Medusas
Exercito real perfeito?
A Terra ativa é de fato maravilhosa. As criaturas biológicas do planeta no
impacto de bolhas contraídas efetivamente adquirem potencia letal efêmera
advindas de fenômenos químicos cósmicos para além do espectro científico,
olhar furtivo. Ortodoxo ou não, o relevo de fúria sensível, que enxerga, que
recebe o visitante com surpresa, toxina convulsiva submersa titânica, saboreia
a dermochelyidae.
Manter distância do fio delgado, do espinho, da escama, da simetria
radial, do zooplanctos, do sistema excretor humano?
Elas podem cair das árvores em aéreos, numa invasão de coroas. De
hábitos envoltos em mistérios, as cobras sofrem mutação pelo sistema de
liberação sofisticado. Navegam e caçam suas presas no subconsciente. De
tentáculos perfurantes acumulam eliminação de propriedade assustadora no
ato de destruição conforme classe: reclusa marrom, felino, insecta, ave, anfíbio.
Vivência acumulada.
Por que não, por que não?
Por que não, por que não?

Relembrou-me Ricardinho, a música tropicalista. Ele sabe falar com
minha alma de alegria, alegria e SER feliz.
Cinco horas: O trem passa inevitável – ouvir. O azul universal chega
suave. E entre o zunido do meu ouvido mescla rarefeitos cantos para além do
motor da geladeira meu corpo reage, um sorriso leve chega.
Tem olhos.
Os agressores são identificados. O veneno é suspeito de afogamento
entre mares. E na corrida contra o tempo o antiveneno sem efeito, a deriva
explode em choque de eletricidade.
Longos, soltos, triangular convulsões. Pequenas estruturas de agulhas
hipotérmicas. Bala de processo biológico veloz. O sangue faz a cena...
Neurotoxina, um coquetel de destruição induzir ao suficiente prêmio.
Caçadoras que ver através dos avançados vinte e quatro olhos. Sistema
nervoso primitivo, uma arma incrível! Tubo de ensaio. Garrafa azul conectados
em sua colônia sapiente: As luminárias serão postas hoje, espero melhorar o
aspecto da casa. Ela gostava de mudanças. Mãe, o canto Inhambu-chororó
traz-me suas lembranças.

Floresta de raízes. Sensores de calor. Arpões microscópicos de
eliminação viva. Nadadora oceânica refinada. Urgência.
Ao cortar, milhões de óvulos fidelizados transformam em pólipos.
Consomem as gotas estranhas: Centralizado caramujo torna-se suprimento de
ingestão. Desconstrói bioquímica. A lista de salva vidas crescem.
Salvam vidas!
Colágeno. Marcador fluorescente. Tratam os diabetes, pressão alta,
drogas milagrosas, lista surpreendente! Inibidores, conservação. Manter as
criaturas. Argumento, a demanda aumenta. Valiosas amostras. Isolar o DNA.
Máquina de sequenciamento, fator, Informação. Corpo estranho que entra no
receptor, limpa vaso.
Caçadoras ativas perseguem suas presas também à noite. No Campo
de batalha exterminam. Descem às profundezas. Tática de sobrevivência.
Reproduzem-se de forma assexuada. Pode viver durante anos.
A variação do meio ambiente pode gerar zonas mortas. O Esgoto, os
fertilizantes se estendem e matam, mas elas sobrevivem quase sem oxigênio...
Nutrientes geram uma reação tirando o oxigênio da água e indiferentes ao
problema. Os encontros estão mudando.

GASTRODERMES:
Os Plânctons são formas de vida.
Chuva de leão, a tartaruga tem poder!

