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kielikuva vaihtuu
havuna limaan

luin
sulin

möhkäleen virrattua
ei fossiilia
verrattua

ajatella
sulaa hulluutta

puhaltuvat
punaisetlyhdyt
tietämättömyyden
tietyönmerkit

peitossa
ryteikön
risujen

pieru
sahatavarassa

uusivuori

jäähyvästi
hyvästijää

sulaakielellä
sulaakielelle
yläalavesittyy

eikahtia
räjähdys

romahduskaan

eipoissakuin
hymyilevälintu
punaisellapolulla

carolinanaratti
pääkiinni
pähkinänkuoressaan

raks

enääsittenpoissa
a)jos
b)ties
c)kuinkaan
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kielen kostuke nostaa
rajaa
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yhdet kohoon
aidan ali
toiseuteen

mikä piirsikään pinnan
saneli vesirajan
upotkoon
leponsa ansainnut
betoniviltissä

pinteestä päästyään
karttaa karttaa

jonnekin kotiuduttava
jossain talouduttava
jotenkin saunottava
jotain sanoittava
jonkun sanomana

ulos tuulettumaan
lämpimiin löylyihin
teitä tarvitaan vielä

ylhäälläkysytään
mitämistäkin

tuleeajatella
alhaalla

välikysymys
liikkuvastapinnasta

voikojäävuorellaenäätietää
mitenmukalentääsulatta
ajatellajäljenhiventä

jäännöksettä
hädintuskin
kiintodiste
mikä

voikysyä
välisen
luultavuuksista
asettuneisuudesta
mitenmikämikin
sallii

millaiseentanssiin
voiantautua

kohmeessa
kolmistaan
kokonaan
kirjaimin

levääkösallimus
jo
ennenmuuta
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puhallettusana
ylilentäjän
luistattava
otsikko

aseista
rïsuttava

on
parempaakinkäyttöä
jäljentämiselle

väliin
nyt

pakkasekaisin
toinentoistensa
toistamiseen
jäänkortit
kuvapuoliulos
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vaihtaa merkkejä
jääntää kieli
sulattaa sanasto
luettavuuden nimissä
luovuttava luista

ei enää talouden jäävuorta
tiskin alisen
varaista
valkoista kilvoittelua

loput
omista
ylistä

ääntää
itkeä
mitaton
laakso

miksei vuorta

sanasto
on
jää
riite

jokin siinäkin vuortaa
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sanattaa asiat
toisia

juuri nämä
ilman näitä

s. 86 puhella
s. 100 suuttua
s. 101 syödä
s. 108 tuuli

sitä
vaan

tässä

siivetönnä lentää
haulikkoasunto
unohtanut ullakko

asettu
maton

vitriiniin

haihtuu
koti talolta

nuolet huomisen

mikäkääntääjäävuoren
ylösalasin

hetkinelikentässä
liiannopeakäsitettäväksi
taittuvaliike
heijastuuverkkoon
ylösalaisin

nopeajuhla
pienetpidot
puupäähatussa

humps

nimet
tömät

tömänä
kohtāpetäjän

rājoitta
matto

mana
kieltoradan

pelinhengessä
kilpailutanjäävuoren
mitätodennäköisimmin
voitelenmahdollisuuden

väistä
mättö
mäksi

parastarjous
törmäyttäjävoittaa
pelillistää
lähespoikkeuksetta
muuttaavoiteltavaksi

sesiitä
taas
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