఉని రోడు మీద్ 

ఆ కాశం నభంచ్ రాలిన ద్భమము 

నేలమీద్ ప్డునా  ఈ కాలంలో…? 

 

3.  ఎడారలలనీి చచ్చ 

మానవ   భవనాలతో  
న్నండి ఉనాియి  ఈ కాలంలో …. 

 

4. బావిలో నీరల ఉంటే 
ప ాతాళం  లోతులో ఉంటాయి   ఈ  కాలంలో…. 

 

5. ఎకూడనభంచ్ ఎకూడకు  వెళ్ళాలనాి 

కనీసం గంటనిర ప్డుతుంది  
ఏ  నగరంలోనెైనా ఈ కాలంలో …. 

 

6. చేప్లాు ంటి నీటి జీవు లకు  

సహజ మరణం ద్భరుభం 

గాలి పీలచలేక ద్భరురమ ైన బాధతో 
గ ంజుకు ంటూ  చసకూ  

మానవు ల ఆ హారాన్నక ై 
అవి  బలి  కావాలా ఈ కాలంలో…? 

 

7.  ఆ వు, గేదె, ఆ డ ప్ంది, ఆ డ ఒంటె లాంటి 
పెద్ద  మృగాలనీి  జంతువు లు కాదా ఈ కాలంలో? 

చీమమ, నెతుూ రూ, బాధ, తలిు పరరమా, వేద్నా 
మ ండుగా ఉనాి 

అవి కని  పిలు లు   వాటివి  కావు, మానవు లవే!  



8. ఈ ఆ డ ప్శువు లన్నిటికీ 

వాటి మగజాతిన్న  

మమటటు కోవడాన్నకర కూడా 
అవకాశం ఉండద్భ 

మనభషులే వాటికర గరుం 

చేస్ ాూ రల  కృతిరమ గరాుదానంతో  ఈ కాలంలో…. 

 

9. మితిమీర  పెరలగమతుని మానవజనాభా కోసం 

మాంసం, ప ాలు, ఉన్ని, తోలు 

తయ ారీకర  ప్రతేేకంగా   చెయ ేబడడ   
బరతికే య ంతరా లు  ప్శువు లు ఈ కాలంలో…. 

 

10. మమసలితనం బాధ లేకప ో వడమే 
మానవు లిసభూ ని వరం వీటికర 
ప ాల దిగమబడి తగ ిన వెంటనే 
మానవు ల   ఆ హారంగా 
బలి  అవు తునాియి  ప్శువు లు  ఈ కాలంలో…. 

 

11. కోళళా, బాతులు, టరీూ లాు ంటి పిటు లకు 

ఉండే చ ోటట అవి సర గాి  
నభంచ ోడాన్నకర  కూడా  సర ప ో ద్భ, 

అవి బరతికర ఉండే  కాలంకూడా అతిసవలపం 

వాటి గమడు  ఉతపతిూ  
తగమి మమఖం ప్టిు న వెంటనే 
వాటి శరీరాలనభ మానవ భక్ష్ య ేన్నకర 
వాడేస్ ాూ ం  మనం  ఈ కాలంలో. . . .  
 

12. ప్రవతాలన్నిటిమీదా ఒకప్ు పడు 
ఉని కీకిారణాేలనీి ఇప్ు పడు లేవు 

వాటి  స్ ాా నంలో తేనీరల, కాఫీ, ప్ండు తోటలు  

 

ఉనాియి   మానవు ల ఉప్యోగాన్నక ై ఈ కాలంలో …. 

 

13.భూ మి మీద్ ఉని నేలంతా 
మానవ ఉప్యోగం కొరకే 

మిగ లిన జీవరాసభలకు   రక్ష ణ  ఉండేది 



వీటిన్న చక డడాన్నకర  మానవు లు  పెటిు న  

ఇరలకు   'జ్యే' లలోనే  ఈ కాలంలో …. 

 

14. ఒకప్ు పడు సప్ూ  సమమదరా లలో 
సరవచచగా,  హాయి గా, విహరంచ్న 

స్ ాధభజీవు లు  తిమింగలాల  గమంప్ు లు 

తమ  శరీరాల  కొరకు,  మానవు లచే 
పరరలు డు బాంబమలు   హారూ పనభలతో  హతే గావించ బడుతూ 

అంతిమ  ద్శకు   చేరలతునాియి   ఈ కాలంలో 
 

15.   నద్భలనీి సమమద్రంతో సంగమించేవి 

ఒకప్ు పడు,  ఇప్ు పడు అలా కాద్భ 

అవి  మానవు ల  ఉప్యోగం క ై 
కటిు న   ర జరావయ రలు   చేరలతునాియి   ఈ  కాలంలో 
 

16.  ప్లు  దేశాలలో అప్ు పడే 
రోజువారీ  ఉప్యోగం క ై  మంచ్నీరల 

తయ ారల  చేసభూ నాిరల  ఇంధనం వాడి 
డీసెలినేషన్ తో  ఈ  కాలంలో. 
17.  ప్రభమతావల ప ాలసీ ల ప్రకారం  

మానవ జనాభా ఎంతెైనా పెరగవచభచ 

కానీ జిరాఫీలు, ఏ నభగమలు, అమ ర కన్ బ ైసనభు  

లాంటి మృగాల సంఖేలకు  హద్భద లు 

ప్రసభా తం వీటి సంఖే కొన్ని వేలలో ఉనాి 

హద్భద  దాటితే వాటిలో కొన్నిటిన్న చంపరస్ ాూ ం ఈ కాలంలో. 
 

18.  నక తన వధక వరలలనభ చక సినప్ు పడు 
``గంపెడు పిలు లతో వర ిలు ండీ' 
అన్న దీవించడం సబబా ఈ కాలంలో?  

ర ండు, మూ డు స్ ారలు  ప్ు రలడు ప ో సభకు ని సీూ ీలకు 

అభినంద్నలు  చెప్పడం సబబా ఈ కాలంలో? 

వివాహితుల ైన పిలు లిి ``మాకు  మనవణణి  
ఎప్ు పడు   ఇస్ ాూ రలరా?'' 

అన్న వేధించడం సబబా ఈ కాలంలో? 

పిలు లు  ప్ు టిు ంచన్న, లేక ఒక బిడడ తోనే 



సంతానం కటు బ టిు న ద్ంప్తులాు రా, 
విలపిసభూ ని భూ మాత  తరఫు న 

మీకరవే  మా జోహారలు !
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