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Tässä päivässä Ville Hytönen pitää salmiakista ja FST:stä
ja Karri Kokko suunnittelee runoutensa täysremonttia,
Virpi Alanen ystävystyttää yksinäisiä runoja toisiinsa
ja Jukka Laajarinne haisee hielle. Kiinnostavaa eikö totta?
Ja eikös vaan Teemu Manninen tee nyt töitä prkl tän päivän,
kun Juri Nummelin lisää Puten ja viinan perään puolipisteen,
V. S. Luoma-aho nauraa kustantamoiden supistuvalle tarjonnalle
ja Tommi Melender kuuntelee Kasevaa, syö keksejä, korjailee itseään
ja Jani Sipilällä on liikaa ajatuksia ja Teemu Manninen huudahtaa:
melekeen valamista! vielä yks artikkeli referoitavana!
Joku oli varmaankin panetellut Josef K:ta, veistelee Jussi Hyvärinen
ja Virpi Alanen etsii jalkapohjastaan akupistettä nimeltä Turun Yliopisto.
Ei siihen onnen ja kiitollisuuden tunteeseen montaa asiaa tarvita,
huomaa Karri Kokko, kun taas Reijo Valta joined the group poEsia
ja Tommi Parkko miettii että milloin on muuttunut tarpeettomaksi
ja päättelee: ”Onnellinen tarpeettomuus on varmasti hyvä tunne.”
Jo vain Karri Kokko katselee näyttönsä yli ikkunasta,
kun puukiipijä esittelee käyttäytymistään ja Jouni Kemppi miettii,
että jos keksii itse säännöt pors... prosde... porsd...
metodirunojen tekemiseen niin saako niitä sääntöjään rikkoa?
Teemu Manninen keksi taas uuden tavan rakentaa kokoelman keskimmäinen osasto! siinä menikin sitten koko
yö... (^_^)d
Kalle Niinikangas on jälleen yhtä katu-uskottava kuin kuka tahansa nuori hirvi.
Karri Kokko käveli huolensa pois tutuissa, rakkaissa maisemissa.
Johanna Venho miettii Villa Lantea, Tiloja ja avaruuksia ja Perecin elämää ja koska pääsisi Pariisiin, opiskelijoiden
koottuja selityksiä (”koiralla suolitulehdus, joten novelli myöhästyy”), lasten talvikenkiä, alakulon häätökeinoja
ja sitä että taas huomenna on koko päivä aikaa kirjoittaa. Rajaa, karsi, keskitä.
Tommi Melender arvelee, että olisi pitänyt jäädä kynnykselle.
Ville Luoma-aho: ”First, i wut like to begin wit ATORNO”
Jouni Tossavainen joutaa kaatopaikalle lehdet perässä.
Jouni Kemppi kirjoitti pitkästä aikaa novellin ja huomasi että siitä tuli paljon hauskempi kun vaihtoi päikseen
henkilöiden sukupuolet.
Jusu Annala: J’irai loin, bien loin, comme un bohémien…
Ville-Juhani Sutinen reckons that because magistrate wanted to know in their form my reasons of moving
temporarily out of Finland they also got what they asked - I wrote: ”Muutos 2011-puolue. Katkeruus Suomen

sulkeutuneisuutta kohtaan. Vastuuntunto suomalaisten elämäntavallaan sortamista ihmisryhmistä. Turku
2011-hanke. Liisa Hyssälä. Yritysglobalisaation tukeminen monikulttuurisuuden sijaan. Nomadismi. Vitutus.”
Jarkko Tontti & ahistus kun kiskotaan joka suuntaan.
Juri Nummelin tajusi miten heikko infrastruktuuri Ankkalinnassa on.
Jonimatti Joutsijärvi saa ensikosketuksen Pendereckiin
Eeva Turunen yritti kyllä harjata kissan hampaita.
Joni Pyysalo became a fan of University of Tartu and Vihreä Lanka.
Tommi Parkko jahtaa huomenna vaskihevosta Pietarissa.
Karri Kokko Tsibadabuuba. Kirjotin juuri sanan, jota en ole käyttänyt 45 vuoteen.
Pilvari Pirtola is attending Some Kansallisromanttinen Stuff.
Risto Niemi-Pynttäri joined the group Hiilineutraaali kampus.
Mari Huupponen on Gladiaattoreista jäätävin: Jääkaappi. Ois niin glam meidänvälinen taistelu niillä suurilla
topz-puikoilla Planet Funfunis.
Alma Isabella HoodKontio: prinssi on syntynyt! viiksetkin vinkuralla.
Jouni Kemppi etsiskelee vapaan aapiskukon kuvaa.
Eirikur Örn argumentum ad eminem
Miekal And instinctively spendthriftic
Ville-Juhani Sutinen – happy homeless
Sheila Murphy trapezing amid recalcitrance
Olli-Pekka Tennilä rottainfulenssa, apinainfulenssa ja viimein louhikäärmeinfulenssa.
Tommi Melender miettii, kaipaisiko ”vetelehtivää yhdessäoloa punkkupullon ääressä”
Pauliina Haasjoki soitti puhelinmarkkinoinnin kieltämisnumeroon ja sieltä vastasi ihminen!
Esa Mäkijärvi ja Wittgensteinin rautahattara?
Karstein Volle draws facts about the eternal mystery that is Origami!
Heidi von Wright ser snöflingor!
Markka Partanen Trrrr Jzzzz Hpppp !!!!
Matina Stamatakis hfjtjijhhttuk8iiukjli86kyijmhjghgnnfbnkkggkkljgggryyjlltjlkrhtjmdnnfb
g b fbvf fbffvfbfvfbfbb mggngbnmbmmbnmbmbnmgnmjnngbn n nbnh nhbhjyjjhnjh.
gmngggbngngnnggnntgngngnngjhgbjfkfrnrgrhrft6ty5hththhhhhu6h5y6yyhty.cfvfvffbfvvvfb.
Ross Priddle is coming to see you in the flesh.
Pilvari Pirtola parsi parit sukat ja aloitti uuden kutomisprojektin.
Kaarina Laanti: Lilja otti Kana Kalpean käsiinsä ja tutkaili sitä!
Mari Koistinen sai vinkin, jolla voi jyrätä aiemman korvamadon.
Miekal And became a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a
fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a fan of a
Mikael Brygger )O(
Mike Cannell scurn
Teemu Manninen steampunk, avaruusooppera vai dark fantasy?
Eirikur Örn Hann er glimrandi skáld, líkt og sjá má af veðurlýsingunum
Kari Haakana äter lundszh nånstans i Söder.
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Miekal And the poetry ghosts have said it all before
Jussi Hyvärinen Mysterium tremendum et fascinans.
Tero Nauha I scissored into slender strips the wings of butterflies first
Risto Niemi-Pynttäri Olisko mulla jotain sanottavaa kirjoittamisen opiskelijoille Prahassa
Silja Toivanen lauantaisunnuntai auringossa ja keltaisissa sukkahousuissa.
Sheila Murphy sleep lit flowers breathe the dark
Geof Huth spilt and split, the word extends
Mari Koski kävelyllä taskulamppu mukana.
Karri Kokko pohtii kuinka lähellä vastakohdat voivat olla toisiaan, niin kuin (tämä) onni ja (tuo) murhe.
John M. Bennett was tagged in an album.
Salla Viikka menee huomenna sirkukseen!
Gary Sullivan is waiting for Segue to begin.
Barrett Watten Sounds like a line from W. S. Burroughs
Karri Kokko Joskus lähettämätön viesti on sanomaltaan selkeämpi kuin lähetetty.
Geof Huth shyly, slyly, whyly
Nf Huth wryly, wily, sighly, slightly
Karri Kokko jyly, lyly, tyly, but also hylly, mylly, pylly
Joonas Saukkonen tuli Helsingistä ja yritti herättää Pasi Pollaria, Pasi Pollari sanoi “myög”.
Julia Kokko pelasi jalkapalloa eteisessä ja hävisi 10-9, mutta teki siisteimmän torjunnan ikinä.
Kirsi Poikolainen and Charles Bernstein joined the group Khaijamin lauluja (Songs of Khayyam).
Matina Stamatakis ooks kind of like a de-constructed goth/punk chick tonight.
Reijo Valta kysyy Karri Kokolta: Jatketaanko vielä sanomalehtirunouden tuottamista?
Barrett Watten is now friends with Karri Kokko.
Barrett Watten says: Friends appear and disappear willy-nilly.
Lucile Barker is sneezy and stuck. Suddenly all her characters are unpleasant.
V. S. Luoma-aho teesi, antiteesi, proteesi
Vanessa Place: This sort of driving is consistent with how pimps and Johns drive.
Jouni Kemppi: aamutakki aina aina aina annettava arvokkaasti.
Tim Peterson feels like I’ve been run over by a truck multiple times, but in a good way
Pilvari Pirtola yrittää ostaa sänkyä
Karo Hämäläinen opiskelee Clas Ohlsonin luetteloa.
Salla Viikka katsoi kauhusta jäykkänä trapetsitaiteilua sirkuksessa.
Irina Javne luuli kadottaneensa kissan, mutta se makasi litteänä päiväpeiton alla
Mari Koistinen joutui taas soittamaan Skypellä kännykkäänsä, kun puhelinta ei näkynyt. Tällä kertaa kissa
nukkui sen päällä.
Helena Saarikoski on että oho, kun vaadittiin “contraseña” FB:hen kirjautumiseksi.
Martin Siivonen vs. Martin Siivonen
Teemu Manninen dark urban space fantasy opera?
Miekal And wind-up wino wisdom

7

Helena Saarikoski tais saada puihin artsun “om Spice Girls som mallar”.
Timo Lappalainen kävi Jarkko Laineen haudalla. Ei ollut kynttilää mukana, mutta putsasin paaden
männynneulasista. Kyllä siellä lyhty ja tuikku paloivat.
Kirsi Poikolainen Stilleben. Still.
Mari Huupponen ”Hey, did anyone ever think that maybe Sylvia Plath wasn’t crazy, she was just cold?”
Reijo Valta ja sunnuntain käyttömahdollisuuksien ristiriidat.
Jukka Laajarinne toljottaa seinää eikä tiedä, mitä haluaisi. Tämäkö se nyt sitten on, se paljon puhuttu apatia?
Vähän liikaa mainostettu, ei tunnu kyllä yhtään miltään.
Jussi Wahlgren On muuten ihanaa herätä viimesen kerran elämässään persaukisena... Vai oonko jo hereillä?
2-5-12-16-22-30-32-57
Ross Priddle has a new bug in the bug jar (a maple bug!)
K. Silem Mohammad the black cat that failed
Karo Hämäläinen Tyhjiöimukupeilla kaakeliin kiinnitettävät pyyhekoukut ovat muutaman tunnin kokemuksen
perusteella tukevia.
Michael Jacobson joined the group Gently Read Literature.
Mari Koistinen siteeraa kaikkien lottoajien kunniaksi Markku Envallia: “Miksi kerätä lisää, kun jo tämä määrä
riittää tekemään onnettomaksi.”
Jukka-Pekka Kervinen is attending GRAND OPENING.
V.S. Luoma-aho is attending RunoSoul 2009.
Karri Kokko miettii, että pitäisi vaihtaa runon alustaa tai päällystä – tai molempia. Mikä toisaalta lienee sama
asia.
Juri Nummelin Okay, I thought you were all Leftists or Green. But you are all ”other”!
Risto Niemi-Pynttäri is attending No-Meat November!
Gary Sullivan is watching ”Su Zhou He” and thinking ”Holy Fuck!”
Barrett Watten Full moon. The longer you live, the more dangerous.
Nada Gordon became a fan of Anthology Film Archives and Dislike Button.
Johanna Lahdenperä aamu alkaa kahvilla ja Vladimir Proppin satuanalyyseilla, TJEU.
Jouni Kemppi Antaisikohan aakkosrunoja sisältävän (e-?)kirjan sisällöstä väärän kuvan jos sen nimeksi antaisi
Aaapiskukon runoja?
Jukka Laajarinne meni taas lupautumaan johonkin radiohaastatteluun.
Juri Nummelin haki tyttären ja tuli kotiin ja huomasi saaneensa inboksiin miehen puhetta: “Tehdään hemmetti
soikoon se kirja. Mikä on seuraava asia, mikä pitää tehdä?”
Karri Kokko “Kyse on vain datasta, lyriikasta. Ei rumpuja tai kitaraa tarvitse sensuroida.”
Vilja-Tuulia Huotarinen Ideat tulee ja menee. Tarvitaan sellainen joka palaa
Tommi Melender miettii digitaalisen jalanjälkensä kokoa
Seija Huilla heräsi.
Elina Siltanen sounds like somebody’s got a case of the Mondays.
Jouni Kemppi Sandaaleja silloin syön ulkona usein uutissa. Eat I in news often sandals.
Antti Nylén nauttii HS:n nimettömän pääkirjoitustoimittajan kirkkohistoriallisesta tietämyksestä ja teologisesta
sivistyksestä sekä niin ikään anonyymien kansalaisten terävistä ja oppineista huomautuksista.
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Anna Mari Räsänen-Rogers I keep on turning the leaves of books
Tapani Kinnunen Maanantaina on aina hyvä meininki!
Kaarina Laanti sukkahousut, *kutit* ja *kiemurt*
Nora Varjama Mikä ihana marraskuu: aurinko nousee jo 8.27 ja laskeee vasta 15.49!
Juri Nummelin katselee vanhaa kirppisaiheista tekstiä ja ihmettelee, miksi on jättänyt tämmöisen ostamatta:
“Kassan vieressä on muutamia VHS-kasetteja. Yksi niistä kiinnittää huomion: avioeroaiheinen piirretty. Nimi
on jo häipynyt historian hämäriin, mutta suomalaisen maahantuojan mainoslause ei: ‘Tämä elokuva yrittää
auttaa sinua.’”
Timo Ernamo nautti valosta kävellessään töihin halki tuulisen, syksyisen kaupungin.
Reijo Valta metsähallituksen vaiheiden parissa.
Virpi Alanen näyttää kauhuelokuvasta karanneelta. Lounasseuraa, anyone? :D
Tiina Lehikoinen vanhassa muistissa hulluavat kuutamot & tekemättömät kirjat: joutui yöllä luentosalista
toiseen sivuilla ammottavien tunnelien kautta, jossakin joku lauloi, nurkassa kukoistivat lattialuutut ja vanuneet
villasukkahousut, oi elämä!
Riikka Ala-Harja is heading back to our Sword beach. D-day. Jour J.
Kati Parppei läntisessä taivaanrannassa iso, keltainen aamukuu
Jepa Pihlainen ei tingi päikkäreistä, ei ihan taatusti tingi.
Anu Korvenniemi ihmettelee, että mihin kaikki ovat kadonneet sillä välin, kun nukkui itse päiväunta
Nora Varjama Miettii tätä hullua, hullua kirja-alaa.
Teemu Manninen manic stone blur suede street preacher charlatans’ oasis roses
Pekka Nikrus etsii tuplia ja triploja sekä tarkistelee toimivuuksia.
Jani Sipilä lähti tänään tunnin liian aikaisin töistä, koska ei osannut lukea kelloa... oikeastaan kaikki
kolme kelloa, josta aikaa tuijotin olivat eri ajassa. Yksi oli 15:40, toinen 19:35 ja kolmas 14:40.
Pekka Nikrus jättää kookkaan katalan kansiokoneen kombineeraamaan ja siirtyy itse toisaalle.
Mari Huupponen valitsee gradun aihetta kuin aineksia maailman pahimpaan fantasiapizzaan.
Oregano ja valkosipuli ois “diskurssi” ja “jälkimoderni”. Jos GaGa-lyriikoihin vaan lisäis “political”?
Karri Kokko muisti yhtäkkiä hymyn, joka kerran tehosi häneen kuin heroiini.
Henry Lehtonen Mää just imppuroittesin, ja sit mää söin ja join, ja kävin vessas, ja nukkusisin ja nyt
mul on ireoit liina vaate kaapin järjestyksensseen liittyen.
Jouni Kemppi Lähetääs itse kaikki hankkiin tatuointeja, sitten voidaan vertailla tatuointejen
ulkoasuja.
Kaarina Laanti ei pysy tutti suussa ku naurattaa niin!
Barrett Watten We predicates.
Pekka Nikrus kuvasi valoa pimeässä.
Joonas Saukkonen Nyt loppuu ne myög-jutut.
Ross Priddle pack of wolves hunts lone wolf
Ville Hänninen on nyt tuotteen A-olut ystävä.
Pilvari Pirtola is attending Vallankumous.
Inkeri Koskinen vajoaa marraskuuhun.
Arto Schroderus haluaisi taas tehdä Mighty Mousen suunnittelijalle jotain ikävää.
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Sanna Sorsa Olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head
Jepa Pihlainen istuu lempeässä soittorasiassa ja seuraa kissojen eleitä uneen saakka.
Karstein Volle enjoys his eve off with Mad Men and the hottest vindaloo ever.
Mikko Kurenniemi eiku Basement Tapes kuiteskin, ku se on paras
Kaija Joutsijärvi Kaija älä vingu, riittää kun tuuli vinkuu ja pressut läpättää.
Karri Kokko ei tiennyt mistään mitään mennessään nukkumaan kolmekymmentäyksi vuotta sitten.
Tiina Lehikoinen olis niin kuin hypnoosia harjoittava taikuri & karauttaa aamulinjalla vihellellen
opetuksiin
Karri Kokko laski juuri, että hänen sydämensä on lyönyt noin 1,7 miljardia kertaa.
Mari Huupponen & luentopäiväkirjat – ex nihilo nihil fit.
Satu Manninen was tagged in an album.
V.S. Luoma-aho ai niin. äänestäkää jyvivaa, grönionia tai demareita. että saadaan ne po(r)varit sieltä edarista
vittuun.
K. Silem Muhammad Category for one of those McSweeney’s lists: Everyday Activities Which Force Even the
Burliest and Most Rough-Hewn of Men to Behave in a ”Dainty” Manner.
Alan Sondheim it’s bloody cold in here! hounds of hell have nothing on me! James Ellroy write women into the
script! Wendy Chun is my hero!
Miekal And Are we there yet?
Karri Kokko is ready for Game 5.
Miekal And 29.97 frames per century
Miekal And The maid made lemon-aid.
Nf Huth is capturing sounds before they escape.
Jukka Laajarinne Miettii, uskaltaisiko esiintyä telkkarissa mansikkapipo päässä.
Jouni Kemppi luettuani pitkän valkoistamustalla tekstin näen sen nyt haamukuvana ympärilläni.
Kari Haakana puhdistaa varastorasvat leikkuristaan.
Tommi Parkko viettää päivän kirjan talolla
Kaarina Laanti muistelee, milloin aloitti kahvin juonnin. Totesi sen tapahtuneen lukion alussa, puoli elämää
sitten. Kahvi juotiin Prankkarissa ja se maksoi kolme markkaa viiskyt pennii.
Kati Parppei sai äkillisen hingun pakata repun ja painella tuntureille tai vuorille.
Sanna Sorsa Ainolta lähti toinen (ylä)etuhammas! Onpas innoissaan!
Anu Korvenniemi seikkaili lauman kanssa kuutamoisella sänkipellolla
Irina Javne söi tänään Torissa lounasta ja täytetyt paprikat oli niin hyviä, että melkein lähti leijumaan
Henriikka Tavi Renkitupa 2.
Jepa Pihlainen pyöräili kotiin koulusta täydenkuun loisteessa ja suuntaa ihmettelemään taidetta.
Barrett Watten man/man = nonidentity
Nada Gordon facebook isn’t updating properly
Miekal And Please leave the good news in an envelope under my door.
Timo Salo on vanha puristi, jonka pipo jo vain aina jo ja jo aina vain ja joka ihmettelee side- ja täytesanojen
laveaa käyttöä siinä lyriikan lajissa, jota 90-lukulaiseksikin nimitetään. Niin kuin niinkuttaisivat kovasti.
Jouni Tossavainen “Hauskaa oli, mutta näin se meni!” Kirjakauppa ei kannata; Oiva lopettaa Kuopiossa.
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Heidi Von Wright och tuschpennorna och legokatalogen och runoviikko och allt möjligt annat.
Jouni Kemppi luettuani pitkän valkoistamustalla tekstin näen sen nyt haamukuvana ympärilläni.
Henry Lehtonen Mää olin kepapil, sit mä fundeerasisin et olipa hyvää, sit mä nukahrin, sit mä join
kaffemplöröt, sit mä otin makiapullaa, sit mä annoin koiral luun ja nyt se syä sitä. Perus asioiden
äärel.
Anna Mari Räsänen-Rogers Cutting through an old book of poems... with paper knife
Kati Parppei taistelee marrasväsymystä vastaan tulisen linssikeiton, tumman suklaan (75 %) ja
kofeiinin voimin. Aika toimiva yhdistelmä.
Pekka Nikrus liikkuu kiskoja pitkin.
Juri Nummelin Radiojuontaja puhui, ilmeisesti lehtien innoittamana, rikkaista ja kauniista.
Kauniista? Onko Jorma Ollila kaunis? Onko Sam Huber kaunis? Onko Niklas Herlin kaunis? (Jos
puhumme jatkuvasti näin, myönnämme samalla, että rikkaat ovat meitä parempia.)
Julia Kokko on ihan ♥ ♥ ♥
Susanna Taivalsalmi näki unta, että Murkku soitti roudaripaniikissaan ja minä hullu lupasin puol
sukua Exitin keikalle roudareiks. Näin meillä.
Jepa Pihlainen ihanat aamutunnit: niskanseudussa lämpöpakkaus, varpaiden luksushierontaa
öljyllä... :)
Nora Varjama Jos kaikki on sallittua, mihin vedetään raja?
Kari Haakana on lainannut oikean silmänsä Johannes Virolaiselta.
Marita Porrassalmi kylläpä ilta isossa seurueessa valkoisten joutsenten keskellä virkisti.
Hippu aikuisten satua toi valoa pimeyteen.
V.S. Luoma-aho shit, this ball is producing some sweet cream.
Karri Kokko saattaa olla vaarallinen itselleen ja muille. Mutta vain siis poeettisessa mielessä.
Derek Beaulieu tea, oatmeal, a walk in the leaves with the full moon still out in the morning. a good
day.
Olli-Pekka Tennilä Jaa että Lévi-Strauss olikin vielä äskettäin elossa, mutta nyt ei enää.
Risto Niemi-Pynttäri Millaisia pukukoodeja FBssä on ? Saako olla pimeässä ?
Timo Ernamo on viettänyt varsin muistettavan päivän kaikkinensa. Älkää peljätkö kuitenkaan,
kaikki me lopulta kuollaan. Paitsi pupu, tuo iankaikkinen.
Sanna Sorsa Ihmetteli sähköpostissaan olevaa viestiä pröötijumpasta kunnes ymmärsi lukevansa
viestejä vuodelta 2004
Juri Nummelin Lévi-Strauss dead: will have to dig out my Levi’s bootcut jeans tomorrow in
commemmoration of the guru.
Virpi Alanen Ehkä oikeinkirjoituksen, kieliopin ja välimerkkien kaikki hieman hankalaa? Käytä
hallitsija tai kirjanmerkki!
Timo Harakka tapetoi. Imperfekti, preesens, futuuri.
Teemu Helle on Nielussa.
Jonimatti Joutsijärvi - ilmoitan että tulen olemaan paljolti poissa tästä virtuaaliympäristöstä jonkin
aikaa. I’ll be mostly inactive here for some time.
Karstein Volle Will draw comics all night.
Sheila Murphy Nothing, in all its stenographic glory

11

Vilja-Tuulia Huotarinen Nicerunouden tuulet puhalsivat jälleen. Tahtoisin olla ihminen.
Antti Nylén voi ateistin elämää, tappouhkauksia ropisee, koko ajan paha mieli, raskasta on, ja sitten
vielä minäkin lyön lyötyä, rukoilen heidän puolestaan
Karo Hämäläinen ei ymmärrä sarjamuotoisten taideteosten mollaamisen logiikkaa.
Tommi Melender HS:n kulttuuritoimituksen kohupaljastus: runoilijat tienaavat huonosti
Miekal And I turned my back & all poetry disappeared.
Risto Niemi-Pynttäri Sateinen Praha, miks just nyt on vapaapäivä?
Ville Hytönen & uää11ääd ɐʇʇnounɹ ısıʞn1 uınʞ (miettii mitkä asiat vaivaavat nykyrunoutta lukiessa)
Alma Isabelle HoodKontio palvoo ja suutelee satuja kirjoittavien miesten käsiä
Aleksi Neuvonen istuu junassa kohti Köpistä, huomenna Wienissä. Junamatkailu on hypnoottista.
Jan Liesaho Bloody great yoga this morning!
Helena Saarikoski jää oottelemaan kolmatta mielipidettä.
Jouni Kemppi Sain juuri tiedon että eBook readerini on tulossa kohti kotiaan
Jusu Annala täydentelee Tom Waits -kokoelmaansa.
Fredrik Hertzberg Varför är Chilli Fast Foods Falafel Fenomenalt Fadd?
Olli-Pekka Tennilä “Rokote antaa hirveän hyvän suojan.”
Tiina Lehikoinen rekveissä, olisiko kenelläkään 2 x 100 mk seteliä? 90-l. alun maitotölkkiä? tai vuoden 1993
lelumainosta?
Ville Hänninen lähtee Las Vegasiin.
Jouni Kemppi and 4 other friends are now friends with Satu Kaikkonen.
Saara Korpela selätti kosbin ja ryhtyy siivoamaan. Nuorukainen palvoo lattiaa uhraamalla sille leipää. Vai
ovatko kyseessä painovoimatestit?
Reed Altemus wooo wooo! woo woo woo! w w w w w w w w watch out!
Anu Korvenniemi meni lauman kanssa suolle, pitkospuille ja metsään. järvi näytti mahtavalta.
Kati Parppei mud cake in memoriam
Pekka Nikrus Oho, hups – klirrr! Grr.
Silja Toivanen onpas vähän marras.
Leevi Lehto Jo yli 200 meistä vaatii Hesaria julkaisemaan uuden arvostelun Timo Harjun kokoelmasta
kastelimme heitä runsaasti kahvilla (ntamo 2009). Mene ja tee sinäkin samoin:
Alma Isabelle HoodKontio kadehtii miehiä koska niillä on muRina ja äräHdys, jossa on kunnon tehot
Janne Räisänen mahtavaa vihanneskorianterispelttisalaatti mantelifetalla
Kari Haakana katsoi tyttärensä ja muun ensemblen tarkovskilais-sekopäisen tulkinnan Lumikuningattaresta.
Roolisuorituksessaan Jeanne Baxtresser meets Kim Novak, sort of.
Virpi Alanen kuuntelee Cesaria Evoraa. Elämäntäysi naisääni auttaa kaikkeen.
Tiina Lehikoinen löysi kotimatkalla Rolf Hochhuthin näytelmiä kirjaston poistolaarista, jes
Jarmo Papinniemi Linkola teilaa Donnerin Uuden Maammekirjan (Parnasso 4/68). Upea, suurenmoinen
teksti. Perimmäisenä kohteena yleinen elämänmeno, sen yksiarvoinen uudistusvimma.
Pekka Haavisto Räntäsateinen Helsinki. Eikä haitannut ollenkaan.
Jouni Kemppi runot kuulostavat hauskoilta puhesyntetisaattorin lausumina.
Inkeri Koskinen astui uimahallista ulos valkeuteen.
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Johanna Lahdenperä tuli kotiin valkoiseksi muuttuneesta Kalliosta.
Olli-Pekka Tennilä joined the group Verkkokalastus kiellettävä Saimaalla.
Kaarina Laanti bö
Olli-Pekka Tennilä suhtautuu kavahdellen rokotuksiin. ja epäilee epäilemistään.
Nada Gordon head swirling with computers
Kimmo Kallio lla esiintyy diplopiaa. aika nukkua?
Jani Sipilä Huomenna perjantaina Turun historialliselle Suurtorilla avataan keskiaikaisen kellarin ovet
moniulotteiselle runoudelle, jota Petäjän on vaikea nielaista.
Erno Mallinen Mansetit vinoon!
Olli-Pekka Tennilä lähti.
Kaarina Laanti tikkuki sormessa
Juhana Vähänen Kiitos kaikille. Tämä on Saaren kartanon renkituvan nelosasunto, makuuhuoneen ikkunan
takana on kaunis puu ja ulkona tuulee vimmatusti.
Virpi Alanen Miksei ole urbaaniin ympäristöön sopivia potkukelkkoja? Vai onko?
Karri Kokko seurasi palloa Atlantin yli.
Alma Isabelle HoodKontio miettii heti aamutuimaan miehiä, uunokailasmiehiä, aapoprinssimiehiä,
miessatumiehiä, itkijämiehiä, rakentajaärähdysmiehiä, kissantappajamiehiä, hirviä määrä erilaisia miehiä
Geof Huth joined the group Khaijamin lauluja (Songs of Khayyam).
Henriikka Tavi miten mennään nukkumaan?
Laura Serkosalo vapaapäivä: makailua piikkimatolla ja berliininmunkki.
Juri Nummelin sai todisteita merkittävästä luonnehäiriöstä.
Joonas Saukkonen Haluatteko muuten kuulla uutta, nussin raksuani äskön ääshöyliin :))) ♥
!!haha!Pus pus Raksuni ♥ !
Juri Nummelin lähtee linja-autoasemalle todistamaan ihmettä: äiti tulee vierailulle Turkuun!
Kaarina Laanti Päivän absurdius: Pensselisetä Suomessa!
Mari Huupponen ei tarvitse Paul Krugmanin näkemyksiä lamasta: varasi kampaamoajan
Kouvolasta, tätä se on. Alan Greenspan piffaa mut Hansahiukseen.
Jusu Annala J’ai touché sa hanche & la mort a souri.
Tomi Niemi Kauden eka lumiukko tehtynä.
Robert Lee Brewer is poeming!
Jouni Kemppi Jaahas, nyt sitten lähden ajamaan kohti kotia toivoen ettei kesärenkain varustettu
autoni luisu päin jotain liian isoa kappaletta.
Miekal And whither weather
Silja Toivanen toiset päivät on parempia.
Petteri Numminen Ooo-kei, ystäväni diggaavat Metallicaa ja Raamattua.
Niko Aula is back from business.
Tapani Kinnunen Make Poetry Not War
Juri Nummelin näki, kun vanha mies pölli Uffilta kahden euron hameen.
Reijo Valta ei laita asioita tekemään. Neljäntuhannen merkin kirjoitus ja kolmesta lauseesta puuttui
verbi.
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Timo Salo pilvissä luimi hiiltyvän kuun ylösalainen huutomerkki.
Sanna Sorsa vinkaisee ja värähtää joka kerta kun muistaa aoristin.
Julia Kokko nuhteli bussissa nenää kaivavaa nuorta miestä ja sai kiitokseksi fingeriä.
Janne Räisänen katon vähän aikaa Bosnialaista leffaa
Juri Nummelin Covers of Patricia Highsmith’s Ripley books, with a nude picture of her. (And what
a picture at that!)
Matina Stamatakis is missing a second head.
Juri Nummelin Miksi ihmiset sitten koko ajan kyselee minulta, olenko sanoittanut Paula Koivuniemen
lauluja?
Siskotuulikki Toijonen Kotisaarikosken syntymäpäivä. Uskokaa tai älkää, kakku paistuu uunissa –
kun nyt ei tulisi pannukakku - ja juomat temperoituu.
Jouni Tikkanen Huhui...
Joonas Saukkonen on tästä lähtien “BB-Joonas”.
Jaana Helena Seppänen miettii meneekö uusista kengistä vesi läpi...
Silja Toivanen pieni rumpalipoika ja nukkumaanmenoaikalisä
Jukka Laajarinne Tutustui kunnallispolitiikkaan livenä. Eiku maanantaina mielenosoitukseen.
Ross Priddle is producing unconsumables (& consuming unproducibles)
Minna Autio kulki kuolleen kylän katuja, hämärässä.
Josefin Strandell grauu
Karri Kokko hankki uusia värejä: apricot, fawn ja pure green. Niin, ja kuusi eri harmaan sävyä. Niillä syntyy
taas lisää “käsittämättömiä” juttuja.
Pauliina Haasjoki syvät vedet
Eiríkur Örn ritrildi
Jussi Wahlgren Lehmijärvi vaikenee...
Pinja Nieminen aikoo ensi yönä katsoa kaikki vastaan tulevat unet. Nekin, jotka ensin pelottavat.
Mike Cannell scraem
Jepa Pihlainen ja etäpäivän parhaus: verkkainen herääminen, leipomosta lämmintä ruisleipää parilla kolikolla,
vesijuoksemaan keskellä päivää, kun ei ole tungosta, vähän anatomian kertausta ja Alkosta hehkuviinipullo
illaksi, ja siinä välissä kahville Kappeliin ja ruoanlaittoa pitkän kaavan kautta
Risto Niemi-Pynttäri Samalla kun me Danielin kanssa joimme mietoa pivoa, niin Adele hujautteli viskejä.
Aina kun puheestamme nousi kansallisvaltioiden nimiä kuten Suomi ja Tsekki, hän huudahti että vastustan.
Hänen eritynen vapaaehtoistyönsä kohde on romaniyhdyskunnat, ja se että tietyt nomadimaiset elämäntavat ja
heimoilu ilman kansallisvaltioita olisi Euroopassa mahdollista.
Erkka Mykkänen tahtoisi löytää riemut Toffifeen.
Ari Rotonen kuuntelee Paavoharju-yhtyeen suomalaista metsäfolkkia.
Juri Nummelin käväisi Uffilla eikä huomannut yhtään euron suuruista varkautta.
Siskotuulikki Toijonen Näinä optioiden ja työtahdin kiristämisen ankeina aikoina on hyvä muistaa vanha
kälviäläinen sanonta: ”Teen sen samalla, kun lepään.”
Niina Repo Mitä on tapahtunut? Tililläni on... rahaa?
Laura-Liina Sippola tilasi uuden futonin. Vanha palveli hyvin 10 vuotta.
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Silja Toivanen toiset päivät on parempia.
Pauliina Honkanen kaivoi meikkipussin pohjalta peitepuikon ja peitti sillä tyttärensä viime yönä aiheuttamat
raapimisen jäljet nenästään, onko tämä normaalia?
Susanna Taivalsalmi tahtoo tietää, moniko olisi tulossa helmikuussa Kirjallisen pelonteon julkkareihin
Huurupiiloon.
Timo Ernamo on kollegiaalisesti kiireinen, mutta onneksi anoppi tulee, pysäyttää ajan ja lakkauttaa kiireestä
kantapään.
Kaarina Laanti osti sokokselta lilja-tarroja joissa on glitteriä ja muuta täyhkää.
Timo Salo pinosi punapäitä, leppäpölkkyjä.
Kaarina Laanti meinaa koko ajan löytää sisäisen kaksivuotiaansa ja pitää sitä hartiavoimin loitolla.
Julia Kokko kerhoa pojan kanssa, uintia tytön kanssa, imurointia yssisseen, kohta saunaa perheen
kanssa, sitten uunivoileipiä ja kainaloa ♥
Karri Kokko käy Kindle kainalossa kotiin kulkematta Karkkipäivää kohti.
Janne Räisänen päivän antiwarhola rikkinäinen tuoli
Kari Haakana teki perjantain.
Alma Isabelle HoodKontio tekee mieli inistä isolla Iiillä, iiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii
Alma Isabelle HoodKontio häh mun hyvät ininät hävis, pistän uudet iiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiii
iiiiiiiiiiiIIIIIIIIIIIII
Ari Rotonen Tulevan saunan lattia on piikattu auki. Tulos: vettä. Talomme alla on järvi.
Minna Autio totesi, että nyt kun koneen hiirilaite on kokonaan vaihdettu uuteen, prakaa näppäimistö.
Tämä läppäri selvästi vihaa minua.
Juhani Tikkanen Selvisin. Nimittäin Katajanokan hulinoista. Olen taas Turussa. Kyllä Turku on
sentään erimoinen paikka kuin vaikka tuo räntasateinen Nokka. Paatinkin savupiippu kalterin
takana.
Satu Kaikkonen Me and my Drums
Minna Autio Note to self: Jos haluaa kuvata lumisia maisemia, kuvaamista ei ehkä kuitenkaan
kannata suorittaa juuri lumipyryssä.
Nada Gordon Biology is destiny?
Sarah Sarai Botany is destiny. I am a flower.
Karri and Jim Leftwich are now friends.
Mike Cannell shllbuit
Jepa Pihlainen koettaa keksiä hehkuviiniä alustavan briljantin ruokalajin, koska tänään on
vapaapäivä. Talvikurpitsaa punaisessa kookoscurrykastikkeessa?
Arg Dot Org accepted your friend request.
Derek Beaulieu oatmeal and raisins on a fall day. so good.
Heli Slunga Tyhmyys on nainen, levoton ja yksinkertainen, eikä hän mistään mitään tiedä. :) ;)
Janne Räisänen Kosto & School of Life
Nada Gordon Ironic that I’m the one who has to be the top cop on plagiarism here at work.
Paavo J. Heinonen Well wine in boxes really is an astonishing invention. What time is it?
Ross Priddle televicinity
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Karri Kokko meinasi kirjoittaa, että nyt olisi käden paikka, mutta ajatteli että se ymmärrettäisiin
kuitenkin toisin.
Markku Niskanen Voiko olla hienompaa leffaa kuin Berliinin taivaan alla. Ei voi.
Arto Schroderus juo mustaa Rellua raakaversion valmistumisen kunniaksi. Jännä miten raakaversion
“valmiiksi” saamisessa on edelleen taikaa, vaikka sen paskapitoisuus on yleensä noin 50 prosenttia.
Hetkonen, sehän on enemmän kuin konjakissa on alkomahommelia.
Karstein Volle hva rimer på “slaps og sørpe”?
Marko Maunula asks: Kronungstheorie or Lokomotivtheorie?
Anne Gorrick noticed the start of winter’s iodine skies today...
Miekal And, Reed Altemus and Mike Cannell are now friends with Satu Kaikkonen.
Elina Siltanen on harvoin nähnyt yhdessä tapahtumaillassa niin monipuolista ohjelmaa kuin tänään
runoklubilla.
Lucile Barker went to the beach this morning, and the cygnet that was a tiny fluff ball in June is now bigger than
the cob. But he is still not white and is the most interesting swan around.
Geof Huth perimeters opposed to permissions
Geof Huth a blurring slurring surging scent
Johanna Lahdenperä mieli liitelee Ravelin Boleron indigonsinisessä ja rumpujen punaruskeassa, kohta Kotkan
bussiin.
Anu Korvenniemi miksei vaatekaupassa ole sovitusmiehiä isänpäivän aattona?
Jarmo Papinniemi on talvisirkus Tuikkeessa. Kohta se alkaa, vähän jännittää.
Juhana Vähänen Helsinsky, tee unohtu
Erno Mallinen saiskohan sitä tän iittalansa ylös ja harrastamaan jotain kuvitelmaa
Jepa Pihlainen ja päivä, jolloin ainoat unelmat tuntuvat liittyvän syömiseen ja nukkumiseen.
Laura-Liina Sippola näki kamalaa unta, että naapuri valitti pianonsoitosta.
Pekka Nikrus - monikohan ajatteli viisi vuotta sitten, että kertoo maailmanlaajuisessa tietoverkossa englanniksi
mitä on tehnyt tai miltä tuntuu?
Antti Nylén pahat mielessä
Janne Räisänen Wilhelm Sasnalin näyttely tulee Sara Hildénille ens vuonna
Mari Koistinen Lenkille lähtö viivästyi, kun talon paperiroskikseen oli heitetty pari laatikollista kirjoja.
Runot oli tietysti pelastettava (oik. puoleinen pino): Rasa, Valoaalto, Kilpi, Mannerkorpi, Nieminen, Manner,
Hämäläinen jne, Karri Kokkokin. Toinen pino on Helmille noukittua ruotsinkielistä, kuten “Vad varje kvinna
bör veta om män”
Kaarina Laanti heräsi siihen, että istui tuhatta ja sataa kiitävässä oldies-mersussa ja hinni sanoi takapenkillä
“vaahtokatti, vaahtokatti!”
Sanna Sorsa on aikeissa ostaa lapsille joululahjan joka on osittain tehty tuppeensahatusta laudasta.
Virpi Alanen lueskelee Suomen kansan muinaisia loitsurunoja (1880, näköispainos 2008) ja poika järjestelee
Carrolsin hampurilaiskuponkeja (2009, ilmaisjakelu).
Anu Korvenniemi oli synkkä ja myrskyinen aamu
Marko Maunula Carpaggio de boeuf, L’onglet sauce aux cepes, et Creme brulee, with a decent wine and nice
Remy Martin VSOP with the dessert. Inte illa!
Geof Huth often of text
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