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sitten
jo
ilman muuta
muista toisto
vain kerran
taas
toinen aika taas
tuore erhe
plärätä liuskat
heijastimet
toistaa muisto
makea arkisto
avautuu vihdoin
vastoin
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3
a) jos
b) ties
c) kuinkaan
enää sitten poissa

jää hyvästi
hyvästi jää

raks
hymyilevä lintu
punaisella polulla
carolinanaratti
pää kiinni
pähkinänkuoressaan

uusi vuori
peitossa
ryteikön
risujen
pieru
sahatavarassa

ei poissa kuin
romahduskaan
räjähdys
ei kahtia

puhaltuvat
punaiset lyhdyt
tietämättömyyden
tietyön merkit

sulaa kielellä
sulaa kielelle
yläala vesittyy
kielikuva vaihtuu
havuna limaan
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luin
sulin
möhkäleen virrattua
ei fossiilia
verrattua
ajatella
sulaa hulluutta
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5
yhdet kohoon
aidan ali
toiseuteen
l
i
n
j
a
n
kielen kostuke nostaa
rajaa
s
u
o
l
a
n
ylhäällä kysytään
mitä mistäkin

20
ulos tuulettumaan
lämpimiin löylyihin
teitä tarvitaan vielä
jonnekin kotiuduttava
jossain talouduttava
jotenkin saunottava
jotain sanoittava
jonkun sanomana
pinteestä päästyään
karttaa karttaa
mikä piirsikään pinnan
saneli vesirajan
upotkoon
leponsa ansainnut
betoniviltissä
voi kysyä
välisen
luultavuuksista
asettuneisuudesta
miten mikä mikin
sallii

tulee ajatella
alhaalla
välikysymys
liikkuvasta pinnasta

millaiseen tanssiin
voi antautua

voiko jäävuorella enää tietää
miten muka lentää sulatta
ajatella jäljen hiventä
jäännöksettä
hädin tuskin
p
kiintodiste
mikä

kohmeessa
kolmistaan
kokonaan
kirjaimin
levääkö sallimus
jo
ennen muuta
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17

6

19
puhallettu sana
ylilentäjän
luistattava
otsikko
aseista
rïsuttava
on
parempaakin käyttöä
jäljentämiselle
väliin
nyt
pakka sekaisin
toinen toistensa
toistamiseen
jään kortit
kuvapuoli ulos
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7

12

13
ääntää
itkeä
mitaton
laakso

vaihtaa merkkejä
jääntää kieli
sulattaa sanasto
luettavuuden nimissä
luovuttava luista

miksei vuorta
ei enää talouden jäävuorta
tiskin alisen
varaista
valkoista kilvoittelua

sanasto
on
jää
riite
jokin siinäkin vuortaa
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loput
omista
ylistä

9

15
juuri nämä
ilman näitä
s. 86 puhella
s. 100 suuttua
s. 101 syödä
s. 108 tuuli
sitä
vaan
tässä
sanattaa asiat
toisia
mikä kääntää jäävuoren
ylös alasin
hetki nelikentässä
liian nopea käsitettäväksi
taittuva liike
heijastuu verkkoon
ylösalaisin
nopea juhla
pienet pidot
puupäähatussa
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nuolet huomisen
haihtuu
koti talolta
siivetönnä lentää
haulikkoasunto
unohtanut ullakko
asettu
maton
vitriiniin
pelin hengessä
kilpailutan jäävuoren
mitä todennäköisimmin
voitelen mahdollisuuden
väistä
mättö
mäksi
paras tarjous
törmäyttäjä voittaa
pelillistää
lähes poikkeuksetta
muuttaa voiteltavaksi

humps
nimet
tömät
tömänä
kohtā petäjän

se siitä
taas

rājoitta
matto
mana
kieltoradan
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