GRAMÍNEAS
Lâminas ocas ramificadas, flores polinizam o arranjo que protege seu sistema
capilar na produção do serviço ágio. Colaboração do lorde suplemento indomável,
sulco estrutural. À disposição, sentado no escuro organizado, o esqueleto sustem
adaptado em cortina de fumaça asfixiante onde flameja a carcaça do arcabouço
angiospérmico. Pólen de sustentação fechada nos carpelos menores ou manto
superior, Vulcano.
ENXOFRE nutritivo - Cumbre Vieja?
Raízes profundas, não trímeras nem primário, se quer tetrâmeras ou
pentâmeras, o ciclo continua imprevisível. Das nervuras montanhosas, milenar
pivotante, os flancos podem apresentar caule lenhoso, gases, aerossóis, poeira e
temperaturas terrificantes, “hot spots”.
Espiga onde estar o moinho e o peixe inflado?
No minúsculo fático madeiral tablado de encarnados balões que salpicam a dor
de o velho ser cônico báltico.
Escudo olimpo estrelar, marte. Submarinos caldeiros tectônicos destrutiva paz.
Entre reconstruções e gargantas: Teide, Fuji, Cotopaxi, Mayon, Rainier, Stromboli.
A San Andreas grita: filhos tenham piedade de mim! A multidão segue os
passos e chamam os excluídos confortáveis. Os cegos seguem, saltam as relações e
compreendem porque veem o solo que pisam e assumem a existência da história.
O coração transbordante de amor, moradia de qualidade?
A segurança delineia as realizações plenas?
A felicidade está no coração. A expressão nos faz fixos à sensibilidade. Numa
experiência de dor somos chamados à caridade. A bondade é a fonte de vida em
colisão com o nascer e o por do sol.
Os efeitos geológicos podem modificar se tornarem fortes heranças de luz nas
transformações de extensas áreas através das fissuras, do afundamento, da liquefação,
da elevação, da protuberância, conduzindo consequências como, desmoronamentos,
deslizamentos, clareamento de corpos... Mudanças de rotação, de eixo do planeta ou
de nós mesmos. Os terremotos podem acontecer em qualquer lugar: Lunamotos,
terremotos de gelo.
Nas alturas também existem criaturas e a jornada é grande, os dons é um
clarão significante. Bordas, distâncias, profundidades, formas e as lindas desenham
fatores, intenções: Vulcão Amazonas.
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