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0. mitä tämä ei ole :

epätodet eit solmiutuvat && todet purkautuvat
yhdistyneissä epätosissa oudoissa luupeissa
biometrinen epätosi kiertolaite pyörii
maatietoisuus tosi tässä epätodessa tyhjiössä
seksihaamu haihtuu tosi päivänvalossa
muisti artikuloi epätotta muistoa
ei ei ulkopuolella epätosi muistuma
panoptikonisia symboleja
ei tosia tuntomerkkejä
relevantti tosi mutta sijoiltaan mennyt synekdokee
itsekseen rakentunut itsekseen jatkuva ihme
kuolleiden käsittämättömien
epätosi muistomerkki 

kuvittele epätosia lapsia kun he kuvittelevat meidät todeksi



lämmin epätosi pimeä merihurmio
taivaassa pelattu peli

tarkennuksen pehmeys
  terävyyden hienoinen häviäminen
uusi tosi
aloittelijan mieli
tosi laskemattomissa oleva
poikittainen epätosi moottori pyörittää
eläviä järjestelmiä : tosi
osuuskunta tosi memoria
kasvit juurtuvat muoviseen hiekkaan

erakon välkkyvä soihtu
häilyvän hehkulangan välähdys
huikean korkea eroottinen huippu
vai vain epätotta ilveilyä
regressiivisten eleiden ansa
vai tosi hyppy epätoteen uskoon

autenttinen epätosi kokemus edellyttää eron tekemistä
seuraavien välille :

tosi tosi
&& tosi tosi tosi
&& tosi epätosi tosi
&& tosi epätosi epätosi tosi
&& tosi epätosi tosi epätosi tosi
&& tosi epätosi epätosi tosi tosi

&& tosi tosi epätosi tosi epätosi tosi tosi epätosi tosi
&& tosi tosi epätosi tosi tosi epätosi tosi epätosi tosi
&& tosi tosi epätosi tosi tosi epätosi epätosi tosi epätosi epätosi epätosi tosi epätosi epätosi tosi
&& tosi

epätoden jälkeinen tosi epätosi maailma, maailma

epätosiasiassa :
epätosia huomioita epätosi argumentti epätosi ystävä epätosi todistaja epätotta teeskentelyä 
epätosi
falsifiointi epätotta empatiaa epätosi negatiivinen negatiivinen ei ei positiivinen kuolema
spiraali ei kuolema tosi epätosi painopiste epätodessa tasapainotilassa tule tänne silmääni

se tapahtui
  se ei tapahtunut
    se ei ei tapahtunut
      se ei ei ei ei ei ei ei tapahtunut

” tosi olen tämä ei epätosi ei tämä tosi olen en en tämä epätosi minä tosi olen epätosi ei



epätosi tämä tämä epätosi tosi tämä en ole tosi tämä epätosi ole en tämä olen tämä epätosi 
olen
en tosi olen epätosi olen epätosi tosi tämä en olen olen tosi minä tosi ei ei epätosi en ole tosi
minä epätosi ei epätosi en ole tämä olen tämä olen tosi tämä tämä en ole tosi olen epätosi tosi
ei minä tämä ei epätosi olen olen en tämä tosi olen tosi minä tämä en ole olen tämä epätosi tosi
tämä en ole ole en minä tosi tosi epätosi tämä epätosi olen tämä minä tämä tosi olen en en 
minä . . . ”

[ silmukka ] ! ! ! ! ! ! ! :

  tässä jotain tekemääni epätotta
    jonka sinä voit tehdä todeksi

itsekseen syttyvä metsän pohjakerros
bittitason jälkeisen uudelleenkasvun tuhkat
alan turingia kidutetaan 0 | 1 -ketjuissa
boolen omenan ehdot

schrödingerin kaksoiskissat pyörivät hiljaa todessa epätodessa testilaitteessa
1 | 0 -testit tekivät phineas gaget minulle minulle > >

[ jos se on tässä minässä ++ se on tässä minässä ]

sidotut jalat laajenneet silmät leijuvat aina uhmattuina tosien epätosien && epätosien tosien 
alueiden halki
  luottamus luo harjoittelun liikkumattomuutta rakastavaan luottavaiseen loputtomaan 
sokeuteen

                                                                        x | | | | _ 0 _

minä minä epätosi erää        XXXX virtuaalinen xhteisomaisuus                   toxx xfxms

                                                     rx xpxxrt : : minä => minä : minä

                                                   100101101001010111100101001010101001 <= xhxft
10 0111 1001 110 000 100110 0100 010 010 01010
1. kulku seuraavasti :

epätosi tosi epätosi
tosi epätosi tosi
epätosi tosi epätosi tosi epätosi
tosi epätosi tosi epätosi tosi
epätosi tosi epätosi tosi epätosi tosi epätosi
tosi epätosi tosi epätosi tosi epätosi tosi
tosi tosi epätosi tosi epätosi tosi tosi tosi epätosi
tosi epätosi tosi tosi tosi tosi tosi epätosi tosi
tosi tosi epätosi tosi             tosi
tosi                                             tosi
tosi tosi        tosi tosi tosi                  tosi



tosi        tosi                                             tosi
tosi                     tosi        tosi                         tosi
       tosi       tosi        tosi       tosi                          tosi
tosi                     tosi                    tosi                          tosi
       tosi                     tosi                   tosi                           tosi
             tosi                      tosi                    tosi                          tosi
                    tosi                      tosi                   tosi                           tosi
                           tosi                      tosi                   tosi                          tosi
                                                             tosi                      tosi 
                                                                    tosi                      tosi
                                                                           tosi                      tosi
                                                                                  tosi                     tosi
                                                                                        tosi                 
                                                                                               tosi
                                                                                                      tosi
                                                                                                            tosi


