Animais

Magníficos, exóticos, exuberantes, selvagens, misteriosos, domésticos, frágeis,
amigos. Salvam vidas!
Brincam, mordem, picam, devoram, voam, rastejam, nadam, correm, crescem,
mudam de cores, caminham, saltam, veem, têm memória, alimentam-se, cantam,
acasalam-se. Mimético.
Vida Urbana: Cuidado, beleza, felicidade, alimentação, mutação, confinamento,
adestramento, abandono, doenças.
Criptococose – Salmonelose - Encefalites virais - Escherichia coli.
Na natureza, reservas ecológicas, sobrevivência, pastoreio, gruído, ronco,
assovios, contaminação, desmatamento, queimadas. Pesticidas.
Tem hora para acordar?
Sua persistência no ecossistema desequilibra, desintegra o conjunto de
comunidades estáveis. Produção orgânica. Polissacarídeos.
Surpreendente quitina, uma substituição Cogumelos longo – achatadoamadeirado, artrópode maior – menor.
Cantadores plumantes, não fumantes. Minúsculos mundos da biodiversidade
tropical, paleontológica.
O sol cruza a linha do equador e leva o bolo alimentar do anticiclone, calor,
frieza, movimentos das profundezas corpóreas.
- Late falante amigo amante que faz sorrir. Agredir também!
Paedophryne amauensis
RÃ
Railda em pânico, mundo dos viventes, furação que atormenta a mente.
Ácaro sexuado na pele faz morada. Comelões do óleo secretante! Falsidade das
lagartas ou acordo entre humanos?

Escondem suas carapaças – formigas larvas - estranhas desavisadas - cucos.
LYCAENIDAE

Dimórfica Caucasiana – galhos ou não?
No homem manifestação externa, extrínseco, descoberto. Glândulas mamárias
externadas, discorridas, dissertadas, discursadas, comentadas, dita, exposta, revelada,
divulgada, contada, relatada, referida, narrada, citada. Geracional alternância de
formas reproduz numa mesma espécie.
- Plumagem, sazonal alternativa. As alternações Ecológicas são relacionadas
com o ambiente ou costumes, biologia construto.
- O revezamento, a condição daquela substância que se pode cristalizar em dois
sistemas diferentes, geológico.
Metabolismo dilacerado, calcado na passagem de tempo – Jovem – adulto –
velho. Vertebrados – paleozoico – silurianos. E Invertebrados carnívoros, herbívoro,
omnívoros. O Compendio de Veterinária cita o especializado aparelho digestivo do
come de tudo, inexistente, oportunista, duradouro, longevo.
FOME
Raiva, tristeza, acabrunhamento, serenidade, fúria.
Interagir natural numa situação de não isolamento, efeito predatório, ecológico
de sobrevivência. No homem, efeito e atitudes são mais nefastas, às mortes são de
esperança, desequilíbrio mental e ou uso de outros recursos materiais e inclusive, de
outro semelhante, competição.
Domínio e mudança nas regras sociais. Emboscadas é presença ativa no mundo
do poder. Marcante, a destruição da mesma espécie. Canibal.

Monógafos – Oligófagos – Polifágos
MORTALIDADE DA ESPÉCIE.
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