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KROMAATTINEN LINSSIHEIJASTUS
komento kirjoita( ) nyt : puhu
jokainen julkilausuma kani nauha kaulassa
läsnä : ilmoita_luettelo
yksi täällä joka täällä TAI tämä
palaa tänne tämä
TAI täällä : täällä ulkona
aurinkonäkymiä && kuivuvia korvia
pehmeää kangasta : : TAI täällä tämä
täysin teljetty muotti joka sanoo
turhaa && sovittaa tämän
kätkemättä : !sisään_0 TAI !sisään_syöte
en tiedä kumpi
vai tämä : . SISÄÄN
artikulaatiokato mikään
ei pidättele katoa vaihelukon sisällä :
osat eivät toimi niin kuin tä : mä toimii

osat eivät toimi niin kuin minä käsken minä toimimaan
tavalla minä käsken : minä minä toimia
minä en toimi
täällä tuo : tuo : tuo oli tämä.[ ] taulukko_siirrä
ulos ja takaisin *tämä.jäsenen tikkaille
sinne mikä && missä on $tuo : pino
missä tämä.tämä yrittää kloonata &tämä.tuon
56 lemmikkieläimen artefaktikokoelma
ruumis_peili irtoaa ruumiista
[ minä minä ] peili_ruumis :
sano mitä tämä ei ole
tuosta
valon pistos
toisen minän sisällä
minä unohdan
ei ei minä minä taidankin muistaa : : se on kätevä työkalu
joskin
vahvistamattomissa joskin
vastustaa käsittelyä
tuo : &mitä käyttöä voisi olla &tuolle
kyvyttömyydelle &tuolle änky ystä kyvyttömyydelle sille että kuljetan
ulos && tuu takas
rakas tuu takas
en en en pysty artikuloimaan
rakeisia kiteisiä jakautuvia sekunteja
nollasumma venytetyn-arpisen selän suhteen
yksityinen suihkuteline jolla luodataan i%e
jakautumista && järjestetään yksityisiä vangittuja sekunteja
tähän [ ] takaisin < tämä.tämän kätketyn
tämä.[ % ]:n läpi missä meistä tulee 1
fantastinen 1 missä kerran oli 1
mutta mikä 1 se oli
? [ 0, 1, 0, 1 ] : 0
pölyruumis : % &aksiomaattinen
luukerroksia punainen reduplikraattinen reprodukti
kivin päällystettyjä kielekkeitä aputervehdyksen alla
kiertoradat : muotoonleikatut mielivaltaiset tuulet
sekoittavat kohottavat viilentävät puhdistavat pylväitä
parveilevia takertuvia mikrobeja
pikkuruisia hampaita : pikkuruisia karvoja tuolla : ihmeissään
aikalapshhhh kaksoisjätteiden peitossa
topografiset raajat && nivelet nielaisevat nuo
pehmeät pyöreät luukukkulat

anaerobinen verenkierto
hidastuu
prosessi poikittain prosessi
ei ole prosessia ei prosessoitavaksi
ei ole ei prosessia tämä->prosessi
ei ole eitä
ei ole sessia
% yksikkö_01 liittää itsensä hellävaroen % yksikkö_10:een
mukauttaa valuttaa kuvioi uudelleen
litistyvää varjoa

sormenpäät soihdut juuri ja juuri ja juuri koskettavat
syttyvät
ei
ei
uusi ihokalvo kipinöi
kipinöintiin on koodattu tämä
koodaus on tämä koskettaminen on tämä mittakaavan taso on tämä koskettaminen on tämä
kaikki tasot takovat tässä koskettamisessa tässä kaikissa mittakaavan tasoissa
suu ren tuen
vastasyntyneen pölypunkin
voimmeko
häilyvässä mielessä
kuunnella hetkellisesti ny t
häviöllist
ä äänt ä
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