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VOWEL ROTATION

HUGH BRANDT CORSTIUS
Amsterdam, The Netherlands

In the Aug 1999 Word h'a}'s~ Susan Thorpe presented two lists of
words containing all 120 permutations of AEIOU. Here is bo.w such a
collection can be woven into a stocy. Can one be doae in BngJish?
Als ik ONDERUITZAK heb ik een KALIUMTEKORT, en als ik ACHTBRUITSCHOP is das COITUSGEDRAG. VALIUM WOLKEN maken me ENTHOUSIAST,
maar GIROPRAUDE GEURWANHOPIG.
Wanneer een ZOUTWATERVIS
een
DIENSTAUTO krijgt, wordt de BOEKINGSDATUM een PRUSTRATIBZORG. AP TREKKINGSPOUT is een HUMORISTENGRAP en OEDIPUSKLAP een AUTIST ENMOP. Menige STU!VBRSROMAN is een APVLOEIPUT en menige DROMEDARISBULT een VUILWATERPOMP . Altijd liever SUBDOMINANTE PELLAT IOHULP dan HARMONIUMLES van een CRNTURIONTANK!
In het RAI-CRaOUW was een PUNKROCKPESTIVAL en op de HONKBALTRIBUNE stond een GELUIDSKANON. Een
SUBHARMONISCHE
EIDONS SCHADUW viel op de TRAPEZIUMVORM van de PRODUCTIEHAL. Ik hoarde
de RADIODEUN van CLUB-VERONICA en LOFBAZUINEN uit een SEMIBUNGALOW. Het JUNIORENBAL was een PANDEMONIUM , het VIRTUOZENBAL
zat vol ACHTERGRONORUIS. Ben MIAUWRO£P klonk uit de RETOURLADING,
dus de VISVROUWENLACH was PLATNEUROTISCH. In het BADMINTONCLUBJE hee["ste EUPORIA en tussen de VISSUROCATEN VERSTANOHOUDINC.
HEIN BOUMAN was AUTODIEP en MIES BOUWMAN nam de autotrein.
BRANDSTOPVERBRUIK leidt tot WISKUNDEOPDRACHT en OPIUMHANDBL tot
VERNAUWINGSSCHOK URINETRANSPORT is een CONTRACEPTIVUM en het
AVONDNIEUWS een BULLETINBOARD. ABORTUSPILLEN haten EIQUOTA en
ILLUSTRATOREN haten de EO-SCHAVUIT. De OLIPANTENSLURP was een
TUSSENSTATION voo[" en ONNADRUKKELIJK NIEUWSSALVO. Wat een ONBRUIKBARE GERANIUMPOT in de TROUWHARTIGE GEZINSAUTO!
In NIEUWOLDA d["aaide een AVONTURENPILM waarin VOETBALTUIC een
PIGURATENROL speelde. In the PEBRUARIZON zag ik OLIPANTSSLURVBN
en LUCHTMACHTPILOTEN onder een METROVIADUCT. PILOTENBLAUW was
ook de BRUGWACHTERSWONING en POSTSECULAIR de DIPSAUSJBSPOT. Die
DUOVERPAKKINC in
het LIANENWOUD
was
een
PRAUDEPOCING
met
LINOLEUMWAS. Hij had een INCOURANTE ZWEMBADSCHURPTKLOVING en
kwam 10 in het ZUIDHOLLANDSE CREMATORIUM. 0, de MINUTBNTANGO is
zo ONNASPEURLIJK en DUBBELHARMONISCH als MIMOSAGBUR!

De OU-PREDIKANT had een ADVISEURSROL bij LUCHTHAVEN-SCHIPHOL
en d["onk dus COINTREAU. De WONINGSPECULANT schreef in zij n WAUWELBIO: de VRUCHTENCOCTAIL was een BIJNA-ONGBLUK. De NBOCLASSI-
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CUS maakte SURVIVALTOCHTEN op een EILANDTOUR lang. KUSTPORMATIES. Die KAJUITJONGEN had een VERKORTINGSHULPARM want zijn
PLEXUS SOLARIS maakte een ZIGZAGROUTE. De RUGZAKTOERIST floot DIE
MOLDAU maar de PITHECANTHROPUS had geen HUMO-ARBEID. De DOCUMENTALIST van het DIALECTBURO zei: VOLKSKRANTNIEUWS heeft een
GR UTTERSIMAGO.

A RENOWNED MASTER OP WORDPLAY

Will. Shortz a n a grammed the name of the late Willard Espy
to LEWD PLAY, SIR. Though Espy playfully chronicled in verse
the complex relatio nship between the two sexes , his love affair
with the English language wa s mu c h deeper and broader
than t hat. An earlier generation of readers enjoyed his t wo
books An Almanac of Word s At Pla y (1975) and Another Almanac
of Word s At Play (1980). Mereiam-Webster has made t his matel;al
available to a new generation in The Best of An Alman ac of
Word s At Play (1999), i ss ued as P3t:'t of its Lighter Side of
Language Series (ISBN 0-87779-145-7; $19.95). Entries from
the two earlier b ooks have been com bin ed into a sing l e almana c ,
rea ssig ning dates when necessary to match the original ones as
closely as po ss ible . Qu oting from the Nove mber 1975 Word Ways:
It i s a gallimaufry of eve ry co n ceivable type of linguistic
recreation, past a nd present: odd words, light verse,
parodies, anagrams, palindromes, fractured English, graffiti,
typo s . coin ed words, epitaphs, Black English, Pidgin English,
rh opalic verse, lipograms, malapropisms, rebuses,
s p ooneris ms, ma ca r o nies , o xymoro ns, acrostics, d oub l e
da ctyl s and mu c h, mu c h mo r e . Some of the best pieces
in the book are Espy's o wn light verses ...
Espy viewed words primarily as carriers of meaning rath er than
colle ctio n s o f letters to be manipulated. He writes o n March 31
"word squa re s generally bore me" and elsewhere disdained to
mention two unisyllabic word s of ten letters" sinc e I ca n think
of n o u se for them." The Augu s t 2 entry discusses Word Ways
itself, characterizing its co ntributo r s a nd readers as "logom a nia cs"
wh o ex h ibit their word-findi n gs with "the pride of a cat bringing
h o me a n eviscerated frog." Yet, he wa s mo st generous in including
Word Way s items--some 35 different authors mentio n ed on at least
50 days. In fact. his books probably brought mo re s ub scrib ers to
the magazine than any other sing l e sou rc e!

