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R U N O D I A L O G I

poEsia

Neuhickyr
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neuhickyr (adj.) - manksin kieli 
apokryfinen, epävarma, uskalias, kiistanalainen, 
sattumanvarainen, määrittelemätön, muuntuva, turvaton, 
irtonainen, epäilyttävä, epävarma. 
 
n e u 
h i c 
k y r 
 
:: RUNODIALOGI :: 

 
 
"Siinä missä jokaisen fysikaalisen teoreeman 
periaatteellisesti johdonmukaiseen rationaalisuuteen 
luotetaan, ja jonka vuoksi niiden epäymmärrettävyy-
teen on totuttu, leimataan epäymmärrettävyys kui-
tenkin uudessa taiteessa skitsoidiseksi mielivallaksi, 
vaikka esteettisesti epäymmärrettävä ei ole kokemuk-
sesta irrotettavissa yhtään sen vähempää kuin tieteel-
linen esoteriikkakaan." 
 
Theodor Adorno 
 
 
”Kokonaisuus on sekava. Mutta jokainen yksittäinen 
fragmentti on jäsennelty ja edustaa korkeimman jär-
jestyksen tasoa. Korkein järjestys vallitsee sekavuu-
denkin keskellä. Kokonaisuus on läsnä myös rikkonai-
sissa palasissa. Ehkäpä paljon selkeämmin läsnä, kuin 
täysin yhtenäisessä teoksessa. Ainakaan kuulijaa ei 
tuuditeta valheellisen turvallisuuden tunteeseen jonkin 
pelkästään inhimillisen ja keinotekoisen järjestyksen 
kautta. On luotettava välittömään havaintoon lopulli-
sesta järjestyksestä. Joten tietyssä mielessä sekavuu-
della saattaa olla etunsa. Mutta se on tietenkin vaaral-
lista, hirvittävän vaarallista. Jos oletetaan, että kaaok-
sesta ei pääsisikään takaisin…" 
 
Aldous Huxley 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 
 

demeterrace pilar (vs) 

 

diplomatian hematinonin  

v:n liekapuun kiilan ja 

hevoskauppiaan baritonin 

falangien oikaisua vaativan  

räpylän korvauksen välissä  

vielä pilkun salavuoteuden 

kojelaudan ja talriikin 

orgaanisten pohjan  

tähteiden keskisen  

liimatehtaan duon 

kieppuva sininen ellipsi 

päärmeen koristelistalla 

doorilainen peukalo olen 

ruumiinsa testamentanneen 

säärestä poltettu viivakoodi 

yksi punainen kenkä kivellä 

kurjenpolven pilarinikamassa 

50% tästä säkeestä on totta 

sumean sojounerin tarkka 

oikeusopillinen arvonlisä 

tai sokeroitumisen nolla- 

asteessa hanhenmunasta 



kuoriutuvaksi puristetun 

portmanteaun zip 

     

 

lasciate ogne speranza voi ch'intrate (hh) 

 

 

laskennasta en tiedä 

mutta leipäni on kokojyvää 

siis olen integraalipanteisti 

vintittää idästä in the valley russia with π 

ich bekh ikthys vltava namibiassa 

ja newohsofuckingbored hlebnikov  

full of rock 'n' roll and blues  

365 x 317 regular artbeats a day 

ay the king is out of luck 

under lock and key 

ay ay ennen oli jalat terästä ja jäljet puuta  

naiset luuta ja vaivat ihan muuta 

oi fenlan fenlan  

pus y pus i pes-no  

missä juoksevat 

joet kuin palmikot 

ja neliveto lapsuuskin on lapsus 

suomi oi suomeni mama 

penis tuoksuu 

orkidealle 



lapse in google generator (vs) 

 

with audio  

pronunciations  

thesaurus word what  

else could come back  

another time and they 

should elapsed this is  

the same time-lapse 

collaborative artwork 

is the brainchild how  

they changed over the  

years the old seconds 

hits spirent of clicking  

you audience w/  

a royalty free 

former co- 

blogger has  

tipped me  

off pictures  

of drunk  

people  

getting 

owned 

 

 

eupatheia y synousia (hh) 



 

pöydällä edessä lasissa café con leche 

lautasella touchinho do céu 

viereisessä pöydässä tungetaan nenää 

lasiin jossa on lähtökohtaisesti 

aivan liian vähän juomaa 

mata harin ammatti oli maailman vanhin 

ja toisekseen toiseksi vanhin 

alkoholisti kävi kuussakin 

ja oli kallio kuinka suuri tahansa 

piilopullo näkyy naamasta 

sylkirauhaset ja posket paisuvat 

silmät pussittuvat 

ja turpoavat sirrilleen 

eivät maaoravat ole vähentyneet 

eikä maaoravailme claro 

eh bueno vale vale 

yskivät yhdessä 

ja yskivät yksitysten 

ystävykset jodi ja bromikin 

ja röntgen ja kainalo 

 

 

 

 

vodka tourisqué (vs) 

 



tai koko käsivarsi josta 

paholainen on päässyt irti 

pullon henki pantattu jo 

matkalaukut hihnalla ja 

käsikassarassa litran pussi 

kirkasta jäätanssiryhmää  

sammuttakaa katodinne  

ja korkatkaa turvavyönne 

kielellä tanssii pinkin tutussa 

mendelejevin 953 grammaa 

viis alkuaineista riisukaa 

shakettinne lakerinne ja  

pankaa hanuri häkkiin 

iho on ilmainen ja 

aina muodissa 

 

requiem à la borat (hh) 

 

herroilla tai ilman 

enää ei voi marjastaakaan 

tomaatti on marja 

mustikka ja mansikka ei 

alastomille anna 

mikä alastomille kukkuluuruu  

ja kierkegaardille miekka 

auran nyt keksii muurahainenkin 

mutta ympyrän neliöiminen 



on lumen vuolemista vedestä 

heck all´s hell that ends hell 

hell paso eldurado 

äiti on pilvessä 

äitipuoli kukkii 

ja äiti täyttää usvakuussa 

viento cuatro  

años 

 

mediocre tube-thumper (vs) 

 

ja luumupuissa sulat 

nekrofiilinen lähetystorni 

seisoo katselemassa ihmistä vaihtaa 

mielialaa kuvaputki tuomari sansovinon 

monarkisessa draamassa piirakka äänijänteillä 

tulva täällä mistä kaikki saa loppunsa 

indoeurooppalaiset intervallit 

dekapitoituna tarjoillaan 

lasimaljallinen fittejä 

nollako vai ei 

köysirata 

ilmassa 

sulku 

merkkien 

välinen matka 

 



demogorgonia revisited (hh) 

 

puut olivat oliivi ja viikuna 

ilmaomenaa älä haukkaa  

syöksy siemenkotaan 

siunattu olkoon coátl 

ohdake aasin ruoka 

merun kierto 

ja vasukin ruumiista 

ikiaikaisesta maitomerestä 

voita vispilöivät titaanit 

ja ahora joka 

ahoj es ureus 

kuunylinen urea 

ja uroboros 

ay ay  

hoy 

 

magrimace (vs) 

 

vihreä hehkulamppu 

herrasmiehen kupolin tilalla 

potato of barby bastard 

or ski-mask of jim-dandy  

herra tai robotti capgrasin 

kasvoilla kameleontti 

katson lakialoitteen 



pisteiden iiriksistä 

sinimailasen ja munan 

olen perheen musta ratas 

russellin viiksekäs parturi 

joka rakentaa raiteita 

keskeltä kahteen 

suuntaan asemat 

timişoarassa & kz:ssa 

keskity koneen iskelmään 

terroristi ture aran 

pommin uutiset edellä 

aikaansa jäljessä 

avattu kämmen 

on  pötsin 

taivas 

 

in the civilizoo (hh) 

 

jadesta tehty laulukaskasamuletti kielen alla 

minä alistamalla oi hathor  

lehmäpäinen äksä 

taivaankansi jonka maha kantaa tähdet 

ja pastöroidun kuunvalon lehmänmaidon 

oi ginnungagapin audhumla 

laupias samarin 

martan ja marian lasaretti 

ja schlaraffenland 



jossa puuvilla kasvaa värilliseksi 

oi lunaarinen lehmä 

ja kaleereilla kammatut 

tu tutti lullaa 

tuulet 

 

traphalanx flutterby (vs) 

 

kurkunpäässä pääkallokiitäjä 

nahkatakki mallinukella yllä 

matkalla pois sieltä ja tulee 

kyllä tänne yhden ja nollauksen 

välissä kaikki -2 aplodeeraamassa 

hammaslangalle alussa ja lopussa 

ranneluu orionin tähdistössä kii  

  

pinsettiotteella pesukoneen älystä 

perhoset elävät vain vuoronsa yli 

panaman kanavan laajennustyöt  

ja on perjantai mutta joku kantaa 

pupuasuun pukeutunutta tyyppiä 

lumisateessa kevätlampaiden  

kuoripojat katolisen kirkon  

aggregaatissa othello  

syö hyytelöä  

 

pie pelicane jesu domine (hh) 



 

kellon lehdet varisee 

ja israfil haravoi 

elefanttipäisen oppineisuuden jumalan 

ganeshan ratsu on rotta 

ja kuunylinen rat pack 

is in the mood 

olen rottakuningas 

kokonainen rotanhäntä 

ja hamelnin pillipiipari varas 

oi papalotl ja persikkalähde 

tieh hu-tieh ja mao 

perhonen luumu 

ja kassi 

kissa 

 

deciphered iris (vs) 

 

joka 

härän  

sarvien 

kehässä nukkuu 

kirjoittaa hevospaistin 

pientareen marginaaliin  

ja gregor nro. 15  

kääntää kampea 

koodattu liemi 



komediasta  

valuu 

c-@ 

 

makáron nesoi post menhir triste (hh) 

 

a gain and a new 

dong and donut 

beset joka ratsastaa sialla jalat levällään 

rinnassa mutta väärässä 

bambun tyhjä sydän 

tai sen stilisoitu kuva 

yläviiva kuin naisen rinnat 

ad usum delphini 

priapos ja baubo 

rauta ja kupari    

lyijyn päivänä 

hopea kullalta lainassa 

ja elohopean jälkeen 

jo kauan sitten  

kuollut kaikki  

tina 

 

somersaultimatum (vs) 

 

rosettan kivestä 

atomiluku 23 pikku 



phoeben magneetti 

silitysrauta kanissa 

pentateukin pommi 

viisi volttia päässä 

karkkikuusama ja 

jademorseviiva 

painekattilassa 

kiehuu sammakko 

mackintosh harteilla 

 

la vue du dehors du dedans vitrail (hh) 

 

todellisen ja epätodellisen ei-kenenkään 

maalla epätietoisuuden vyöhykkeellä 

pallon luoteiskulmassa 

niflheimrissa 

palava ja juokseva 

kuningas ja kuningatar kylpevät 

puut palavat ja liekit 

aiheuttaa rikki 

savu on elohopeaa 

tuhka suolaa 

ja kielletty ajosuunta 

sirottele sitä 

isadoran 

kynnykselle 

 



 

 

ticksilver mad-hatter (vs) 

 

astu peilin poikki 

kankaan taakse 

limerikin kautta 

aloituspotkun lanttiin 

linnuntietä ei ole ei 

varaa kantaa veroa  

silkoista savuista 

amalgaamia huopa- 

hattuihin ja pimut 

hiirenkoloista läpi 

haukkaa lämpö- 

mittari halki 

ja hampaasi 

on luodiksi 

hopeoitu 

kalypso 

 

do you speak flowers (hh) 

 

kavahdat ylpeyden savua 

elät kukkien tuoksusta 

mandorla ylläsi 

ja päässäsi nimbus 



oi mantelisilmä 

schaked schakad oi agaave 

ja aprikoosipuun oksa 

sinut nähdessäni 

suonissani virtaa maito 

ja minä rakastan sinua 

sipuli valkosipulin kukka 

ja valkopeippi 

 

or sing any odd starfish (vs) 

 

rouskun lippa otsalla 

lypsän radalta kylmät 

orkidean hampaat  

ilman kotia linnut 

pesii laineille eikä 

aika ole ajoissa ei 

enää pilarin lista 

kirjoita historiaa 

pilvet vinssataan 

holvatun taivaan  

poranpäähän asti 



esto es pen insula (hh) 

 

pyhimys pylväänsä nokassa 

olen kaivon pohjalla 

kettu joka saarnaa hanhille 

jaetulla kielellä 

neljä hirveä syö 

yggdrasilin latvakruunusta 

nuput kukat ja oksat 

tunnit päivät ja vuodenajat 

yhä metsästän silti 

valkoista hirveä 

niin kuin arkien 

pyhiinvaellus on loputon 

taivaan kana on muninut rantaveteen 

niin se on 

kansa on vesi 

ja hallitsija  

laiva 

 

mistigkeit (vs) 

 

ankkurinaan retoriikka 

paunan punnus viisaria 

marskimaan liittohallitus 

lukee sekstantista panaman  

puun moolipohjan muutokset 



show timessa maaorjaleikkejä 

nukleotidi ympyrän säteellä 

& manaatti verhojen laskoksissa 

kokoaa päivänkakkaraketjun 

jos sinä olet stealth niin  

minä olen torpedo 

jos sinä olet trompe-l'œil 

on minulla kämmenen galleriassa 

hans holbeinin anamorfinen kallo 

majava leikkaushuoneessa 

& oregonissa kouraton 

gyroskooppi korvassa 

torajyvän talvehtimisaste 

tiputusletkujen hämähäkinjalat 

keinahtelevat lakipisteiden 

välisellä vyöhykkeellä 

conzan kreivi tervehtii 

pesulapoliiseja hiilikasassa 

hurjaa hevosenleikkiä 

kirjan advektiosumussa 

sumu koskettaa maata 

mutta pilvet eivät kosketa 

 

 

 

frivulteeny sexuagesima (hh) 

 



hak hak raakkuivat profeetat 

joutsenen päivänä 

joutsenlaululla oli valkoiset höyhenet 

mutta musta liha 

ja hiiret söivät piispa hatton 

hänen hiiritornissaan 

kun sinä lähdit 

minä lensin ripsilläni toisaalle 

ja silmäni munivat kämmenselkään 

muutaman kyyneleen 

minä olin tonava ja pietari 

vieläkö muistat 

ja sinä wien  

ja neva 

 

volcanonical lullaby (vs) 

 

kaikkien kaupunkien 

korkokuvat nevado de coliman 

jähmettäminä pompejin sukutaulu 

kipsisten mallinukkien sommitelmat 

tanssii trimmitankissa parvella 

vitriinissä porvariston aivokäyrän 

standardi 12-säveljärjestelmä 

kukkien haupitsit niityllä 

lähetyshäiriö ja duunin 

ämpärin madrigaali 



hivenen sarkofagissa 

meksikolainen virkamies 

tukehtuu bunkkerissa radion 

lähetyshäiriöt pistoolista soikossa 

laakiobasaltin kompressorit 

hamelnin tornista 

 

are you blogsome tonight (hh) 

 

korvatulppina morfeus cockkolassa 

pyysin tyttären kättä 

koukkuun kävi 

jumalan oikea käpälä 

kapalossa kasvattaa rhea kiveä 

ja beelzebub  

jumala joka suojelee kärpäsiä 

ja parasiitteja nukkuu 

tämä vakuumi en vano 

ja para nada on 

danaidien  

astia ja 

próxima 

parada 

 

drastic-tac-toe (vs) 

 

photo-drama 



of recreation 

14 per second 

drachm dragon- 

fly and ounce 

of opium on 

the drawer ota 

kimpusta kukka 

perkauspöydällä 

potaska 

 

ecce nemo (hh) 

 

lü-tung-pin maksoi majatalossa laskun 

maalaamalla seinälle kaksi kurkea 

jotka houkuttelivat sinne paljon vieraita 

mutta kun velka oli tullut korvatuksi 

linnut lensivät pois 

 

alles gory (vs) 

 

zeuksis kävi kilpaan parrhasioksen kanssa 

kumpi oli parempi taiteilija zeuksis maalasi  

niin aidon näköisiä hedelmiä että linnut  

tulivat niitä syömään  

tämän jälkeen parrhasios  

pyysi zeuksiilta 

että tämä poistaisi  



maalauksensa 

eteen asetetun  

verhon joka oli  

parrhasioksen 

maalaus 

 

 



II. 

 

irae sober is irae free (hh) 

 

dark deadly dismal 

doleful desolate    

dreadful and desperate 

ku klux klan 

daisies of the weak 

moths of the yearn 

bloody gloomy 

hideous fearful furious 

alarming 

terrible horrible 

mournful sorrowful 

frightful 

appalling may 

the lard have merci  

on fuss 

glory to the aints 

in hevel 

 

oceanalogism (vs) 

 

tai samperin 

limboavaan 

pyknokliiniin 



upotettu säie 

104,5 astetta 

kääntyneestä 

molekyylistä 

tetraedri ei ole 

täydellinen eikä 

viiniin sekoitettu 

pelaginen studio 

wysiwyg or not 

santarmi sylkee 

matoja verkon 

ikkunan koodin 

tietoturva-aukot 

melissa katsoo 

postiluukusta 

naapuriin naisen 

korvakorut riippuu 

kaktuksen kädessä 

kraana keltuaisen 

aistihermojen aalto 

laskee lasin alleen 

 

 

 

 

butt how to shave a razor (hh) 

 



puita ei kiinnosta  

lintujen laulu tippaakaan 

totta kai jokainen pisara 

kuvittelee olevansa meri  

kirjoitan kuin panisin pasianssia 

eikä sitten muuta 

kuin yü-hua  

hän on muuttunut kurjeksi nyt 

nun ja naunet 

huh ja hauhet 

sitten kuk ja kauket 

amùn ja amaunet 

 

avadavaulted augly duckling (vs) 

 

avadavat auk 

kansan kabuki 

vohvelin verkossa 

nuuskii kapillaarisen 

kurjenpolven pumpun 

imee atlantin rauhasta 

aurinkopankki laskee 

dollarien kruunukalat 

sodan geometrisesti 

koteloidut $$-joukot 

prof. pavlov & orfeus 

soittavat mankalta 



mynahin toistoa 

10 miljoonaa lasta 

katselee kelloa  

kuolaten 

 

chlamydophagos present of vindicative (hh) 

 

mon souper dans mon ventre 

je voudrais qu´il fût nuit 

que dimanche vint demain 

et fête après demain 

lingua tea calamus 

scribae velociter 

scribentis 

as a mother of faction 

cielo o hielo 

weil du bist ein sohn du zoon 

from the eggs to the apples 

usque ad mala can´t get no 

so 'tis fiction so 

fare thee well 

and if for ever still for ever 

fare thee well 

 

eggauge evensong (vs) 

 

and we'll pay the fare 



for eve and for eve are 

us many of US cloak- 

and-dagger commies 

ovo kiel ovocelo 

estas organa korpo 

tai t-34:n nivusissa 

Фаберже kultaa muistot 

maailman valkuaisen alta 

rikkihappokapseli rikottiin 

natriumbikarbonaattia 

sisältävään säiliöön 

 

de nada nro ocho (hh) 

 

bueno claro jää hyvästi jää 

kahvaristi niilin avain ja kuparikuppi 

ja kuuvuoden seitsemännen kuun 

seitsemäs päivä 

jää jää joka vuodit bur burin 

vetesi periköön kaihi 

from before the word 

until after the word je suis 

un autre à la recherche 

du demimonde perdu 

minulla on edestakainen 

littera apriorista 

aposterioriin 



 

parasite toast (vs) 

 

takaisin sumerin atolliin 

dubain saarille keskellä 

kuningasvettä symbolisen 

pikakelaus ja 78% taivasta 

leppäkertun selässä soitat 

kazakstaniin ankh ankh  

ankh aijai janan keskustaa 

lähestyvät viivat kadottavat 

alkupisteensä sukeltajantauti 

nukan peittämä kaapeli tai  

kapan alabasteri mururoalla  

puukko työnnetään typpeen  

7 kertaa prypjatin a-g-c-t tuplaa 

taalansa lampunkuvun peittävän 

kimröökin tapakasvatus siirtää 

lähetin ulos takan ylle täytetyn 

shakkilaudan reunalta 

 

lauseen keskellä 

kuppi nurin 

 

till death us do fart (hh) 

 

qué más da olen 



ruukussa kasvavassa köydessä 

hirressä también pesukarhu 

porque vyölaukku 

sabotaasi en moscú  

ja taatelipalmu 

yo hago lo que me 

de la gana olin sitten 

kana tai kukko 

abraxas eli meithras 

kastalian lähteellä 

suhisevat puu ja lähde 

unissa kliometer 

thal euerur 

pokal 

 

dub dub dub (vs) 

 

or laurel vocal 

kicked by heel of  

misfortune i take  

a rain date tai 

tertun vittuja 

kamelin kasipallon 

kriton me olemme  

asklepiokselle velkaa  

kukon uhratkaa hänelle 

se älkää sitä unohtako 



höyryveturi häkissä 

kamreerin lippaassa 

hinnoittelen sinut 

ja itseni dubbaan 

puhelinritariksi  

laakereillani 

leppäkertun  

mustuneet 

kyyneleet 

on emali- 

kupissa 

hammas 

 

sky terrier v1.0 (hh) 

 

ave et vale even 

if sick and ptrue 

my l´onlyness is oh so 

täpö typö ja ypö 

tärisee tärjällään vältissä 

dublin on oidipus lilithin vuoksi 

ja ravistuu valossa 

ja hippiäinen 

hippiäinen on lintujen kuningas 

in medios res 

et in medios locos 

kukka on herätetty nupusta 



lazarus raised from bed 

sinimusta ulsterin evankeliumi 

ja kuunsininen munsterin 

ovat mähkään auki 

ja tarina tapunasta 

kevät on kauneimmillaan 

marraskuussa 

 

cells gone wild resurrecruit (vs) 

 

gaeli iiristä 

vähän vasempaan 

kivi vierinyt hertan 

edestä el niño poissa 

helat jättää martaan 

kohtaamatta ikiyön 

bloody sunday oli 

pirun pyykkipäivä 

partaan laidallaan 

nyt lankulla loisii  

hintisti veiterämpi 

ankeriaan luukato 

pääsiäinen olikin 

joutiainen rapu 

häkkisängyssä 

käänsi piirin 

kadut auki 



kävelen 

kiinni 

 

fica fica wonce more (hh) 

 

vanhoihin teksteihini olen 

vapaaehtoisessa lähestymiskiellossa 

tähän moskaan nyt harakan 

viinille person pantterin 

ja kirjavan pantterin 

eli leo bardin 

peukalo suljetun nyrkin 

etu- ja keskisormen välissä 

latkii pyrrhaa 

curryn väri on amaterasun 

ja apina istuu paketti kädessä 

vaahteran oksalla 

feng-shui ja feng-hou 

ja jalat ristiin polvia 

kädet kainaloita myöten 

ettei wlan kaadu eikä lan 

vekselivirtaa riittää 

jotta voin yhteyttää 

ja tuulla 

 

photo-syntactic signet (vs) 

 



kuulla fotosynteesin 

ruutijäämät sihisemässä 

kloaakit lautasen pohjalla 

valkotasapainon häkkisängyssä 

1-3 sekunnin valolekkerit 

haukkaa o:sta irti c:n 

haarukoitumalla 

kalterien taitse 

tiikeri raahaa 

semantiikkaa 

todellisuus on 

vaikeampi kuin 

lukea sitä runosta 

kameraa ei itketä 

puman tossut jalassa 

eikä kyytä kalosseissa 

olen lamelli joka ei siirry 

säteittäin ulospäin optisesta 

akselista valokuva takautuu 

negatiiviksi rahastaan tai 

tulee 1 ja 0 pahan silmän 

pinsettiotteen pommin 

räpäyksen sukkahousu 

elämän tarkoitusta 

on 114 x 72 x 28 

lintunsa syövereistä 

sommitelmia joiden 



asennot peittävät 

kulmahampaiden  

esiripun brokadilla 

pamauksen 

 

n en ¿ (hh) 

 

enkelit itkee paholainen 

jolkottaa leivällä 

jonka järjestys on päälaellaan 

ja galaksit on täyttänyt 

leijonakoira karashishi 

pouta pinnassa rinnassa routa 

dionysos syntyi preussissa 

syr oi syr vanha viisas ceridwen 

nut jonka lapset katoavat aamulla 

syntyvät jälleen illalla 

ei sielua vaan sielunaukko 

silenos ratsastaa umpikännissä 

aasilla kohti samariaa 

efraimin juomarien ylvästä kruunua 

kuihtuvaa seppelettä 

tai kruunua ihan sama 

laura ja laureatus 

cum laude 

tai lavra 

 



mass-carapase (vs) 

 

ja kone-elimet 

gizan pyramidissa 

omppuni laakerit helisi 

tippaleivässä trikiiniloinen 

higgledy-piggledy pum 

kivileijonan epoksi 

pelopsin parina 

and puppeteer 

wears black 

hammastaa 

silmukoita 

saapasjalka- 

viskisieppo 

boikotoiden 

kuunloiston 

painajaisen 

maskaran 

toukasta 

navigoi 

verkon 

avoin 

sieto- 

tila 

 

epileptic overgoat (hh) 



 

sataa fotoneja 

metelin jalka jalustimella 

synapsien vaoissa sirkkalehdet 

häkissä lepattaa vallankumouslippu 

hiilen delta laskee lattialle 

maanantaita kävelevät hetket 

anonyymiä jäätynyttä musiikkia 

olen yggdrasilin lehti 

lepatan kunnes putoan 

en saa ääntä suustani 

vain valoa ja happea 

pimenee pienennän 

korvien volyymia 

ja vaihdan silmiin 

pitkät valot 

 

kakapok sensear (vs) 

 

was-sauvat luolan 

seinillä & handsfree 

sädekehänä korvilla 

ohuilla ripustinsäikeillä 

lasikirkas kaksoiskupera 

mykiön annoksessa nestettä  

veijarin simpukankuorissa 

soi vaaleanpunainen bach 



aivohermo nro. 12 ohjaa 

e-kielen mekaanisen 

viivästymismaksun 

todellisuuksiemme 

f-aukkoarvo on 0 

kuva sumenee 

tarkemmaksi 

kaalin aihe 

pullistuu 

kankaaksi 

kakaniaan 

 

ullahbluh sehyoh narar pokehole sann (hh) 

 

ruuhiko vai rubikon isst styks und nyx 

adam siitti karhunkasvoisen 

javen veden ja maan 

ja kissankasvoisen eloimin 

tulen ja tuulen hallitsijan 

ahasveros on ahasveros on kain 

lunan vanki ja luna on luna mendax 

cee ei kasva eikä dee vähene 

schetijan navan nöyhtä 

lukitsee tehomonin vedet 

mutta persikankukkajuhlassa 

muista että ennen kuin 

kohotat riisiviinalla täytetyn 



aluksen huulillesi 

runon on oltava 

valmis 

 

revolute aves robespierre (vs) 

 

silloin säkeistä 

sikojen suut vielä 

tapailee sanoja 

vaikka herra 

guillotine on jo 

puhunut täällä 

pyöveli sapatoi  

kukon drinkin 

ja charlotte c. 

hymyilee 

kattilassa 

joki on pilli 

jolla imetään 

veden vuoro 

luoteesta pois 

laivat näppäilee 

meren sitaria 

tämä runo ei  

ole lintutorni 

ei herttua 

omeletti 



 

high liquor made lust torpid dough hunt her 

orchid (hh) 

 

minä olen astarot grand duc. 

lucifugé prem. mini str. 

fleurety lieu tenant gén. 

ja nebiros mar. de camp. 

jonakin perjantaina 

joki vain pyörii vuoteessaan 

merenpohja on lumessa 

ja jäässä puussa 

miekkojen pesä 

ja aurojen kyntämiin 

aaltoihin kylvetty 

kalat ja sitten 

yhtäkkiä 

silmistä on 

filmi loppu 

aamunkoi ei 

starttaa eikä 

kaste 

 

asterisotto and add only river (vs) 

 

ilta poskellaan 

amalgaamia 



kaarlen kiesit 

dippaa ursassa 

myskihärän kieltä 

veturin piippuun 

pinnan alla puhuu 

a. testudineus 

ison karhun  

tassu nakkaa 

paskat tallin 

maton maku 

suussa kuin 

digitaalikello 

 

whyafter what forewhere (hh) 

 

auguurien oraakkelin 

shanin tai mandan 

hedelmöittää itätuuli 

synnytyskiveni on ontto 

ja siinä on kaliseva kivisisus 

olen sapatin ratsu 

kuumia kiviä täysi kuoppa 

valonarka mäyrä 

geometrian alkukirjain 

joka hakemistaan hakee 

kärppää harppia ja tinaa 

tyräkki joka halajaa 



viiniköynnöksen lehteä 

ja viiniköynnöstä 

 

bronzealot esteradicate (vs) 

puhelimesta  

kasvaa loppu 

maailman luomi 

sen pupilliin markiisi ja 

kaapelin musta kivi kaaban 

itäkulmassa jota nekka artikuloi 

painan kupoliini koleen kaninhatun  

kolmen piikin luukammalla neperin luku  

ja nuotan raketti kuin tylsistyneen tiivis  

peukalo tai kintaalla viitattu  

pinsettiote laukaisimesta  

kuvernööri siivoaa yksin 

seison keskellä booria 

mutkalla gangsterin 

pistooli pöksyissä tai 

streptokokki kalassa 

suihku sähkölinjassa 

lumen asiakirjat 

senkan allekirjoitus 

pisteenä madjaarin pää  

 

colpa di becco buon apartita (hh) 

 



tal y tal noche en coche de sueño 

joka oli omaa sukua fiat punto 

joku siinä sueñossa huusi 

'hey vova rais tumam doniya' 

iso r-kirjain kääntyi kannoillaan 

seisoi suuren airon alla suihkussa 

in swanland in the merry 

month of ay ja toveri sushkin 

nukkui pienessä ji-jiissä 

portoghâlin alla 

'hey vova knock the stars' 

i laughed 'i am the wave 

let me roll down' 

 

simulatto (vs) 

 

up to u aim  

like yarn-dog 

sytosiinin parina 

esteri ja asteriski 

eilen tuli kaulimesta 

isot sokkamainingit 

partikkelien tiheys 

simulaatiossa sana 

kasvattaa peukalon 

erilleen ja pommi 

valmistuu kalkkuna 



§ 301 pieksee suutaan 

ottomaanien eroosio 

jokaisella kanavalla 

moottorin makaava z 

lobbaa tsar-kolokolin 

kellon lejeerinkihelman 

taivaan tarkkapiirtoisista 

kuvaruuduista katsoja 

ei näe omaa sokeuttaan 

paratiisit sulavien 

pakkausjätteiden 

liimasta vaha- 

siivet selkään 

& onto to the 

sunny sky 

channel 

 

bite por vapor i flease (hh) 

 

semnai theai 

tahdon pitkälle sulalleni hatun 

ja orejones orejonesit 

ame ne murakomo no tsuguri 

y ¡ay caramba! 

vuoteestani puuttuu miekka 

joka on valettu metallia syövän jäniksen 

maksasta ja munuaisista 



kuenlunin vuoristossa 

unessa wakizashi 

putosi veteen 

katana jäi 

uskon yhden en kahden 

miekan oppiin 

metsän vehreydessä ja hämäryydessä 

olen metsän logiikan armoilla 

etsin mistelin oksan alta rantoja 

misteli on kasvanut tammeen 

johon osui taivaan miekka 

ja se tahtoo oppia 

puhumaan 

kielillä 

 

krauroscillative qwertycoon (vs) 

 

jumpata modulissa 

gestuno kurkussa tai 

conlangi posken pytyssä 

kraurosis k ration kratti 

selaa viscumin albumia 

ostaa myy tai vaihtaa 

taisteluiden teeman 

muunnelma sodan 

kama amaranttina 

ja tasseli aallon- 



murtajan yllä 

airolle vastaa 

 

esto perpetua (hh) 

 

katalonia on katala aina 

andalucia vuoden lucia 

tyhymä tyhymä muuten vaan 

kyntää lunta kylvää kiitosta 

korjaa haukut 

voi sinuakin kolumbus 

eksyskelit elämäsi 

ja kielsit loppuun asti eksyskelleesi 

olisit nyt edes käynyt sen 

sagresin merikoulun loppuun 

ja pysynyt sagresin niemen 

tällä puolla 

se mikä on täysin selvää 

on yhä hieman hämärän 

tai täysin pimeän peitossa 

levante on más niente 

kuin poniente 

tyhymä on tyhymä yhä vaan 

kyntää mammuttia 

dinosauruksilla 

niittää kyyneliä 

ja mädättää ne 



seipäälle 

 

monk syllables (vs) 

 

osmankäämin 

haulikosta monttu 

maahan talmudeita 

tulkitessa tuntuu  

kuin olisi kaamos 

kolmesti tunnissa 

rivouslupauksen 

rikkonut munkki 

palaa rahapuutarhaan 

misteli kumartuneena 

baldurin tuumorin yllä 

kameran keskellä kirstu 

talamuksen fillarissa 

yksisirkkainen kämmekkä 

tuoksuu vinon vasurin  

aerosolilta hämärässä 

pöllömmässä vaasissa 

toveri vetää riksaa 

prinssin sulat siittää 

makuukamarin kaapelilla 

munia willisin kehälle 

vaihda kanavaa cns:lle 

luinen stepseli kytketään 



pussitettuun plasmaruutuun 

qwerty astuu akkunasta 

sokea portieeri katsoo 

ovisilmästä hautajaisten 

0.0001 mikronia elektromagneettista 

hammasratassiipeä keltanarsissien kompositio 

ohjussiilon amforan kampaviineri 

reunoilla laskostuu 

jähmeä kangas 

frigga ei enää 

suuteloi ketään 

overcome with moss 

and baleful mistletoe 

runous on täydellinen 

suunniteltu virhe 

 

ahoj hoyyohoy (hh) 

 

kuolemastani tulee keväällä 

kuluneeksi liian monta lustoa 

suistostani on löytynyt pahoja päästöjä 

suuria apatiaesiintymiä 

kaikki tiet palavat 

yhdessä yössä 

vesi kuolee janoon 

maa nälkään 

ilma tukehtuu 



kaikki on mahdollistatonta 

koi syö ruosteen 

jos ruoste ei ehdi ensin raiskata 

koita ja aamunkoita también 

kauhea kiire kaikki alla 

dobra hujan hajan 

maailmalla maailma käy 

tulella vedellä 

buenos airesilla 

ja malarialla 

 

 

 

 



III. 

whirlin' yeasternight (vs) 

 

kolmannen kerroksen 

koloratuuriarietta soi 

kasakan sopassa kyklos 

mirin pinnalla sitä 

käyttää yksistavuinen 

seemiläinen sieni sisäpihalla 

ja kolumbus jauhaa 

keisarin purkkaa 

illansuussa annoin 

tehdä uurtoja useihin 

puihin nähdäkseni 

tihkuisiko niistä 

hartsia paikalle 

syntyi ku klux klan 

niinipuussa koin imago 

lipidikaksoiskalvoja 

monistuskoneita ynnä 

pipareita opin lintujen 

kielen parlamentissa  

illan pukeudun purppuraan 

ja maljani pohjalla 

tyfonia vituttaa 

pyroklastisen 

tuhkapilven 



palindromi 

 

pisciculi in piscina (hh) 

 

juudas iskariotin lomapäivä 

kalumeteissa palaa kinni-kinnik 

puhumaton toissilmäinen kala 

kumoaa gravitaation 

ja lentää 

niin se on 

yliopisto on kaiken 

viisauden loppu 

seitsemästä vapaasta taiteesta 

en hallitse kanan hautomista 

sen veri on väkeni 

kohta laskeudun taas 

chung chungiin 

vaivun glossolaliaan 

ja kirkonkellot lentävät 

tästä yli roomaan 

pitäkää suuret valonne 

lepakko joka pelkää 

pimeää on kuvani 

detaljit minun heiniä 

 

ja minä  

ashura 



 

gospel of puke (vs) 

 

ripulta unohtuneen 

kääntöpiirin poistiainen 

loisteputki nikamassa 

ja kimon kaikuluotain 

alkuainetaulukossa 

balettiryhmä kielellä 

rahakukkaron vartija 

kainiitti koptiksi on 

kuin salametsästäjän 

rakkauskirje hipolle 

se puree vankeja ja 

kimnaasin teuras 

nyökkää kohden 

kansankynttilää 

nyt valonsa on 

sammunut 

varpunen 

 

how sweet the answer echo makes (hh) 

 

auringon verellä pulu korvassa 

ja kolmiyhteinen pisse-en-lit 

caduceus on androgyyni 

keskiviikko ja sen pakenevaisuus 



mercari luonteeltaan arveluttavaa 

ja olemukseltaan epävarmaa 

sillä raha on rotanhammas 

ratatöskr joka lietsoo epäsopua 

kotkan ja nidhöggrin välille 

propellihattu psychopompos 

oinas sylissään keksi neitsyen 

yöhuoneessa lyriikan 

ota orjantappura 

kiinnitä piikkejä rihmaan 

ja vedä rihma läpi 

puhkotun kielen 

ja siinä sinulla on muusan 

ja traakialaisen virran  

jumalan poika 

orfeus 

 

circoitus tail-boner (vs) 

 

häntäluiden 

arkeologiassa 

mikropiirileikki 

diospyros kurziin 

ympärillä mainosten 

andante andante 

räjähtävä lelulaatikko 

> soodajuomia agent 



orange st. petersburg 

soittorasian sisällä 

sieniä ja jaavalaista 

maakaasun kärsä 

tarttuu pressaan 

judo-otteella vaan 

eipäs pane palamaan 

 

lunch hooks of a lush roller (hh) 

 

käenomenaan puhkeaa kukka 

ennen kuin lehdet 

kiitos mieluummin luumu tai käenomena 

kuin mei-hua 

kirkkomaalla siemenet 

vartovat pasuunaa 

anthesteria-juhlan kolmantena päivänä 

älä astu luudan yli 

se on vedenkantaja 

äläkä jätä luutaa kuolinhuoneeseen 

siitä tulee pitkätukkainen 

kummitus kohennan 

ilmaratsulla kiväärikekoa 

hoy ochpaniztli ahoj 

tulkoot luusi ilmaksi 

tervehtikööt sinua nigredo 

ja putre putrefactio 



oi luumu luumu luumu 

mänty ja bambu 

rauta on kuin oljenkorsi 

vaski kuin lahopuu 

tässä istun sinisine niskoineni 

kailasavuorella muka 

syviin lietteisiin vaipuneena 

pääkalloja kaulassa 

käärmeitä päässä 

jokia jotka polveilevat 

sotkuisissa suortuvissa 

törkyisessä mopissani 

maidonvalkea härkä 

parkissa pihalla 

kama on kama on kamaa 

ja turhaa tuhkaa 

mutta neuvoissa löytyy 

jos vaikka tahdot 

ranskalaisen visiitin 

visiirisi alle 

 

birettabernacel (vs) 

 

akkuna on asustettu 

kuin ilmestysmaja 

penrosen kolminaisuus 

uskottelun viskaalina 



dialogilaatikon sanoin 

an error has occured 

orielin galleriassa 

ja parlorin luukussa 

tyhjä biretta moppaa 

kath' holoun päärmeille 

kolmannen pikkuruisen 

kuoleman päätyikkunasta 

vallihautaan sinkka- 

liitoksen taitteen itäinen 

puu on huivilla ässä 

paavi kääritään asbestiin 

tai tissi urodelan myrkky- 

nahkaan einem einen 

salamander reiben 

olet pelkkää puuta 

ja pahkaa pittoreskia 

laskeumaa medullasta 

ruudun juuttuneeseen 

pleksiin sinulla on 

sulat muttei siipiä 

partavaahtokuppi 

ja plumen nuppi 

ovesta irti on juna 

jolla figaro lentää 

tornin ja peilin 

rajana sandycovesta 



marraskuun koina 

luumupuuhun 

 

eyes like pissholes in the snow (hh) 

 

enkelten lennonjohto keskellä kylää  

asklepioksen ja kanojen 

sairauskeskus vastakkaisessa 

ilman suunnattomassa 

kosi sitten enkeli tai mankeli 

laulakoon itselleen hameen 

sido tuulen tukka kurkihirteen 

älä niitä jänikseltä korvia 

ja saat hiirestä kumppanin 

saappaassa ja rännissä veden 

kynässä verenpaisumus 

veräjä on laihtunut puomiksi 

vuori saatu kilpikonnan selkään 

maitomerta kirnutaan vielä 

kytke patsaat kiinni 

etteivät ne suksi hevon kuuseen 

kapsahda giniin ja toniciin 

ja jos tutkit tutki puukolla 

tai jos pohdit pohdi 

tuulessa 

 

corn-husk dologies (vs) 



 

ja pödyn pillissä käärin 

liinaan sanan ruumis 

palsamoitu elävänä 

palmuviini loiskuu 

jo tatamin kiltaan 

poistavat rautaisella 

koukulla nenän kautta 

vainajan aivot tai 

enkelit rahoittavat 

kanadan tanssilattian loput 

poistetaan ruiskuttamalla 

sisään parfyymiliuosta 

iapyx riisuu jalasta 

nuolen ja kotiloi 

adan tai ardorin 

usurp husked cella 

skedaddle addled 

ampullin kuorissa 

maissinukke italiassa 

kattotuulettimessa 

kärpästen sotalaivat 

idun verkkokalvolla 

kuutio tanssii 

ota myrhaa 

kassiaa 

neula & 



lanka 

 

till the fat lady sings (hh) 

 

kautta kuun 

ja yön kun se kuluu hiuki 

ihminen on todistus itseään vastaan 

ja unkulunkulu kuolemaan syy 

pää kameleontti oli hidas 

ja lisko ehti ensin 

hanni haljas pea paljas 

äiti imee lapsiansa 

jos ei myllynkivi 

hal härg auk selgas 

niin sitten halo 

geenit tähdet 

niin se on on 

maata katselevien 

kuolleiden 

silmät 

 

inkling in the rainbowery (vs) 

 

lentoaseman 

odotussalissaan 

tuijottaa katodiin  

eivät pääse taivaalle  



sieltä pois pakastin 

kuorilla selli sikisi 

sana tuli neilikaksi  

sensuurin koralli tai  

keimaillen puhallettava kettulelu 

jaloissaan solakat saapikkaat 

laulaa razbliutoa vitriinissä 

poseeraavan kaniinin ja 

kumartuneen kamelin  

kahdet etuvalot osoittaa 

kohti keitaita verkon 

pinnalla putkat näkee 

idolin tai intrinin solmun 

come on modiri the maker 

of all things kuorittu ikoni 

lähti merenheiton mukana 

reilun kaupan ydinaseen 

siiveniskut illan toinen 

virhejako samettisella 

pinnalla plastiikkinen 

tieto pysyy kodonissa 

tietämättömyys 

kulttuurissa 

i.h.s. vain 

humpuukia 

ja hokkus- 

pokkus 



nazar-e 

shaitaan 

 

barbie moll & joe six-pack in tuxedo (hh) 

 

köksää joka helevetin päivä 

ja kattila joka ei soimaa 

mme suomi synnyinmaa 

hyvää pataa padan kanssa 

lehmällä on kyllä palli omasta takaa 

ja fysikaalisesti ganz richtig ilmassa 

mutta propelli eli veivi väärässä 

päässä makasin väkisin aamuyön 

sain siitä kakun vettä ja leipää 

oinas lensi tästä kolkhiiseen 

mutta helle putosi mereen 

hellespontoksessa 

ei tulisi mieleenikään kutsua 

dardanelleja sardiineiksi 

rokki on roudassa metsässä 

pegasos paksussa ruosteessa 

hobbone tallis sabba räästäs 

hingelinne al hingeto wahhel 

hingelinne peäl 

 

lunatickertape big bangle bracket (vs) 

 



hinge eohippus 

with allegory and 

you get red right 

shoe & kapallisen 

kielikampeloita 

maailman saranat 

ja akselivallat 

gee-gee hummaa 

ja lammas lentää 

maksakastanjat 

paahtuu auringon 

heteessä lautaset 

hikoilee kun ram 

riisuu fleecensä 

absoluuttimme 

m. incandenza  

leveine kasvoineen 

keinuu kehdossa 

hullulla lehmällä 

karusellissa kulkee 

ruumisarkku joka 

stailaa symbolin 

samsonin tukasta 

lääkefirman  

patentiksi 

 

brawlers bawlers & bastards (hh) 



 

taivaan rouva maan mies 

maa ja manala on mennyt 

minulle veriin tullut taivaaseen 

pappi pirtissä parta ulkona 

äsken ja maintenant 

kyynelten ja sateen 

blutschande yhden 

suhde yhteen tai kahteen 

ja kolmeen weinweibund 

zoweiter ja yhden suhde 

silmälaseihin ja lorn 

jettiin yhdeksän reikää 

yhdessä pölkyssä 

yhdestä ovesta 

viiteen kamariin 

kahdella kanelilla 

ja neulansilmän läpi 

ronsulla zapaterolla 

laakeripopot ja smoggi  

zapateron lapset 

ei boottaa 

 

nimrod cain caisson (vs) 

 

saapasjalkakissa trokaa 

barreleittain mesopotamiaa 



bremenin soittoniekoille 

patruunapesiä ja sylinterejä 

posetiivin kurkussa kaktuksen 

katse einen hahn eine katze 

einen hund und einen esel 

human is a decent vessel 

tai darwinin tapa reissata 

karskit ryövärit kuseskelee 

yöastian reunaan kamarimusiikin 

molybdeenikukka kuin miekka 

suussa tai sikalauma märssyssä 

panssarivaunun kapyysissa 

republikaanit ruokkii siamin 

hovin hammasta fantti vetää 

tankin aavikolle anakonda 

on punaisen sfinksin 

arvoitus ja soti-lasta 

syödään kuin sanoja 

mutta mitä me yhdestä 

maailmasta meillä on  

vielä monta muuta 

tuhottavanamme 

 

eve with the lid on in ethiopian paradise (hh) 

 

linnunjalkainen 

gnomen est omen 



vamanalla kolmiloikan me 

korrigaanit pykäsivät 

ruohosta pilven 

piirtäjän xochiquetzalin 

ja kultaisen kukan 

kevätesikon ait al look peäliin 

ja catena aureaan 

avalanchen ja richterit 

thursin torso tai söötti jöötti 

atsteekki tai askeetti 

meat me down there by the rain 

down there where the pain 

goes slow 

fish you were here 

fish you marry christ 

mas sacre meat you 

in parasite 

 

paraboatswain crater (vs) 

 

parain kraanat 

moision loisina 

djinnyn markkinat 

kärpästen herralla 

hihassa limasieni 

tai laavalasipuukko 

try not to shriek 



the tacts mankind 

is kept aliveried 

by bestial facts 

huaxteekkien 

hyppykepit 

televisiossa 

ruumisjonot 

kameleontin 

on sangen 

 

maukas 

abloy  

 

pebble on the beach lit like hell (hh) 

 

i´m gonna burn soon 

but i´ll leave a mantle piece 

to keep you warm 

unessa olin puškininkatu 

kympissä ja kahvilla 

kahvila kurvassa 

linnunmaitoa oli 

leivokset oli loppu 

ja ilmasta leikinlyönti 

jos ostaisi lörpön papukaijan 

söisi sen päissään 

saisi edes puheen lahjan 



mullan alla menossa paussi 

tuhlaan tuhlattavaksi annettua 

tarjoan kaikille 

värssyn jälkeen värssyn 

ja viivan 

valoa 

 

x-mast urbane hydrogenetics (vs) 

 

jonka joulukuu  

jo ehti nuuskata  

ajopuun enne alusta 

harppuunalokikirjassa 

joka vuosi napierin 

logaritmit vakoojille 

himona hippoa kaaliin 

karppi tuo 24 h pukin 

kanuunankuula pyörän 

navassa ja neutronit 

hakkaa plutoniumin 

kylkeen eniwetok 

pamppaa taas ja hauta 

kääntyy einsteinissa 

kiihtynyt $ pidätetään 

pyramidin edessä 

maanpetoksesta 

syytettynä 



 

kerked silmad ja kerged jallad (hh) 

 

kolmantena päivänä beijingissä 

yön pohjasta kaivon pohjalla 

kysyn itseltäni 'zuo 

chuzujizhe qu haishi 

qi zixingche' 

ja vastaan 'qiche' 

maimaisi olkoon laiskuus 

äläkä ole puitten ruohon ja tuulten 

suhteen turhan tarkka 

ja vastaa kuin lao shu 

'shi shi shi shi shi' 

ja että kaikki 

on ihan 

niubi 

 

teabagging nagging king (vs) 

 

ubietymologymrat 

running thru pages 

haarapusseissaan 

maallinen kirstu 

trooppisen meren 

alastoman ruumiin 

maan alla alruuna 



kauniimpi sähkön 

kuvaa siemenneste 

hirsipuun juurella 

soi münchausenin 

postitorvi ja koirat 

kaivaa verta maasta 

sädekehän lihaksilla 

vahan nuppu naks vaan 

solmu x 12 kiduskukka 

vuonna 1859 barbaari 

william kävelee 65 km 

itään aleksandrian illan 

gammanauhuri kuunteli 

muffinssin räjähdysten  

piano maailmankartan  

tuuleen taiteltu mykiö 

 

cya (hh) 

 

izanagi ei ole pessyt vasenta 

silmäänsä niistää nenänsä 

ja pyyhkii naamaani 

'te avae roroa' 

huutaa ta´aroa 

kuu oli kalvakas illalla 

ilmeisesti se alkaa 

pilaantua 



peittojenkin alla 

paleltaa kun 

puuttuu abisagin 

ja sunemismi 

 

 

dubmissionary pacemaker wahabi (vs) 

 

submissionary 

pole position 

avaruusbaarissa 

kehyksiin pantu 

yön pesulavalokuva 

huntujen alastomuus 

omaijadien kalifaatti  

puuttuvan lenkin jälkeen  

hevosenkenkälepakko 

riippuu eristeen yllä  

kärryiltä pudonneet  

protestantit pyörii  

alas mäeltään kyllä 

hal-la alli hali al 

valaat valuu limana 

soita mulle ismael 

piparien aortat 

katko tahdistimen 

plutoniumparistossa 



”näin unta sinusta  

tai tarkemmin  

sanottuna en 

sillä sinä olit  

tuo uni” 

 

 

 

IV. 

 

sittinshitachat (hh) 

 

tämä on kuin purje 

koneella lentämistä 

yhtä tinttien etsimistä 

tummien pilvien alta 

nousuja ja laskuja 

ja aina vasta 

tuuleen 

 

katzenamel fuzzygoma (vs) 

 

katabaattinen sumu 

abrahamin rinnalla 

mykkä pallo melonin 

ilmatilassa tutkalla 

silkkiäispuun toukat 



uurnissa norkot 

kissainmusiikin 

tahallinen scordatura 

tsinnoita pylvässalien 

ruumisautoissa kuuntelee 

werner heisenberg piiras 

suussaan ja schrödingerin  

katti kehrää filmiä  

pupun mittarissa 

 

show you shall and won´t he will (hh) 

 

sininärhi roikottaa 

nokassaan sirkan jalkoja 

ogun laskeutuu taivaasta 

hämähäkinverkkoa pitkin 

sika olisin toki ilman kirkejäkin 

mutta pelopsiani en muhennoksena 

tarjoa olen nagojen kuningas 

višnun kelluva makuusija 

ja tuhatpäinen 

ananta 

 

lahti-di-dah kiri kiri (vs) 

 

vesikyyn seppuku 

lanki liedon liemeen 



teräsverkolla ongittu on 

sormet kuin ulkohuoneen 

hakaset ja kädessä lotta 

veturi puuskuttaa joessa 

trumpetissa yksi reikä 

liikaa arkkitypykkä 

tai 1000 neitsyttä 

kahden yhden yön 

äiti hoitaa haran 

ja solmii suonet 

japanilaisen 

varjonäytelmän 

yhteisjaollinen silmä 

soivan telefoonin 

kihara silhuetti 

yukio mishiman 

wakizashin loppusäe 

pankki on myyty pois 

painolaatoissa voron 

hologrammietsaus 

 

hodie casus esobhrakonton (hh) 

 

pamelas peggylees pollywollies 

questuants quaintaquilties quickamerries 

hodie casus esobhrakonton 

vihaan englantia en sinuttele itseäni 



mieluummin venäjä tai edes ranska por favor 

itseään ei pidä teititellä vaan meititellä 

kivijalat täynnä kuiskivia haamuja 

ja mykkiä aamuja olen ollut jo joskus 

mutten ole enää en lintu enkä kala 

en kivien kuntaa enkä puu an sich  

joka on yhtä varjonsa kanssa 

ja ymmärtää kaiken 

niin kuin sen 

silmät 

valon 

 

dipsomaticonoclast sot sot sot (vs) 

 

lonkeron  tyviverso 

treffailee suksivan ketun  

suuteloi kruunuista 

gallialaisia sammakoita 

teevati dominicuksen 

silmillä pilkut tilaa illan  

viimeinen matabooboo 

tai LO lit aghlisheen 

olen sadegrafiikan hetki 

blue screenin kamerassa 

lähetyshäiriön mittainen 

tunnetila ennen kuin emo 

painaa anturit suukoksi 



otsalle yön laskiessa 

                                                                                                        

the sun is europeing (hh) 
 

i´m list enin to boredoms 

vision creation newsun 

and butthole surfers 

hairway to steven 

every past shall full fost sleep 

kohtaloa et vedätä 

erota fronêsista sofiasta 

heimarmenêa anankêsta 

lämmin ja kylmä ovat syitä 

musketit syitten summa 

fantasia fainomene 

puhe teon varjo 

aistit viittoo tietä 

tornin juurelle asti 

oi euthymia oi 

ja uskon pirskaleet 

paroi nein parai nein 

ja perai nein 

i0u 

 

 

 

 



miruthenium reddy (vs) 

 

dian ja humman 

välillä on pykälä 

red diaper doper baby 

helmut päässä ja purreen 

koiran karva hampaissa 

mirari mirus lamia siiven 

ehjä peili tuottaa 7 x 

epäonnea hymy 

putosi lattialle 

kuin vierasesine 

olen pelkkä bohunkki 

tässä operetissa 

jota aurinko vinssaa 

alas idästä ja nostaa 

lännessä kaivon pohjaan 

matressissa sinappimetsä 

radikaali solu venezuelassa 

vogue painetaan setelipaperille 

kunkin ajan maun mukaan 

ernest rutherford pommittaa 

kurkiaisen kultakalvoa 

alfahiukkasista aurinkokunta 

rantaloma 1054 eaa. 

kateenkorvan leipäjonossa 

askelonin iloiset lapset 



sairaalasänkyjen emalisen 

metallinmaun kukkalaite 

takaraivon viemärin 128 

palapeli juoksee kirnuun 

 

herauschbeere de rore coeli (hh) 

 

toinen taivaan etuvaloista 

on pitkä toinen lyhyt 

pilvi juo merta 

pillillä  

kukat kuulee 

hiirenkorvilla 

like spruce senior 

juniper junior 

 in my träumen cum tru 

i´m copy of taivas 

like to fly or 

not to fly 

that´s the  

boeing 

 

 

 

 

or bits of webulliant crib bed (vs) 

 



shell enigma 

at mushy room 

maintaining telly 

myntti on kai kaalia 

ja simpukoista tulee 

jo wampumin sokrua 

intiaanit tekee kauppaa 

norsu myy sen pois 

niin hauta vastaa 

kuin silta kysyy 

kuusi jalkaa 

hämähäkin 

yllä ettei 

pedot 

airoa 

siltä 

syö 

 

a stale sold by an idiot full of ground & usury 

dignifying nothing (hh) 

 

kieli on väärässä 

samoin käsitteet märtzit ja hertzit 

jos iho menee kananlihalle 

tai konsertissa itkettää 

se johtuu liskoaivoista 

olen lappalainen lantalainen 



uskon freudia enemmän 

sarakkaan juksakkaan ja uksakkaan 

akkoihin yleensäkin 

tahtoisin niin olla shamaani 

langeta loveen 

asioimaan alisen kanssa 

talos keksi sahan käärmeen leuoista 

minun ikenissäni on stonehenge 

kuvassa mätät joukkoistuimella 

naamaan lihalieriöitä 

ylläsi vain seisottimet 

pursot ja persiöt 

 

cerebralation of genedependence day (vs) 

 

ruumioihin ahdettu 

äänestysajokortittomat 

kortiston makasiinit 

viihdelukemistoja ja 

pörssejä saamelaisten 

piletti psykedeliaan 

kaaban kivitystä 

delfiinin kallossa 

jerry-kannun nisä 

aivonesteviemärissä 

ja kaapelikela taakkana 

sosioekonominen linjamies 



hyökkää brocan alueella  

pallo häränsilmässä  

paratiisin metro perkaa 

tuuletusluukuissa änkyttää 

hameenhelmain kellot 

auringon paljaat luut 

tai kattotuulettimen 

asteriskin loppuviite 

osakesijoittajat  silitysrautoineen 

jäniksenkäpälän  sahramiviitassa 

soittaa hyasintin tiukuja  

paragonin dna:ssa 

 

hommage à i0u (hh) 

 

a dead man in deptford 

joulu on jo ovella 

koulu oven takana 

kukaan ei ole mitään 

eikä mikään sitäkään 

ihan sama onko lukusanan 

pääte nin hiki vai hon 

seminaareistanne tulee mieleen 

vain keinosiementäjä 

ja diskursseistanne kurssit 

jotka ovat perseestä 

ruoholta olen oppinut ettei 



tuuleen saa jäädä makaamaan 

vastassa ei ole nyt toro vaan torró 

akemashite omedetoo 

gozaimasu valjeten 

onneksi olkoon 

hyvää köyden jatkoa 

abrazos gratis 

y orinales  

originales 

 

icold turkeystone (vs) 

 

time of 

a vestial 

plum jum 

kortteerista 

näkee iskän 

kynnyksensä 

takana lapset 

oksentaa huilun 

verannan kotaan 

koko joulu kortilla 

pelkkää spammia 

hierotaan luumulla 

voidellaan turkin 

kylmä kalkkuna 

lentokentälla 



viiltäjä-jack 

pelaa herttaa 

panoksena 

pimento 

 

my fate o hate fairwail fearwealing of the groan 

(hh) 

 

rauta kertaa järki on vakio 

täysikuu vuodenajan nimi 

locos por la navidad 

illat mietin koolausta passiin 

merten kanarialinnuilla 

kaskeloteillakin on murteensa 

minulta puuttuu täysin 

yhden perseen ja kahden tuolin 

kahden perseen ja yhden tuolin 

sekä lautasongelma 

veri vetää kuin viemäri 

muttei kaksin käsin viinaa 

ja kaikista deltoista tietenkin 

onko muuten kokottia näkynyt 

mitä taas minuun tulee 

pois se minusta 

niin kauas kuin työtä 

riittää olen kantaja 

ja vastaaja 



 

bard-co-deadpan (vs) 

 

ja yhden miehen  

valamiehistö märssy- 

korissa vatupassi vinossa  

tuomari on hysteerinen 

koketeeraus ja valssikin 

vain planeettavalssia 

lyödään aamua  

auki ja pelissä 

c-kasettikin 

tunnustaa 

maata 

nyt 

 

 

 

 

buccinate in neomenia tuba in insigni die 

solemnitatis vestrae (hh) 

 

trattori trattoria 

kannonpäähän kuseskelija 

olen ij killáá puoskiðgeb 

pottâ lajopottâ 

ja poškâporree häänis 



ja vaivoissa löytyy 

R46.7 ja R46.4  

R63.3 puuttuu 

sanon silti muikku 

lähdin lylyä etsimään 

tuli kalhu vastaan 

vintti navakka poniente 

a head a drainy day 

minusta soljuu katuja 

joissa virtaa 

pimeä tuuli 

ja minä melkein 

jo irvistän 

 

ze-u.s.a. (vs) 

 

blondin suussa 

sinihaposta nekku  

kädettömän kainalossa 

salkullinen asiattomuuskirjoja 

aisankannattajien kaadereille 

olen haukku joka tekee haavan 

ja kaataa siihen katusuolaa 

lapsenne nielevä kello ja 

solisti ilman orkesteria 

ichigen-kinin ainoa kieli 

öylätillä lepäävä mehiläinen 



uranoksen meisseli kädessä 

vatsalaukussa moreeni 

ja torajyvässä tammi 

joutsen ja härkä 

luuranko-lucy 

joka taivasalla 

tokkuroi 

 

 

 

 



V. 

 

hoy día de la inmaculada constitución (hh) 

 

 

kronoksen poika 

ja persefonen puoliso 

haista sinä pitkä huilu 

pysy loitolla klymenos 

i´m no fucking two 

am or six pm I am 

i ay ay caramba 

cojones por conejos 

concepción es constitución 

korppi luo minut joka aamu 

simpukankuoresta 

kojootti pukee turkin päälleen 

ja poistuu koivikkoon 

päivät pitkät poraan 

vuoreen reikää 

päästäkseni käsiksi simaan 

vainajien venttiilit vuotaa 

ja turska on lintu 

flying in my cap 

in amanita muscaria 

tässä seison kuin 

hyljätty maskotti 



tai sateenkaaren jouseen 

liian lyhyt nuoli 

 

pinealarum glandanecdoteagee-gee (vs) 

 

muotopuoli korona 

liljan basilisko kupissa 

polttaa timjamia niskan 

rauhanen kuin päälaelta 

valahtanut kruunu zuider 

zeen heimojen notkuessa 

kevään sosiaalitoimiston 

luukulla kuin nosferatut 

lukkoja tiirikoivat ladit 

kiharat kanaalit silmä- 

veräjien vallihaudoissa 

sama se solidi stolidi vai 

phthalimidoglutarimidi 

ihmiskilta lääkitsee 

oireita ennen sairautta 

suotimena käytetään 

loivennettua versiota 

fonografi raapii maalin 

ehdollistuneen hymyn 

robottisalamanterin 

muotokuvasta kanisteri 

laineilla kasvojen kuu 



meren kuultusteluhuoneen 

peilissä pergamentilla 

riikinkukon palimpsesti 

papiston roskasakin bulla 

televisioruudun adrenokromi 

neljännellä vyöhykkeellä 

punaisessa metsässä 

samosely keittää 

kaarnasta 

tsaijua 

 

ragnar ök revisited (hh) 

 

jos aika-avaruus jatkumo jatkuu 

kolmosesta kakkosesta ja nelosesta 

on jäljellä vain kolmonen 

ketään ei ole mistään kotoisin 

saati sitten missään kuin kotonaan 

tuuli mankeloi säitä 

ja ruttaa vesiä 

tästä ohi ei kyllä 

enkelit lentele 

eikä tähtöset 

siinä se perkele nyt on 

ja heiluttaa häijysti  

häntäänsä ilmassa  

sodan 



ensimmäinen 

uhri 

 

the partridge anomaly (vs) 

 

alkuräjähdys olikin 

itsemurhapommitus 

hellalevy jäänyt päälle 

ja peltosirkku unohtunut 

armanjakkiin meidän 

jokaisen alaraajat 

kiedottu paperiin 

kädet ei ole siivet 

mutta laatikko aina 

sysitäynnä & pilkko- 

pullollaan pimeää 

ja siemeniä aivo- 

kurkiaisen nollaa 

lähetin puree pään 

poikki ja otsonikerros 

on lautasliina jonka 

alla jumalalta piilossa 

mitterand syö meidät 

luineen päivineen ei 

aikaa kirjoittaa 

vaimolle lsd 

100 mg 



i.m. 

 

appendixieland (hh) 

 

that go-in-the-mist 

what number of places 

will make things 

into persons 

latin me that 

hirrus civis 

aboensis 

 

1st rate bodycounterfeit (vs) 

 

nosy census 

laskee kansa 

laista niin väliä 

turku auki 

otan lukua 

so shut up 

when down 

play piano 

with ano 

in annwfn 

 

woe o'clock sharp (hh) 

 



pilkku on piste jolla on vasta 

saparo eli saukko 

ja piste sauna 

musta aukko löylyssä 

esso es el amort 

y shell ay dame un beso 

mayday mayday mayday 

melopoeia to logopoeia 

logopoeia to melopoeia 

olen kovassa iskussa 

niin maassa etten ikinä 

nausikaa nötköttiä ja store bought bones 

vaniljamies 

ja hybriksessä kaskelotti 

en piittaa pyykeistä en pitsoista 

rakuunalla tai ilman 

minulle riittää vain agape 

pikapikaa nyt ja heti 

i´m no flour 

neither mien nor semolina 

vaan runon raiska 

ja repsikka 

ammikko 

ammakko 

plop 

 

do the i's on thin ice i see with my eyes (vs) 



 

/ shop 

´til u drop 

straight to 

the zero-d 

object black 

dot at the end 

of last sentence 

hittin' ur topsail 

at l'horizon d'un uh 

trou noir le grand soir 

taikinan rakuunat  

parkkitantereella 

taistelevat tiensä 

karbiinien visoin 

kohti albaa & 

morto kiel la 

malo de vivo 

korto on lepo- 

sijainen ja galo 

sapesta tislatut 

kraanasumpit 

kuolema hoidetaan  

alihankkijan avulla 

ulkoistetaan lännestä  

itään ostoparatiisissa  

tupakoiva ruumis 



kiedotaan mantteliin 

vaipat jaloissa ja  

tosivapaa pudotus 

pudding depression 

capulin wozzeckin 

parturissa luokka- 

kuvan laidassa 

adolf und 

ludwig 

 

hereditatis columna erecta hagion chitôn 

eraphon (hh) 

 

tukka tuleentunut 

väkisinmaatut suden hetket 

muuttuivat hovissa 

ehdolliseksi raastuvaksi 

univelkani on sidottu kahdentoista 

kuukauden euribor-korkoon 

lounaaksi oli muutama kilometri dna-nauhaa 

juomana vsop-heliumia 

taustamusiikkina koivun siitepölyn 

antigeeniä ja deoksiribonukleiinihappoa 

kirjoitan tätä nurkat taskuissa 

back in albion from ussa 

ei muuta sätiö kiinni 

hiukka kiepporaikastinta 



ja eikun käilästen 

tarmoerkaleitten 

ja kärkkyjen sekaan 

 

mexicandied sleetheart (vs) 

 

hyrrään joka on täynnä 

tyhjänpuhujien tutkijoita 

julkisivusaneeraajia & 

pintarikkoproteeseja 

pysäytä kuvavirta 

kuni seinä asu 

hurme kuni aita 

päivää täältä iki- 

aamusta yöntasaajan 

mikropiiri on levinnyt 

isoympyrä maanpiirille 

ja pii nappaa meksikon 

valiumia arkkien odotus- 

huoneissa ikäluokkien 

kohortit ryystää R-2:ta 

tassilta lampun sokru 

pilkistävien luiden luku- 

arvo on 0,01671022 

thru the sprockets 

install the film 

and sing sing 



dingbats at 

attica 

 

all you need is cash & a scarsick knife (hh) 

 

been down so long it looks like up to me 

jos tunnelin päässä näkyy valoa 

kerro minulle ja minä tulen 

ja puhun sen sammuksiin 

runon rytmi alkaa kasvaa vispilästä 

kadunlakaisijan luudasta 

ja hevosen tuhkateristä kavioista 

olen hullua syntisempi 

viisaampi ennen ja jälkeen 

kynälläni on keuhkot kuin teepussit 

ja paljasjalkaiset aakkoset 

mustepullossa panttivankeina 

tunti ulkoilua lumisella takapihalla 

arkkihuoleni kaikki heitän 

ja suon tunkkioni nousta tähän  

syyläri tekee silmistä saunan akkunat 

homma ei ole enää hanskassa 

pikemminkin pulkassa 

en valtaa keskilattioita en nurkkia 

tein eksistentialistisen valinnan jo varhain 

sivuaineestani elämästä pelkän 

apron elinluovutustestamentin 



voisi vielä tehdä jos kaikki 

kuolimet eivät olisi jo paskana 

i´m but a waste of skin 

olen tyhjän toimittaja 

vastaava pää toimittaja pää toimittaja 

toimitus päällikkö ja -sihteeri 

valo kuvaaja kirjan pitäjä 

keskus lähetti 

ja siivooja 

 

hellipsis wench topsy-turvy (vs) 

 

puistan puista pois tuulen  

ja painan tuulen musteella  

mainokseksi  kierrätyskuidulle  

palautesilmukka rusettina  

juhlitaan liekehtivää kelkkaa  

pankin kanssa kopitellaan 

taolaiseen tapaan siirrettävässä 

ydinsotasuojassa maan alla  

azzacoven tuomitut sielut  

hurraa mikkiin kunnarista 

ja ammennusastia raportoi 

perkuujätteiden puvustamot 

180 kg x 2000 sivua darwinin 

tulppaanien terälehtien suomuissa 

lentokoneiden länget antavat 



joelle sen patriisin takaisin 

tapiokaa ja kirsikoita klo 

0900 alumiinisähkö 

� mussolinin rahat 

alaonttolaskimossa 

& piazzala loretolle 

huoltoaseman emäntä 

astuu sisään kuin 

atomisota tai 

hernesoppa 

 

light grenades & the big eyeball in the sky (hh) 

 

mies ja miljardi ääntä 

pudotan ääneni uurnaan 

lapussa lukee 2,718 

i´m so happysad 

suutarin lapsilla monta nimeä 

rakkailla lapsilla ei kenkiä 

lounaaksi on lehtisalaattia kurkkua 

oliiveja ja pellen neniä 

talous ei ole maa enkä minä 

mikään utile et dulce 

ei minua voi retu retro redusoida 

miellyttäväksi soittokojeeksi 

suksikaa muualle etsimään jumalan ylistystä 

lohdutusta tuovaa sunnuntaitapahtumaa 



ei yksi pääsky sotaa tee 

eikä kesä yhtä miestä kaipaa 

saako lähettää sairaisia 

äidille ja annalle 

miljardin mailin päähän 

tahtoisin olla teille 

mustarastaan ääni 

sadekuuron 

jälkeen 

 

mass acre of music-cocks (vs) 

 

but it's raining  

sum bats and cocks 

pomes hammerin' literary tittups  

päälleliimatun tavanomaisen fasadin 

takana suoritetaan koe ilmapumpulla 

ja tyhjiössä evän punasolu on kuin 

mykkä nuolisi kiinni kirjekuoren 

lähettäisi italiaan soittorasian 

metallikammasta keskipiikin 

savea voi kunnioittaa vain 

tekemällä siitä museon 

kaltaista sekoita kirja 

imet pillillä lasista 

ja asettele qwerty 

ikkunani eteen 



massa maamme 

tavattomuudella 

siemaise drinkki 

ja tilaa toinen 

l'art pour me 

some more 

artery a- 

gain 

 

keep the mute silence of yer post lute a loud (hh) 

 

akshit on elämä ikkuna kuolema 

gud mourning hypernyms & meronyms 

hiiri hevosena kissansuolet suitsina 

sontalapio rekenä 

ruoho on lumempaa 

aidan tuolla puolen 

sulapaikat suluissa 

saukon lisääntyä 

ja riisinhallintaoperaatiosta 

puuttuu voihan tumake 

se helvetin manteli 

jos pukisin sajatukseni anoiksi 

niin mohairiin  

ehkäisyksi ehkäisevä läsnäolo  

musta neliö 

valkoista valkoiselle 



apartheidekraut 

annettiin minulle 

sininen takki 

verkainen lakki 

jäinen hevonen 

nauriinen satula 

ja hernehinen ruoska 

niillä sitten tulin kotio 

ja niin nyt olen tässä 

ja päätän barbaarini 

tällä haavaa 

tähän 

 

begunwale & endearwig sic (vs) 

 

alussa oli swa hit ys 

lopussa pistoolinlaukaus 

välillä pelkkiä haavoja 

potta päässä tai sapeli 

tupessa yhteiskunnan 

vätys aulassa emi 

sian kynä virkkaa 

laastaria pukineet 

kuin kuorrutukset 

jo tuomiosaluuna 

työnnetään laineille ja 

astut gallerian allegoriaan 



kädessä perhekalleudet 

ja kalifornian saniainen 

ryhdytään rivitanssiin 

cock & hemlock 

fo'c'slen kanssilla 

katkokävelyllä 

juon maljan 

pohjaani ei 

runoa ole 

kolofoni 

 

sex o'cloc-hard post mortem (hh) 

 

thou comest thou art 

and thou fart también 

luostareita ja luutnatteja riittää 

mutta kapteenit ja luotsit 

on kuolemassa rospuuttoon 

tämä on luumulaulu 

lyhdylle ja kahdelle luutulle 

länsi on lounas lenz ja lent 

pessimismin ja pasianssin lähde pohjaton 

optimismia pari promillea 

sacco ja saccus saivat sakot 

mutta mon mettre  

à sac vide 

senkun mesettää ja tsättää 



in the shadow of the 

dirty weeping angels 

sinun nimi on 

nimi 

mun 

 

rhubard pluckin' wordstrings (vs) 

 

ja läskiräätäli  

haukkaa sekin  

ihan homona ihraa 

säkit suruista haljeta 

kollikissa kastroidaan 

kolikon kruunu versoo 

pullukan porvariston 

rubensin & mustat padat 

sinetöidään näyttämöllä 

loistaa drummondin valot 

raparperit metelöi volgan 

solmun itään pedattu 

redit touvein reuma 

jos luoteisväylällä 

keripukki laiduntaa 

talvikrassin aulan 

hra derrière istuu 

alasti nojatuolissa 

ramppikuume ja 



estradikuppa 

perillä perse 

on ranskan 

mandariini 

 

my so call girled liffey as i no id (hh) 

 

väärä käteni oikean käteni 

second hand soap opera 

keskö sekö sa setyn pom 

dö teer sen nopeus 

satatuhatta kilometriä 

tunnissa pommerista 

olet sinä tullut 

perunaksi pitää 

sinun jälleen tuleman 

himaan on matkaa 

lähes menköön seitsemän 

parlamentillista kerosiinia 

caló on kielletty 

los hijos de rey sindeleiltä 

ja liekki eli flamenco 

on oikeasti felag ja mengu 

soisin minä jotakuta rakastavinani 

niin kauan kuin tavaraa riittää 

mutta ilman nonparelleja 

price includes VAT 69 



oh stilla stilla stella 

vivos mortos 

joujou of cheeks 

ja molybdokondylon 

sarjahurmaajan yksi nurin 

kaksi oikein hurmapaikka 

on ohio 

cincinnati 

 

mata ki te rangi transparangi (vs) 

 

eikä ihmiskunta ole 

illinois vaan pessimum 

bakteereillekin vähän 

kind of or not kind at 

all triangeli 27°10' s 

ja 109°27' w joka soi 

viidensadan vuoden välein 

ja silmät jotka katselevat 

taivaan uin nokitiiran 

munan ja minustakin 

tulee kuningas moait 

puhuu telkun takana 

söpö mikään rongo- 

rongo vaan guð heaðo 

hild & wig avohaava 

kitalaessa einestä niellä 



sillä vaikka kaikilla on 

napa niin kaikki haluavat 

olla te pito o te henúa me 

painan pisteen lauseeseen 

lauseen kirjaseen ja isken 

säkeellä kaulanne katki 

ilman suuta on helpompi 

jättää pureskelematta 

et ole kutsuttu tänne 

vaan täältä lähtemään 

harewell öljylähteen 

alla imartelu pitää 

masukin täynnä 

ja oman napin 

asemissa 

 

fc ökerö fútbotellas inc (hh) 

 

via viaje voihan viudez 

ja vagabönden dos zapatos 

de paseo y xilófono 

the twilight singers 

broken seas on cheeks 

drunk on the pope´s blood 

hee haw hee huu 

butt release the bats 

and release the scar stars 



methought i was thru 

all this fuckin mudhoney 

mutku sitku the bell tolls 

ja kalan ovella seisoo lintu 

täydessä vainaasovassa 

ay oi shukr-i-khuda triplana 

pontus pontissimo 

ja bueno bene 

es pene insula 

delmondo 

 

pencilia eyesternight (vs) 

 

kynän saarella 

mondo cane 

kanarianlintujen 

lentoa jäljentävät 

munkit versio on 

patentti nro. 821 393 

massaprosus pelkkä 

smeatonin kerroin 

kissanpentu haukan 

suuri risteysasema 

aortta ampuu ilmaan 

lonkalta esterisiivet 

alkoholin voimin 

taittaa matkan 



kunnes ovikello 

on korjattava 

loppu pelkkää 

koiran elämää 

alku ihminen 

ihmiselleen 

aksolotli 

 

miss in malaga (hh) 

 

angsti änkeää 

raanat lentää jonnekin 

leija on laakso 

minä lordi 

ja kavala ärmätti 

koketit laskee 

leuoilla mäkeä 

kauppa on poikki 

teltta telkien takana 

viha vihertää 

runen raunen 

runian the most 

important 

littlest thing 

i own adya  

y ad  

anta 



 

absiphon melissa (vs) 

 

leivän vartija 

puree albumia hampaiden 

ja poskien välisessä tilassa 

antabus myytille on mali 

kirjainten pakkovalta 

minulla on uniini 

jus primæ noctis 

droit du seigneur 

ja poltettu pastis 

voynichin käsi- 

kirjoituksen sivut 

runoin rikkoma 

zipfin lakitaulu 

vihreä keiju valuu 

ikkunan raitaa reellä 

iisoppia melissaa 

& fenkolia koin 

preerialla aniksen 

asteriski pahus 

pimpinellasta 

pi-meson 

 

finalissimo (hh) 

 



i´ll ash me i´m ashed now 

rem ember in kow-tow 

like a pea in a podboat 

in zephyr 

i sail to zophos 

je suis un homme 

pour qui le monde 

visible existe 

i´m on the wide 

of the angels 

against the angels 

morpheus melos 

pan krates 

all i wanna 

gonna say 

qui sta troia 

questa tròia     

    
 




