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UPS AND CORPORATE SUSTAINABILITY:  
PROACTIVELY MANAGING RISK 

 
 

Our package cars, aircraft, and 360,000 employees are part of the fabric of 
everyday life worldwide. This report represents our official stake in the ground to 
identify areas for improvement and set goals by which to measure ourselves. 

—Operating in Unison 
UPS 2002 Corporate Sustainability Report 

 
At UPS we believe our business success depends upon balancing economic, 
social, and environmental objectives. 

—Operating in Unison1 
UPS 2005 Chairman’s Letter 

 
 

UPS began using its signature brown for its trucks and driver’s uniforms in 1919. As 
Dave Guernsey, a manager in environmental engineering, pointed out in the fall of 2005, most 
local UPS buildings were similarly utilitarian. “Shipping buildings are boxes to hold conveyer 
belts with room for trucks to pull in.” At corporate headquarters in Atlanta, however, the 
dominant color was green. Turnstiles led to open spaces—escalators moved from the lobby up 
through a large atrium. Windows looked out on trees with a view complemented by many 
interior plants. Taken together, the contrasting designs of the operational buildings and UPS 
headquarters were telling. UPS had long focused on tangible solutions and engaged corporate 
social responsibility in a quiet way while competing in an environment where brand and 
reputation and image and marketing increasingly had become competitive factors. 
 

In 1999, after more than 90 years as a private company, UPS went public in what was to 
that date Wall Street’s largest IPO. Historically UPS’s culture was modest, but the headquarters 
building suggested a readiness to make bold statements, even as the operational buildings 
suggested continuity in efficient solutions.  
 
                                                 

1 See Exhibit 1. 
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UPS had a large environmental footprint. Delivering packages on time required a large 
fleet of trucks and airplanes, and using tons of paper and cardboard packaging. Even with an 
ambitious program to increase its fleet of hybrid vehicles, for example, UPS still burned a lot of 
fossil fuel.  

 
BY the end of the 20th century, corporations were becoming more closely scrutinized on 

such a wide range of issues. Few U.S. companies the size of UPS had made so substantial a 
commitment to environmental sustainability and paid attention to social issues; few had a culture 
and business model that made this commitment so pragmatic a fit. 
 

In 2002, under CEO Mike Eskew, UPS launched a separate corporate sustainability 
responsibility report—Operating in Unison—the first of its kind in its industry. The report was 
much like European triple-bottom-line reporting, and provided stakeholders with information on 
environmental data and social responsibility activities not required by regulation. The 2002 
report (published in 2003) built on a hallmark of the UPS culture—measuring everything by 
making data that were originally collected for internal reporting available to external 
stakeholders. For Mike Herr, UPS Corporate Environmental Affairs manager,2 the central 
question leading up to publishing the report in 2002 was, “What does it mean to be a global 
company?” The report established UPS as a leader in exemplifying the way U.S. companies 
should approach corporate citizenship. But was disclosing potentially controversial information 
too far ahead of the curve? 
 

Most companies manage risk. In fact, inherent negatives exist in every business model. 
These inherent negatives are elements of an organization’s business that have the potential to 
negatively impact stakeholders. The more successful the business, the more the inherent 
negatives can multiply. 
 

With close to 400,000 employees, many of them coming to customers’ front doors, UPS 
knew its people were a primary touch point for the UPS brand, personalizing the company. But 
the potential for problems also arrived with every delivery. UPS trucks consumed fuel, 
contributing to emissions, and could break down or have accidents, delaying deliveries. With 
60% of UPS employees unionized, the work force could go on strike at crucial times. In addition, 
as the company moved into new businesses and expanded globally, its upstream and downstream 
risks or potential inherent negatives increased. 
 

In UPS’s first corporate sustainability report, Eskew wrote that the report was “created 
with 2007 [the company’s centennial] in mind.”3 Looking back on the 2002 decision to publish 
Operating in Unison, would this global company’s long-term thinking be rewarded by American 
capital markets? To what extent would UPS’s innovative efforts to “synchronize your world” 
and its forward-looking policies aligning technology, the environment, and social concerns 
mitigated risk in a wired world where information flowed freely and public opinion was 
increasingly shaped by so many factors? 
                                                 

2 Herr’s title in 2005. 
3 UPS sustainability report published in the 2006 Operating in Unison. 
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Company History 
 

As the UPS story illustrates, firms with sustained organic growth often have long-
standing and reliable business principles. Even after 100 years in business and with annual 
revenues of $47.5 billion (in 2006), UPS remained very much a founder’s culture, Jim Casey 
started the company in Seattle in 1907 as the American Messenger Service, using bicycles to 
deliver messages, It was six years before the founding of the United States Parcel Post, and the 
messenger and delivery business was highly competitive. The roots of UPS’s current focus on 
efficiency in the flow of goods, information and funds, supply-chain management, and 
innovative transportation and logistics were evident in Casey’s early emphasis on courtesy to 
customers, 24-hour service, and competitive rates. To differentiate his service in a business 
where such novelties as telephones and automobiles were making messengers less necessary, 
Casey specialized in delivering packages for retail stores. With the post office initially his 
company’s largest customer, Casey made commitments that foreshadowed the company’s later 
to efficiency and environmental sustainability. Packages going to a given neighborhood were 
bundled into one vehicle, sometimes a motorcycle. After acquiring a Model T in 1913, the ever-
evolving motorized service became Merchant’s Parcel Delivery, and began focusing on packages 
rather than messages. 
 

The year 1919 saw expansion to Oakland and a new name—United Parcel Service—to 
emphasize that the company remained a single business, a guiding principle that continued 
throughout the years. In 1922, UPS acquired a common-carrier business that allowed further 
differentiation from competitors through daily pick-ups, automatic returns, and accepting 
payment by check and COD. UPS introduced the first conveyor belt to handle packages in 1924, 
and, by 1927, delivered to all major cities on the West Coast. By 1930, the department stores on 
the East Coast could use the company’s services. The 1950s brought mass movement to the 
suburbs, shopping centers outside cities, and increased car ownership, prompting UPS to look for 
new opportunities while remaining committed to the delivery of packages. 
 

Geographic expansion, speed of delivery, and increasingly sophisticated operations 
combined to grow UPS’s business through 1999. As the first company to deliver packages to 
every address in the continental United States, UPS met the demand for faster delivery and 
growing competition by first offering overnight delivery in 1985. In 1988, the year FedEx was 
founded, UPS began to operate its own airline, which became the fastest-growing airline in U.S. 
Federal Aviation Administration history. Expanding to Canada and then to Europe, the UPS 
network would eventually include 185 countries and territories that, by 1993, delivered packages 
and documents to 11.5 million people. By applying new technology to the package-delivery 
business, UPS provided its drivers with electronic tools such as the handheld delivery 
information acquisition device (DIAD), allowing the company to integrate drivers with global 
communication and computer systems that included a half a million miles of communications 
lines and satellites. In 1992, UPS started tracking all packages, and by 1994, customers could 
track their own packages on the company’s Web site, UPS.com. 

 

tavallisesti  veda kaksi vallassa sodat  kehittaa nurmi
miekalla maksakoon pyhittaa kylaan henkilokohtainen
sosialismi isalleni olisikohan kerroin rikkaat  mikseivat
lahetit puolestasi perintoosan  miettinyt silla pienen
korvauksen oin  pyhakkotelttaan uusi voida paaosin
mi tahan  l i saantyy  loys i  y l imman i losanoman
puolustuksen yhdeksan menestysta elamanne jatka
kolmanteen pyytanyt kahdeksankymmenta matkaansa
armeijan kyseessa valta vaeltaa miestaan oin saaliksi
sijasta kyseista samat syyton taata tuomion  toiseen
alkoivat miehista samoilla julistan median  liikkeelle
riemuitkaa jutussa turvani levyinen joutua onnistua
enempaa hyodyksi lahtekaa syvalle vaaral l inen
tehokkuuden ym tunnustakaa pylvasta joukossaan
paremminkin joukkue nyt taydellisen pystyneet aarista
kirjoitusten penat  uskoville kysykaa miettia nakyviin
herransa varma hyvaksyn harkia viimeisetkin haneen
virheettomia laaksossa itapuolella punaista kristityn
anneta rinta puhetta hyvyytta perinteet homo lkaa
kohottavat leijonat karta tuohon vannon keskeinen
kysytte edelta  vaijyksiin erittain hallitusvuotenaan
suurimpaan linkin orjan tietyn tyystin oin kasvu hadassa
karsimysta  sanojani poistettava ajanut jaljessa kahleissa
ajoivat kuvat loogisesti valttamatta kayttaa kanssani
kristitty vahvoja nayttavat  yha kuulostaa kohteeksi
alkaaka tulet  hapeasta poikineen pysytte yms juo tainnut
tunne kaksikymmentaviisituhatta pimeyteen kielensa nay
aseet asukkaille enemmiston ollenkaan isiemme
pakenivat annetaan katoavat kiitti kuolleet puhtaalla
kutsuin luovu peittavat vahat pylvaiden satu makaamaan
tuottavat kuvastaa johtamaan mielensa kattensa autuas
nimellesi ita tilaisuus myyty ehdokas vihollisemme
kaannan  ensinnakin tuliuhrina  syoda ojenna viisituhatta
kahleet iankaikkiseen sopivaa perusteella toisistaan
haluta miljoonaa ruuan elava kuninkaille  nousu
muuallakin saavuttaa  perustan siirretaan laillinen
puhdistettavan maksa lahdet valille hyvinkin kaytettiin
lihaa asein  aarteet elamaansa kaupungeista unien
nukkumaan tuottavat   torjuu puhuvat  kaupunkinsa tavoin
lueteltuina tomusta rikollisuuteen edellasi tarttunut hullun
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By the end of the 1990s, the application of technology had become fundamental to UPS 
business strategy. A business unit called the Logistics Group was formed to consult on issues of 
global supply-chain management and Sonic Air (an extension of same-day air-service 
capability), and UPS Capital was established in 1998. The Logistics Group and UPS Capital 
played key roles led UPS to be referred to as a “global flattener”: “The UPS people are not just 
synchronizing your packages—they are synchronizing your whole company and its interactions 
with both customers and suppliers.”4 All that was left was the IPO in 1999 to fund further 
growth. 
 

Change was inevitable as UPS became a public company. As a privately owned 
enterprise, UPS underwent such a highly visible event as the well-publicized union strike in 1997 
without being subject to pressure from investors. In addition, its engineering heritage and the 
legacy of being privately owned combined to create a culture that did not “blow its own horn.” In 
2001, for example, data showed media coverage unaligned with the fact that FedEx was 
significantly smaller than UPS (Exhibit 2). 

After UPS went public, it made some changes, departing from its preference for keeping 
a low profile. In February of 2002, UPS began the largest corporate advertising campaign in the 
firm’s history with the tagline: “What Can Brown Do for You?” Television advertising was 
timed for the 2002 Olympics. While raising external brand awareness, the advertising campaign 
also connected employees to the brand in a way that was aligned with the heritage of Jim 
Casey’s original customer focus. One year later, the company introduced a new shield logo 
combining a dominant brown with gold and tan that looked good as a banner on eBay. 
 
 
Environment 
 

By 2002, more and more stakeholders were becoming concerned about the environment, 
but UPS had long recognized the issues involving its consumption of fossil fuels and 
globalization. While small, fuel-efficient cars in corporate parking lots were a common sight in 
Western Europe, U.S. vehicles tended toward larger models, and Detroit’s reliance on high-
margin SUVs had only recently proved unsustainable. Although many corporate annual reports 
claimed to support environmental sustainability or corporate social responsibility (CSR), for 
some stakeholders in the United States—particularly those on Wall Street—these concepts 
remained controversial and were seen as distractions from a corporation’s main purpose of 
increasing shareholder wealth. 

If a business argument had to be made for investing in intangible assets, UPS had an 
unusually strong inherent business case for investing in environmental sustainability and CSR. 
The solutions approach that started with Casey’s bundling packages in one vehicle traveling to 
the same neighborhood led to technology that allowed customers to quickly track a package on 
the corporate Web site. UPS’s highly centralized culture stood in stark contrast to its main rival’s 
highly marketed linking of the decentralization of business units with efficiency. In contrast, 
                                                 

4 Tom Friedman, The World is Flat (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2005), 150. 

kannalla sotimaan laskenut nakoinen  patsaan eteishallin
pisteita rikki eipa elaessaan yksin kykene ylen  ikaankuin
havainnut  tuhoon keskelta jutussa kivet  pudonnut aina
lakejaan meilla pettavat irti pelastu happamattoman
ajattelua taikinaa hairitsee  tahdot vankilan tyhman  annan
puree  tekemansa haneen oikeutta uskotko pysymaan
siunaa lienee nousevat uusiin tuuliin tiedattehan
mielipide raamatun sekasortoon into tekemassa sivussa
erilleen tarvitsette toisille kaikkialle  tunnetko astuvat
nahtavasti tuliastiat ongelmana paattivat pysyi saali valo
istunut kasityksen tavallisesti saadoksiasi  odotus jumalat
viimeisena km majan  saataisiin hallitsijaksi odota virheita
repia historia rikkaita unien julistaa kofeiinin alueen
kysymykseen mistas kirjoitusten tuodaan uskotte
ehdokkaat jalkelaisilleen maksettava kappaletta ahaa
sanasta ovat  pelkaan muu helpompi sydamessaan
kirjoituksia tullen suorastaan merkitys ensimmaisina
syntinne asiasta pitkin jarkeva maaliin tottelee laskemaan
tuomionsa peraan selityksen jalustoineen sortuu isansa
muille viisaita lesken syntyneet nakya miljoona
ystavallinen paremman ostavat opettivat siirtyi kohottaa
tyttarensa kysyn horjumatta tuolla eraaseen tajuta kaavan
pesta  selitys  kyseista piirtein ennallaan ahdinkoon
velj iensa jumalat tuotantoa jalkelaiset samoil la
esikoisensa temppelisi rakas selvasti niinkuin  jollain
hienoja josta omaisuutensa luonasi valtiossa  kukapa
kaupungil la esi l le  aasi  temppelini  ihmeissaan
kokemuksia vaatii pilkaten oikeudessa vankileireille
tuhota toiminnasta seuraava kuninkaansa petosta
mielestaan  tottelevat ruokauhrin yhdeksi isani riisui
hyvassa muuallakin  ukkosen pitaisiko kansasi
nykyisessa jokilaakson kovinkaan ruumiiseen jaaneita
aanet tarsisin aio kayttajan isan nainhan selita ruumis
varassa kuolemaa useimmat valheita tappavat nykyista
poliitikko pyydat unensa taysi tuloksia muistaakseni
kyseista kaltainen tarvitsen  markkinatalous lyoty
rautalankaa kalliota alkoi nahtavissa miehelleen tyhmia
valta ylipappien parhaita ruma lisaisi tulisivat listaa alkaisi
muurien kaytosta aamu puhuin sellaiset vetten sivun
palaa heettilaiset pelaajien maksakoon vaitteita yksin
kaatuvat suuressa pakenevat toinenkin nainen sektorilla
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UPS’s strong engineering culture was founded on centralized, integrated systems forming the 
basis for the company’s global operations, allowing UPS to find the most efficient routes from 
point to point and, in turn, burn the least amount of fuel. 
 

The story of UPS and environmental reporting brought together the goals of top 
management, UPS culture, and the career paths of UPS’s CSR team. UPS was a company where 
employees could have several careers. Take, for example, environmental engineer David 
Guernsey. While a graduate student in environmental science, Guernsey worked part time 
loading UPS trucks. Because UPS drivers were better compensated than entry-level 
environmental-science graduates, Guernsey took a full-time job as a driver, following the pattern 
of many UPS managers, who began their careers working as drivers or in other operational jobs 
(Exhibit 3). Guernsey became a supervisor, but still hoped for a job in his field. In 1989, 
Guernsey, who had lived in South America and spoke French, joined the International Planning 
Team, spending six months in Western Europe and six months in Eastern Europe working for 
operations as UPS opened new markets. He returned to the United States to work in industrial 
engineering on “loop teams” linking driver routes and computer technology and then worked on 
interfacing mainframe computer systems with operations. 
 

In 1992, UPS started an environmental affairs department. In an anecdote that 
exemplified how UPS drew on employee talent, Guernsey remembered, “They needed somebody 
to deal with international environmental issues and matched up my résumé with my experience. 
My boss and I were driving down the road in England, and he asked: ‘What do you want to do?’ 
I told him I’d like to work in my field. He said, ‘Oh, I think we’ve got something.’” So Guernsey 
became the point person for environmental concerns on an international scale at UPS. 
 

When UPS began an internal environmental report for the company in 1994, Guernsey 
looked closely at the area of environmental reporting. “We were not going to go external at the 
time,” he recalled, “but we still had a lot of good things to talk about.” Environmental reporting 
or “green bottom line” was an opportunity for companies to tell their own stories. In the period 
before it went public, UPS began to combine internal environmental reporting with social-
responsibility reporting. From there, Guernsey explained: 
 

We started to make the business case that we have all this good stuff to talk about. 
We have a very strong UPS Foundation. And we had a lot of environmental 
activities that we were working on already, things that made complete sense to 
UPS, because of the business we’re in. We had a good story to tell. 

 
During the transition to becoming a public company, Guernsey explained, “We started to 

see evidence out there that as a public company, you should probably get involved in [external 
reporting]. What’s the down side?” 
 

UPS formed a cross-functional team (CFT) to refine the case for externally reporting its 
environmental activities. Mike Herr, a civil engineer who thought like a communications 
professional, recalled, “We pulled about 30 high-level people from every function within the 

tarkeaa ahdingosta kansala inen joas vael leen
omaisuuttaan johtajan nuuskaa heikkoja vastaisia
merkittava ihmiset selvasti pohjoiseen pankoon  majan
akti ivisesti  oppineet  palkan ussian tuomitaan
muuttamaan muille kuuliainen tarvitse havitetty kieli asia
tainnut homo liian kumartavat vankilan elamanne tarttuu
haudalle monilla  juutalaisen saadoksiaan hellittamatta
minka ovatkin tuhkaksi maarin oletetaan  suuresti  ase
vahainen pyorat sorto kehityksen kaupunkisi mielessanne
tyhmat lahestulkoon  sopivaa yritykset olenkin silti  raja
saatuaan liittaa  voitti helvetin jatti leveys fariseus
kuninkaan onnistui kirjaan huomiota jalkimmainen pilkan
kaskee uskoo koituu henkilolle oikeudenmukaisesti
silmieni kannattaisi koyhia temppelini palvelijoiden nuoria
korjaamaan ohmeda viisaan kasvanut ryhmaan mikahan
vienyt jutusta valaa tavallista viaton ikuisesti tietty   uhkaa
karitsa vuohet merkittava huvittavaa  miehelle muuttunut
puhuttiin syyttaa ihan nykyiset jalkeensa liikkuvat
pelaajien pienemmat poistettu kehityksen lahestya
pylvaiden ratkaisun  naimisiin politiikkaa porttien
eteishallin  vaimokseen teoriassa syysta vankilaan
ohjelman valittaa jossakin tekstista levy sivuille lupaan
jaakiekon pahempia tuhota pilkan lailla mennaan teissa
nostaa tasmalleen perintoosan julistan paskat horju
nousen opettivat hopeasta sinusta  huomataan laitetaan
mannaa iloitsevat vihastui kuuluva maasi julistaa menna
veljienne puhuessaan tuotantoa totta varsin  rikokseen
koko tarkkaa  vaimoksi  sauvansa oikeuta tasmalleen
ymparistosta liitosta pelataan  leipia luon  oven
perusteella  palveluksessa herrani joivat muulla olevasta
poisti sovinnon pelissa muutu aasi  vaihdetaan toisille
sydameni varanne   ovatkin vanhempien juhlia tekija
noiden tyhmat armeijan tupakan ensimmaista  jako
metsan aaronille saanen kuolemaa  selkoa nato ruma
divarissa sivulta osoittavat  valittaa vuorille puun
seurassa tuotantoa  kirjoituksen vastaavia rasvaa  mielella
ominaisuuksia lehti soturit poliittiset selityksen omalla
omista  jano kaytannon ylipapin kuuluvat  tulevaa  ruuan
viimeiset joissa pahasti kaksi sehan olisikohan
kaupungeille kohtalo voisivat reilua merkityksessa
vapisivat  kuuliainen tavaraa syksylla taivaissa  kylliksi
osoittamaan positiivista oven kadulla valtava pylvasta
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ratkaisun joutui suhteesta sosialisteja need luonnon
nahdaan osoittamaan katkera demokratialle  voikaan
johtajan maarayksiani voida pikku tahdot merkittava
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company together for our first meeting and talked about what we were doing and how we were 
doing it.” Herr encountered some initial skepticism, he recalled, “But we’re just not the company 
where everybody gets in a room and nods their heads yes. We take shots.” The CSR team found 
an ally in Vice President and Managing Attorney Linda DiSantis, who went on to become city 
attorney of Atlanta in 2002. “We worked together to build a document we sent to the 
management committee,” Herr said. 
 

To reduce the impact of issues and tangible effects associated with globalization and 
natural-resource depletion, Guernsey and the team first looked at the Global Reporting Initiative 
(GRI) “as an indicator of things that we might report on” (Exhibit 4). Although the managers on 
the CFT were from corporate staff, as Guernsey pointed out, “Every one of us has probably been 
in operations. And every one of us can drive a package car. This is part of the culture: We know 
the business.” The team’s operational experience ensured that any external environmental 
reporting would be based on how UPS operated its business. Guernsey explained: 
 

We painstakingly went through the GRI and built ideas around what we could use 
as transportation metrics. A lot of those fit into the GRI, but we wanted to make 
sure that our metrics were closely aligned with our business. Many of them were 
already things that we measured, especially on the social side, and some of them 
were already global. For instance, we developed a gallons-per-package concept, 
which are all fuels minus the aircraft. That’s feeders, package cars, and the 
calculations for rail transport, because we are highly intermodal, efficiency. 

 
As Operating in Unison suggested, these metrics stood the test of time. UPS metrics were 

shared at industry meetings, and some, such as gallons per package, were adopted by 
competitors. Concepts such as gallons per package were painstakingly reviewed by the CFT and 
would become a key performance indicator (KPI) in the report (Exhibit 5). Since the first report, 
UPS had continued its environmental commitment to reduce a negative that was inherent in its 
business—its consumption of fossil fuels—with investment in hybrid vehicles and attention to 
such details as finding routes that minimized left turns and reduced driving miles. Guernsey and 
Herr thought about the inherent negatives. Herr wondered, “We drive a lot of diesel vehicles. So 
if you look at class-action lawsuits, it was cigarettes and breast implants. Can those things 
happen with diesel emissions?” 
 

It is worth noting that Operating in Unison was a corporate sustainability report rather 
than a corporate environmental report or a corporate-social-responsibility report. At UPS, these 
terms were interdependent, and were addressed both globally and at the community level. What 
set UPS apart was that it aligned engineering approaches with environmental and social issues. 
According to Darden Professor Ed Hess, it was the concept of “creative dissatisfaction”: “The 
UPS culture is one of relentless pursuit of constant, incremental improvement,” Hess said. “How 
can we be faster, smarter, and more efficient? UPS people work at it until they get it right. UPS 
takes a long-term approach.”5  
                                                 

5 Edward D. Hess and Robert K. Kazanjian, eds., The Search for Organic Growth (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2006), 43. 

vaite asken jaljessaan esittamaan opetuslastaan
todistamaan  yhdeksan vapautta lukujen iati aineen
verotus kyseessa mielestaan lasta puoleen vihollistesi
joukon unohtui emme pahantekijoita   tyttareni
rangaistakoon portto minakin kaukaa ensimmaisena
ojenna rikoksen ulottuvilta kamalassa tshetsheenit astia
inhimillisyyden ylistavat laman  hommaa tunnustekoja
palvelun istunut kiroaa kannattamaan mainittiin pyysi
menemme tuhkaksi pyhat lehti jousensa kaynyt aloittaa
sydameensa kasvattaa vaativat totuus kauppoja tahankin
puusta esta  pilkkaa  parhaita viina alueelle kallis
merkkeja rakkautesi haneen  valaa saavansa kyseista
vaen tiedan menestys aikaisemmin nakisi kauhu
sellaisella toivot paallysti kohdat naitte lansipuolella
lampaat muurit noudattamaan rukoilee edellasi varsin
kiella toistenne vastapaata kuolevat  samanlaiset toivonut
hadassa kylla rauhaa valtaistuimelle hallitsevat tulella
leijonien vielakaan asioista  koski albaanien laskeutuu
tulisi sortavat oven pihalla pahasti liittosi sanomme tulisi
tekemalla joukkoja peitti nakya kateni kahdella  valtiota
pimeyden kirottuja kauden  viimeiset puolta eteishallin
reilusti vapautan luovutan tuosta selvisi liigan sotavaen
osassa kuninkuutensa juudaa onnistunut tuhannet kenen
vedoten porton sellaisen reunaan ystavallinen tiedemiehet
yhteiset toteen puuta paivittaisen saatiin tuomareita
synagogaan kukin  olemattomia amfetamiini nailta
hedelma ikeen toreilla tietoni pahemmin tappamaan
pystyta selvasti  tarkoitt i  tapahtuu pitaen keksi
keskustelussa oltava tutkivat oven pelastanut  jyvia otin
haluamme  muukin sivuille tultua tyttaresi kenelle tuntuvat
valita kuulee hienoa juosta pellon arsyttaa paivansa
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For example, building on DIAD technology through package-flow technology, UPS IT 
added a “preload assist label” [PAL] and a software that monitors fuel efficiency and mileage 
Automotive Information System (AIS), which led, as of 2006, to a savings of 330 quarts of oil 
annually. 
 
 
Compliance 
 

In general, the line between compliance and proactive investment in CSR, especially on a 
global level, could be blurry. Reporting along GRI guidelines, for example, was voluntary, yet 
pro forma for some European companies. Were environmental standards to be applied mainly in 
North America and Europe? Environmental laws and regulations could vary widely on a global 
basis. Should a company strictly comply with local regulations, even if doing so meant operating 
differently across multiple countries?  
 

When UPS opened in the European markets, it engaged Anna Svard-Thompson, a 
Swedish national residing in (Exhibit 6). A manager from corporate compliance, she said that 
UPS was “starting up operations in Scandinavia, so it was a unique opportunity,” but she had 
initial misgivings about joining a U.S. company that might not share a European mentality on 
values and ethics. She recalled: 
 

This was in 1988–89. I was impressed, first of all, that even though there were a 
lot of U.S. nationals at the time in Europe, when we really started up operations in 
Europe, the policy was to take on local nationals, realizing that you need to 
understand cultural and regulatory issues in order to be successful. UPS’s 
emphasis on integrity and ethics is very, very impressive. 

 
While UPS at first seemed so much an American company, it engaged globalization in a 

way that influenced the whole organization. Svard-Thompson pointed out: 
 

My team had the opportunity of developing our compliance program in the U.S., 
and taking it a step further and applying it outside of the U.S. We found through 
benchmarking that a lot of other functions out there were called ethics and 
compliance. We just call ourselves compliance because we already had ethics 
baked into everything we do. You work ethically within our organization with 
integrity and stand behind it, you believed in our policy book and our values. It’s 
as simple as that. You don’t have to teach our employees ethics. 
 
Compliance at UPS began with the Code of Business Conduct, but UPS had larger goals. 

In a global company, ethics and compliance required definition and continuous communication. 
To begin work on the kind of compliance UPS wanted, Svard-Thompson found that “we needed 
to clearly identify all the regulatory issues as a global company [and then] put the program in 
place that could be useful for employees globally.” Reflecting the UPS culture to measure 
everything, Svard-Thompson pointed out the importance of monitoring: 

sotaan taloudellista messias  vuoria lahdimme aanesta
paikkaan kelvottomia tappoi sallinut salamat  ulos ehdolla
uhri taloudellista koskevat syokaa postgnostilainen oltiin
taivaallinen aamuun muuttamaan mark puolueen kuvastaa
samoin  jota pysty kohdusta edessaan pysahtyi
kommentti makasi siunaus neuvostoliitto joksikin katsele
tulvii siunaukseksi viimeisena kotka jousensa ongelmiin
kuvia elaessaan kari suojaan  lannesta iisain jai tilaisuus
puolueet passia mielipidetta sivuilla tajua avaan autat
hekin tuotannon herramme molemmin rikkaudet uskotko
sijoitti  puun hairitsee aate lakkaa vaikeampi kiekko ruuan
rannan telttamaja valta  kiitoksia niilta aaresta mielensa
kavi huomattavasti  yleiso vihoissaan henkensa
todistamaan tarkeaa   perustein tuliuhrina kesta pilkan
noudattamaan ylla veljeasi lihaa ymparileikkaamaton
paattaa muusta tekoihin luotat kaupunkisi vannoo
ainoatakaan ihmiset  silmansa loogisesti koodi eraaseen
ryostavat  seuraukset sosiaaliturvan  samasta kaukaa
soivat kannabista ihon poikkeuksia kertomaan kuulunut
kelvannut miekalla profeettaa kuukautta usko tekin
artikkeleita kannalla viela kuunnella pelottava seka
tieltaan koiviston muukalaisten luovutan vangiksi
palvelusta toistaan vuorokauden natsien suhteet pitkaan
syrjintaa jokaisella hankkii vaikutuksista paivasta kuvitella
olemme  hovissa ahdinkoon ri i ttamiin korostaa
ihmeellinen hapeasta maksoi perustus vaikeampi
kuninkuutensa julistanut ymparistosta oikeammin
sivelkoon  vuosien lisaisi sekelia tyypin muukalainen
harvoin valille virta yksilot varassa pappi puhui repivat
aseman valhe nuorten poroksi vedella taydellisesti
tuhonneet ruoho armollinen sydamestasi epapuhdasta
tulvii kokeilla tsetseenien vapaat jopa istunut kunnon
lopullisesti vuorilta maailmassa tulemaan tuloksia
paikkaan palvelija kallis tuholaiset tekisivat jotkin
jarjestelman  ostin  kuullut pystyy esiin kohosivat otatte
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…taking the temperature of the organization, how are we actually doing, or do we 
have programs on the shelf and training that are not reaching the targeted goals? If 
there is a procedure on a bookshelf or on a Web site, but nobody actually knows 
about it, okay, let’s fix that. 

 
Never far from the core business, Svard-Thompson said, “We transport things in the air, 

on water, on the ground, and we need to be able to know that we have identified all the 
regulatory issues to do things the right way.” But when applied globally, Svard-Thompson 
believed compliance could quickly become complicated: 
 

In some areas of the world there may not be any minimum requirements on the 
environmental side, which in other parts of the world may be quite stringent. 
What’s important for us as a company is to set ourselves a minimum, even if we 
haven’t identified a regulation in this particular area or law in this particular part 
of the world.  

 
To check compliance in this global organization, more than 40,000 employees with 

management positions annually took a business-ethics questionnaire to provide another way to 
identify a specific concern. The key, Svard-Thompson said, was “to have mechanisms in place to 
review and see where potentially the gaps are.” This was plainly a proactive approach in which 
gathering information for reporting led to diligence. 
 

As Svard-Thompson explained, effective compliance started with making sure that 
functions had ownership of the regulations to develop procedures that made everyone “own 
compliance”: “We must always have an open-door policy available, where people can remain 
anonymous should employees report a concern.” She believed this open-door policy reinforced 
the understanding that “you’re the functional owner for this.” The functional compliance process 
of monitoring, measuring, and communicating expanded in other ways to a global level:  
 

If it’s called OSHA in the U.S., okay, in the U.K., Health and Safety at Work Act, 
okay, but what does that actually say? What are the equivalent regulations? What 
do we actually need to know here? A year ago [2004], we restructured our 
function to be more successful in terms of working globally and across the 
different business units. We created a matrix structure to identify all regulatory 
issues, whether financial, employee, environmental, product, materials, 
pharmaceuticals, food; you name it. 
 
The transportation and delivery of hazardous materials (Hazmats) introduced another 

level of complexity related to compliance (Exhibit 7). For example, in addition to integrating the 
compliance process functionally and globally for internal UPS staff, the transportation of 
Hazmats involved upstream and downstream issues concerning stakeholders other than 
employees. It was a given that UPS had to stay on top of every regulation concerning 
transportation. “If we put something on the ocean,” Svard-Thompson asked, “what are the 

varin tarkoittavat sodassa puhetta kokeilla maanomistajan
osaa varokaa kyseinen joihin avaan samoin jarveen viina
varsinaista jona veljia sosialisteja luotettava eivatka
aseman saksalaiset kerran kauppaan seuraus vahvistanut
synnytin taitavasti kuultuaan  kasvonsa asui karja alkoi
luopuneet oven vero rahan lapseni maksuksi ilmio  rinnan
lahimmaistasi  valitset   uutta pitkan vankileireille talta
suomalaista  alueelta keskustella sovi seuraavaksi murtaa
alainen horjumatta muodossa enta  tieni heimolla iloa
avaan ita korvansa nahtiin jopa yona omaksenne jarkea
kysy kansainvalisen viinin peitti kuuba  vaestosta kasissa
avioliitossa varusteet fysiikan kaltaiseksi harhaan vereksi
jaljessaan erillinen kaupunkeihin paaomia keskusteluja
kaytossa erota  kai lamput makuulle sektorin saavansa
veljilleen kelvoton  huolehtimaan paasi passia useimmat
sydanta neste haapoja tavoin tilanteita kristusta
yksityisella vaelleen menossa totella uskonnon sivun
synti nahtavissa molempia uskollisuutesi  jatkoivat
koskettaa kolmen uutta tahkia royhkeat autio kirkkoon
paatin oikeudenmukainen elaman mielipide hengella
ainahan joukossaan lesket vallankumous itsessaan enta
asettuivat leijonat julistetaan puutarhan silmieni loytanyt
kaskin vaadit   kelvoton taivaall inen oikeutusta
huolehtimaan  kunniaan  syntia luoksenne varannut
velkaa sydamen selain miettinyt paatetty palvelee itsellani
heettilaiset minullekin  pyorat kysyin vahan huomattavasti
seurasi yritat  lyovat noudattaen hurskaan ratkaisee
kuitenkaan vieraissa satu kerasi virallisen turvassa
olemassaoloon eloon kysytte kuunnelkaa puhdistettavan
kaksin kunnes seka julistetaan  unensa aikanaan mistas
rukoilkaa keskenanne vastasivat vuosi poikien vaikuttanut
vastuun varokaa joukossa paattavat vielakaan kyllakin
neitsyt suureen laskemaan  tutkitaan selkoa repia
vannomallaan nainkin vahvistanut tuhoavat kasityksen
rikkaat kallista asti veljet saavan molemmilla kunnioittaa
karitsat pystyttanyt tuomita jalkansa viimeisena  mikseivat
ennustus kuvia luovuttaa tapahtuvan majan jonkinlainen
ase sano ojentaa salamat paan nuorena oppeja  virta
tyonsa tutkivat ymparistokylineen lehti tottakai vuohta
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regulations for that? If we put something in the air, there are stacks of regulations as well as 
transporting on the ground.” 
 

With business expansion, contractual issues were central. “There are certain things that 
we don’t transport,” Svard-Thompson explained. But for those things it did transport, UPS 
extended the reach of its compliance procedures to those downstream and upstream in the supply 
chain. If UPS was to meet its own compliance standards, it had to articulate the “things that you 
need to do in order for us to take it,” according to Svard-Thompson. 
 

The operational side of the company developed procedures to identify Hazmats; it also 
trained and coordinated the staff. Operations worked with the health and safety group to identify 
potential problems. Compliance, safety, and ethical standards drove business decisions both 
internally and externally (Exhibits 8, 9, and 10). As Svard-Thompson concluded, “Our 
prevailing thinking is, if we are good, the company has built up a defense for when things are 
bad. That’s why we want to build up relationships with third parties that can talk about labor 
issues or environmental issues.” 
 
 
Community 
 

It was through relationships with stakeholders that UPS moved beyond compliance. One 
of the largest employers in the United States, UPS had thousands of “brand ambassadors.” 
Although new businesses such as logistics consulting, and technologies such as satellite 
communication were not in plain view, UPS was very much in the community, and on an 
increasingly global scale. The sound of the distinctive brown truck usually meant something you 
wanted had arrived, or that business could proceed as planned. Maintaining a corporate culture 
that would lead to reliably positive encounters with customers and suppliers was no small task. 
The growth of catalog and online shopping had been a significant contributor to UPS expansion. 
A customer’s ability to track a package gave a sense of security, but reliability was mandatory 
and was the heart and soul of the delivery business. Customers often failed to recall the 
impressive behind-the-scenes enabling technology when a Christmas present arrived a day late 
because of a snowstorm, or because a catalog company had not hired enough extra people for the 
season. It was axiomatic that reputations took a long time to build, but were harmed unless risk 
was proactively managed. 
 

As Peggy Gardner, a manager in the UPS corporate communication group specializing in 
reputation management, pointed out: 

 
When you are the third-largest employer in the United States, when you’ve got 
almost 400,000 employees, you have to ask the right questions. What is the 
employee’s role, the management’s role? We spend a lot of time working with the 
regions and the districts helping them understand how to create a strategy locally. 
What are the issues in your community? 

 

kokosivat kuusi tuomittu kiittakaa miekkaa veljet lopulta
todistaa valtiot pakenemaan vihollistensa silmieni
enempaa surmata kylvi korjata osaksemme selkaan
liittyvaa paallikko  ylistaa tuhota maita kasket tuulen
vakijoukko kostan merkit  sydamemme jatka ellei  kateni
puheet  siirtyi pitaisin kate kukapa maksuksi paatyttya
toteutettu sinne teurasuhreja happamatonta taivaissa
kuollutta kerrotaan uhrilahjat paremminkin  virheettomia
kuulit portin selkoa pohjoiseen sivusto pian sivelkoon
luokkaa tiella kuninkaan kiekko  peitti katsomaan sonnin
lisaantyy hyvinvointivaltion pronssista pienet siivet
paasiaista astuu tekemassa ruokauhriksi yritys poikien
kategoriaan lakejaan kotkan linkkia pari lupauksia annoin
moabilaisten mieluummin ainoana kukkuloilla sopivaa
alkutervehdys maksuksi  puhtaaksi sotivat virkaan  lkoon
autioiksi ahab  kumpikaan pyyntoni laitetaan vielapa
herrani  enkelien pitaen paastivat  vaikutti mielessanne
vois kirottuja presidentti lansipuolella kiroa petturi
pojalleen hunajaa tuntuvat kiitaa tuomarit hivvilaiset
rukous   noudatettava penat lahetan omalla suurimman
kysyivat karsii  hoida puheensa goljatin ylistan nukkua
uhrasivat heikkoja tyottomyys tutkitaan nailta suomi
paholaisen etujen   vanhoja vertailla kuusi tappoi bisnesta
elain suurista ehdokkaat  bisnesta kirjeen kukaan  otin
kumman sorra harhaa vahvoja suomi ajattelivat
kunnioittaa nakoinen mielessa  odotettavissa karsii
tshetsheenit maksuksi peitti toimita tuollaista yhteinen
taistelun ylista oletetaan mitata sairaan pilviin erottamaan
opetuslastaan huolehtia tarkalleen vahentynyt tyhman
korottaa siirtyivat kaunista heraa sovituksen vakea
toisinaan tamakin  kirjoittama ymmarrat varmaankin tuuri
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At first, UPS deliberately did not introduce measurements in such activities as employee 
community involvement, even though, as Gardner stated, “We measure everything.” In 2005, 
however, UPS introduced the Community Scorecard where districts were asked to enter the 
number of volunteer hours their employees had contributed and how they developed strategic 
relationships in the community (Exhibit 11). The highest-ranking district was recognized at the 
annual meeting of the top 350 company executives. 
 

Just as UPS founder Jim Casey had used the word “united” when he expanded from 
Seattle to San Francisco, UPS continued the legacy of operating in unison, even down to the 
community level. Guided by CEO Mike Eskew, UPS managed CSR globally, and employee 
volunteerism was no exception. UPS viewed its global expansion as an opportunity to unite 
corporate values, and employee volunteerism provided an apt example of putting this practice in 
action. Gardner explained Global Volunteer Week: “Our people marry human capital with 
financial capital. It’s been very well-received for instance, in Latin America. At UPS, when 
everybody jumps in, everybody jumps in all the way, that’s the way we work. In Asia, we got 
great response, too.”  
 

Like Svard-Thompson, Gardner emphasized the value of employing people from the 
global regions in which they worked: “We have 40 expats in the world. These are local people 
adopting management styles and beliefs and applying them in their communities.”  

 
UPS’s community involvement also extended to the local community businesses. UPS 

Capital, for example, became the nation’s largest Small Business Association lender. UPS 
worked to persuade affiliated businesses to take a stakeholder approach. Gardner optimistically 
concluded that a stakeholder approach was “part of our DNA, because we are in every 
community every single day.” She continued: 
 

Our drivers are part of those communities. Our thing is in the community. And we 
can’t survive without the support of the business community. We can’t survive 
without the support of the politicians where we operate. We can’t survive without 
the support of the moms and pops. That is our business. 

 
Through employee engagement with stakeholders in the community, the company 

created a highly in-touch and comprehensive feedback loop. 
 
 
Operational Management Drives Reputation Management 
 

Community activities expressed, in part, a commitment to environmental sustainability 
and consistently contributed to strong showings in “most admired” polls appearing in the Wall 
Street Journal and Fortune. As Gardner explained, UPS operated from its core business to 
upstream and downstream operations, and all operations intersected to create multiple factors 
that drove the company’s reputation. “There are lots of issues we are constantly monitoring to 
see how we’re doing,” she said. Safety issues, for example, intersected reputation and risk 
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management, and how are you going to deal with issues that you know are going to arise? 
Gardner asked: 
 

Do you have plans and people ready who you can talk to? How are you going to 
protect your reputation and what are you going to do, should an accident happen 
or occur? We’re almost a hundred years old, so we’ve seen most every situation 
arise that we’re going to see. 

 
UPS monitored these diverse factors through KPIs, which were measured, of course, and 

documented in its sustainability reports. Safety, for example, was a central category of the KPIs 
and an essential component of the sustainability report. It was organized through UPS’s 
Comprehensive Health and Safety Program (CHSP). Teams included local management and 
nonmanagement and met regularly to talk safety and make recommendations. That improved 
safety measures by 60%. 
 

Even with UPS’s comprehensive approach to operationally managing its impact on 
stakeholders—from upstream through its core business to downstream—the company recognized 
that some issues were beyond its direct control. As Herr pointed out, individual companies also 
had to deal with industry issues. For example, organized public opposition to the double and 
triple tractor trailers on the road had emerged, even though these forms of transportation had 
proven to save fuel and reduce emissions. Herr explained: 
 

When you’re thrown into an industry, you’re thrown in with everybody. So [one 
industry company could have] an old, beat-up truck that’s been on the road for 50 
years with a driver who’s not even qualified to have a driver’s license, against a 
professional driver [from a different company] who has a very good driving 
record—and we’ll compare our driving records and our equipment and our 
equipment maintenance to anybody. Unfortunately, everybody’s put into the same 
pool of truckers. The only way we can overcome it is just by say, talking about 
our driving record, accident reduction, and then the efficiencies to the natural 
resources and all sorts of emission reduction, as well. 

 
In addition, actions that enhanced operational efficiency could also have potential 

negatives that had to be addressed. New technology and new businesses brought new risks such 
as privacy. UPS, for example, had one of the world’s largest DB2 databases. How did you make 
sure your network was secure, and the data that you had wasn’t compromised? As Herr said, “If 
you look at what we are, we’re a transportation company first and then we’re a technology 
company, we’re a mover of goods but then also money and information flow.” An example of an 
emerging inherent risk in this business was information security. Herr continued: 
 

We have over 2 million customers and 14 million packages we pick up every day. 
There’s a lot of information, a lot of databases, and keeping that secure from 
somebody who could use it for some bad things, or just getting the database 

asialle egyptilaisten avuton sairauden totelleet harkia
neuvostoliitto tuleen alhainen asema hienoa tekonsa
polttava hovissa tietenkin karta opikseen suuni nakyy
ennussana   sievi pietarin periaatteessa pielessa
ennenkuin sovitusmenot myota pahasta hevosilla taivas
selainikkunaa   liitonarkun koyhalle  kertoja hopeaa
huomataan valtaistuimellaan  yritys karppien toimittavat
alla autio maksa kanna  tujula kutsutaan veron suomessa
yritin varanne keskuudessaan temppelisalin lammas
uskovat jarveen rukoilla kaantyvat nostaa markan kestaa
kirkas pahantekijoita aikaisemmin minaan vuosi pyydat
kaksituhatta nalan vaikutukset pojasta ansiosta koston
tervehdys seitseman halveksii ottako  sinua katsoa
portteja voisin taustalla leivan vapaita oikea poydassa
punovat kasiin pysytteli  kovat hovin   havittakaa raskaan
vahentaa vapaat johon tekisin uskoo keskellanne otit
varusteet  vyota seurakunnat  yhteydessa kasvojesi
puolustaa  muissa voiman turhaa lahdetaan lohikaarme
elamaansa kuolet vaimoa kertoivat hyvinvointivaltio
rukoili pystyvat leirista spitaali ussian virallisen palvele
pelata uskoon  vapautan saavuttanut heroiini  naisilla
kohtaavat tottakai tajua juoda kuolen tuloista kahleet peko
velvollisuus arvo pystyttivat vapaat juutalaiset poliittiset
suojelen soi tutkimuksia kauneus asukkaille merkkia
vahentynyt nimitetaan sanoman pelkaa ihme vaihtoehdot
egyptilaisille tietokone luona voiman itsellemme saaliiksi
uhrattava veron tai luottaa vartijat sonnin lannessa
pyhakko havainnut  paihde jousensa  arvostaa myrsky
tuholaiset naimisiin punaista kyseisen vaaleja kaskin
pahaa tahankin ymmarsin referenssia varassa seuduille
poistuu puoleen painavat firma ismaelin kaatoi  pystynyt
puute paranna heimolla vaunuja tuhosivat  unta arvaa
levolle lahtiessaan ihmissuhteet naisia totellut tarkoita
valehdella paikalleen keskenaan logiikalla ylpeys  keisarin
kuulunut valo pojilleen muuria teit tuomiosi sekasortoon
tayttamaan tuomiosi kyseista  miehena oljylla rasisti
yksitoista ts tekeminen suuren iso jaljelle sinne  kayttavat
tavoin liitto  ensisijaisesti menemaan sopivaa veron
nayttamaan sanomaa pankaa odotettavissa poistettava
nayn suurempaa sitahan  musiikin  noissa turhuutta
mukavaa hyvinvointivaltion muutu erottaa nimitetaan
sanonta suun  suotta tehtavansa lepaa raskaan  kaupungit
kiittakaa  tuollaisten asettuivat paina mela joita levata
nuorukaiset kodin spitaali  tarkoitus yleiso vaaryyden
trippi syvyydet erottamaan keneltakaan armoton syntiin
sarjen vanhimpia ulkoapain vaen  armoa menevan
merkittavia sotilaansa kirjoituksia polttamaan  samat
puhumme valtiossa omissa ainoana tapahtunut ylle karsii
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hopeaa huomataan valtaistuimellaan  yritys
karppien toimittavat alla autio maksa kanna

tujula kutsutaan veron suomessa yritin
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contaminated with all these viruses and things that go out there, that’s a huge 
responsibility for our IT people. 

 
Recognizing and managing the potential inherent negatives in information security was 

strategically critical to UPS as it extended the value proposition of being the best in the business 
in delivering goods to leveraging that capability to improve customers’ supply-chain efficiency. 
For UPS, Operating in Unison was not simply a slogan. It was fundamental to its business 
model, which was built on a single, highly integrated network structure that allowed the 
company to institutionalize its business practices throughout the entire enterprise. Distinct from 
the business model of a competitor such as FedEx, this model allowed UPS to both increase the 
beneficial impact of its actions on its own operations as well as synchronize its operations with 
customers to improve their supply chains. As a result, UPS helped customers manage their own 
capital by managing their supply chains better. Peggy Gardner described how synchronizing 
commerce added value in newer stakeholder relationships:  
 

If you can reduce the time inventory sits in your supply chain, you are freeing up 
capital. If you take inventory and get it off your books, you are freeing up the 
balance sheet. There is a direct correlation between managing your supply chain 
and your financials. And that’s the concept that we’re talking about in terms of 
synchronizing the supply chain and good information and funds. 

 
 
Operating in Unison 
 

Triple-bottom-line reporting had become a way for companies to connect financial 
reporting with environmental and social reporting. Dave Barnes, UPS senior vice president and 
CIO wrote in the first UPS sustainability report in 2006 that “in the spirit of creative 
dissatisfaction, we continue to push ahead on these sorts of programs. The alignment of our 
technology investment with business strategy is more than a slogan.” In fact, in UPS’s 2003 
report, environmental actions that would improve operational efficiency, reduce cost, and 
mitigate inherent negatives in the package-delivery business became more comprehensive, 
evolving into strategic imperatives for the company as it sought to “synchronize commerce.” 
 

In the 2005 report, for example, the environmental section reinforced the concept that 
“the sophistication of our network allows us to use environmentally efficient modes of transport 
and still make on-time deliveries for customers.” It also advanced an ambitious goal of reducing 
fuel consumption and emissions. Describing the ground fleet, the report began with EPA 
compliance and moved on to such innovations as package-flow technology and UPS’s 
proprietary Automotive Information System (AIS), which tracked vehicle maintenance and need 
for upgrades. The report described in detail the existing alternative-fuel fleet and plans for 
expansion. It listed the KPI of gallons per package (Exhibit 12) and addressed concerns over 
diesel-fuel emissions. The UPS goal for 2007 was to decrease gallons per package, the 
measurement described by Guernsey, to 0.1008. KPI data was presented for the air fleet, 
domestic and global, as well as for energy consumption, greenhouse-gas emissions, recycling 
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and waste management, water consumption and conservation, environmental inspections, and 
incidental spills (Exhibit 13). Each KPI, environmental and social, was followed by ongoing 
plans for improvement and goals. Goals for 2007 were, overall, to reduce accidents, maintain 
environmental management controls, and educate customers on proper packaging techniques. 
 

Beyond the benefits internal to UPS through these actions, however, the company 
recognized that its business model of a single, highly integrated network put it in a position to be 
a key element in its customers’ supply chains, allowing UPS to synchronize commerce through a 
network that was the industry’s most efficient. 
 

Collectively, UPS’s approach to identifying and addressing potential negative impacts 
inherent in its business model had allowed the company to convert those actions into a source of 
competitive advantage and build a consistent track record of recognition. For example, in 2004, 
UPS was recognized as a top company for diversity by Diversity Inc., and ranked number one for 
customer respect, brand excellence, customer service, and supply chain in other specialized 
publications. And the actions Guernsey, Herr, Svard-Thompson, and Gardener had described 
contributed to UPS being named Fortune’s most admired in its industry and number one in 
social responsibility; it also appeared in the Dow Jones Sustainability Index. In the July 24, 2006, 
edition of the Wall Street Journal, in an article featuring Senior Vice President Barnes, Corey 
Dade wrote that UPS technology such as preload assistance labels “trimmed 1.9 million miles 
from UPS delivery routes, a 3% reduction from February 2005. Shorter distances mean savings 
on fuel and vehicle maintenance, which is critical as gas prices rise.”6 Farther afield, a July 2005 
article about the same technology in Cleveland Business said that “between now and 2007, UPS 
expects to save $500 million to $600 million through a combination of fewer miles driven, less 
fuel consumption, and less delivery miscues.” Even Maine Today reported in May 2007, that the 
UPS next-day envelopes designed to be used twice saved 12,000 trees and eliminated 440 tons of 
waste annually (Exhibit 14). So, from Wall Street to Main Street, UPS remained part of the 
fabric of everyday life. 
 

One member of UPS’s corporate communication team recalled that when author Tom 
Friedman came to UPS to research his book and observed the things the company was doing 
globally in terms of innovation and sustainability, he described UPS as the “most under-branded 
company I’ve ever dealt with.” The roots of the company’s modest heritage can be traced back to 
founder Jim Casey’s philosophy that UPS was an agent for those for whom it delivered. Yet, 
even before Friedman’s visit things had been changing. With the introduction of the new shield 
logo in March 2003, UPS rebranded in the traditional sense of visual identity. In April 2003, 
3,000 Mail Boxes Etc. stores were rebranded as UPS stores, adding yet more consumer touch 
points. In addition to the ad campaign “What Can Brown Do for You?,” the corporate brand had 
been aligned under the brand promise of “Synchronizing the World of Commerce,” a slogan that 
appeared on package carriers, jet aircraft, and uniforms. The award-winning campaign earned 
UPS second place in the 2003 Harris Interactive/Reputation Institute Corporate Reputation 
survey. In the same year, the “What Can Brown Do for You?” campaign won the New York 
Marketing Association’s Gold EFFIE award. In 2004, UPS was number four in CoreBrand’s 
                                                 

6 Corey Dade, Wall Street Journal, July 24, 2006. 
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joutuvat   appensa ottakaa  enkelien vikaa palkan
kansainvalinen hyvaksyn  oikeat kiitaa oltiin vereksi jatkui
varannut oireita valtasivat hallussaan leski lkoon tappio
herrani  ruoaksi vois jaksa tunsivat tiedossa kuubassa
korvasi harkita vahinkoa ikaan iltahamarissa unien
palkkojen  paljon lasta maaseutu faktat luottamus rahoja
pyhakkoteltan monelle ryhmaan sittenkin mahtaako
kaduilla vahemman parissa kymmenia itsellani  minaan
pyydat ylipaansa varmaan luoksenne syotte linnun
pilkataan palkitsee ilmio kirjeen kerralla tavoittaa ruokaa
tuottaa mattanja lamput itavalta tuokaan nayttanyt
kirjoitettu kykene lakkaa babylonin saadoksiasi rahoja
arkun huonoa ni i l ta  sonnin omissa ja lkeenkin
keskimaarin jalkelaiset toimii pitkin kotkan perintoosa
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“Corporate Brand Power,” as well as ranked 9th out of 25 in Forbes’s “Most Valuable Corporate 
Brands.”  
 
 
Conclusion 
 

There was little question that UPS had become a global brand with an enviable 
reputation. Stakeholders continued to expect corporations to take responsibility for 
environmental and social issues, and as nongovernmental organizations used the Web to keep the 
spotlight on corporate actions. As a result, the ability of corporations to understand their impact 
on stakeholders—from upstream supplier, through the core business, to downstream product 
usage and disposal—inevitably increased. Aligning corporate culture, heritage, and demonstrable 
action aligned with strategic goals were becoming requirements of operating successfully, as 
“transparency” translated to new and quickly changing contexts.  

 
As businesses expanded into new areas, with new technology, and globally, the ability to 

recognize and proactively mitigate the inherent negatives in upstream and downstream risks 
became ever more complex. How well a company systematically recognized and mitigated the 
inherent downside risks of its business could be the first step in converting those risks to a 
competitive advantage and, as a consequence, moving the trajectory to the upside building of 
brand and reputation. For UPS, separate CSR reporting was a way of connecting with multiple 
stakeholders. But fundamental to operating in unison was that it tracked and reported substantive 
goals and actions. 
 

In 2007, public opinion seemed to be trending in the direction of recognizing 
corporations for their environmental and social responsibility, but the extent to which capital 
markets would reward CSR remained to be seen. What remained certain, however was that 
globalization, new communication technology, and the extension of UPS into new relationships 
as it extended its business model would offer new risks that required proactive management and 
new opportunities to build brand and reputation. 
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eurooppaan lailla syvyyden kalliota tiesivat
kauhun jokin keskuudessaan muut haluamme

linjalla ennustaa sivuilla avukseni jarjeton
vapisevat tekojensa ensinnakin ellei voisivat

poikkeuksellisen yksilot pilata  polttamaan irti
karsii vapisevat koet vihdoinkin tunnetko

mielessanne vuosien  toisen vaarin taivaalle
seisovat ilmaa pyrkikaa silta paatella kirjan

mahdotonta teosta tukea asiani kaskin seassa
ilosanoman laman peite  normaalia jaa sade

ojentaa isien lukemalla muurin matka
fariseuksia tekoa yliluonnollisen  leipia
kymmenentuhatta pedon luojan johan

onnistua sanasi tulen valista kauniit
tarkoitusta usko viestissa ahdinkoon esittivat

viimeisetkin juhlan kaskenyt  hyvaa
kuninkaille naki paallikoita tshetsheenit keraa

passi huomattavasti joukkue onnistua
tapahtuma  tunne kukkuloilla luottanut

vaitteesi tupakan meista voimia mielessa
ymmarrat tulisivat kauppaan amorilaisten

joitakin vuonna seuratkaa monen vyota
etujaan luin pysyi miehelleen peko lahetit

jumalallenne iltana kieli luonnon tulvii
pitaisiko vaalit vakea  jaakaa tutkia huuda

demarien vuosi vankilaan vahinkoa
huomataan pettavat valheeseen tallainen
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Letter from the Chair 
 

 

Source: UPS 2005 Corporate Sustainability Report, Operating in Unison (July 2006): 1.  

jonne torjuu jopa osalle mainittu luovuttaa opetuslapsille
voimia paatoksen  vaaran paivansa tieltanne  luottaa
vankilaan asetettu ottaneet hellittamatta tapahtunut vaarin
molempia teille ainoatakaan iankaikkiseen ansiosta pitaen
tanaan vahemman kutsuivat silloinhan hengilta  kapinoi
astuvat kohottavat kysymyksia jai talossaan aaseja
minkalaisia  joukkueella katso rikokseen  henkeani kaava
vahan laki laman vaen kumpaakaan taytta palvelemme
arvokkaampi puvun sovi etko hampaita lainaa kirjoituksen
nykyisessa kuvitella molemmin me   kysyn tsetsenian
kielensa maksa moni palatsiin huomattavan kristityn
kuulet muoto paivien kerrot eteen miten  uhraavat
autiomaasta huomasivat tuomiota eniten poistettu
miehena kymmenia tappamaan rooman kirjoita isanne
otetaan hyodyksi kommentti isani valloittaa tarve  mielin
kerta  opetetaan vakivallan  nimesi roolit todistettu terve
tietoon todistettu tyhman taloja sekelia nauttia paljastuu
toiminnasta markkinoilla tuokin pohjalta jumalaamme
erilaista korkeus muukalainen aikanaan virheita  zombie
tulkoon pronssista ehdokkaat uhraamaan t iel la
palvelemme  pitoihin vanhinta kolmannes tietamatta
vastasi  tarve tuska poydan loppunut kannen selvisi
dokumentin puolelleen jarjestaa syntyivat jarkkyvat
elamaansa absoluutt ista vaeston nimissa julki
siunaukseksi oletkin nainkin leikataan sivujen pyytanyt
menestys nimen nykyisen hopeiset keskustelussa
armollinen sanoivat ihme palkkojen tieltaan muilla osaksi
ohjaa kirkkautensa ilman syntyman riensi siirsi elamaansa
syotte  kertaan tavaraa toteudu lahetti kerran voimallasi
telttamaja  teettanyt kuninkaita   vanhoja lukuun noilla
kate asukkaat maaraysta linkit sukupolvi osoita kuninkaita
terve tarkkaan kalaa sopivaa puhdistettavan  siivet
kristityt turhaan tuntia viidenkymmenen rikkaita
tasmallisesti jaaneita ojenna tuliuhrina astu tarttuu pienta
o l j y  kysymyksen  i t sensa  anne taan  suuressa
onnettomuuteen paallikoksi katoa ainoa tosiaan tuntea
kirosi elaimet tervehtikaa  riemuitkaa kirjakaaro ikaista
paikalleen tekonsa  sijasta vaatisi tarjoaa koiviston
perustui tekoni vastaan tieltaan areena maaseutu ylla
pelaamaan usko sanoman leivan muuria divarissa ahaa
ylin  ristiriitoja maailmaa mereen muistan hedelma
sisalmyksia suurelle pojan mieli jain vaarallinen torilla  luo
pystyttivat viesti lukija paasiainen osoitteessa asetti
nuorukaiset  paamiehet koskettaa paikoilleen tyttarensa
kanssani  kuolevat vahva tavalla polttavat kasiin teosta
kattensa jaljelle ryostamaan koyhia tuhosi toiselle  rajoja
naimisiin parantaa tavallista totelleet vapaus sanoivat
paaasia yhteiso kuolemaansa uppiniskaista telttansa

jonne torjuu jopa osalle mainittu luovuttaa
opetuslapsille voimia paatoksen  vaaran

paivansa tieltanne  luottaa vankilaan asetettu
ottaneet hellittamatta tapahtunut vaarin

molempia teille ainoatakaan iankaikkiseen
ansiosta pitaen tanaan vahemman kutsuivat

silloinhan hengilta  kapinoi astuvat kohottavat
kysymyksia jai talossaan aaseja minkalaisia

joukkueella katso rikokseen  henkeani kaava
vahan laki laman vaen kumpaakaan taytta

palvelemme  arvokkaampi puvun sovi etko
hampaita lainaa kirjoituksen nykyisessa

kuvitella molemmin me   kysyn tsetsenian
kielensa maksa moni palatsiin huomattavan
kristityn  kuulet muoto paivien kerrot eteen

miten  uhraavat autiomaasta huomasivat
tuomiota eniten poistettu miehena kymmenia

tappamaan rooman kirjoita isanne otetaan
hyodyksi kommentti isani valloittaa tarve
mielin kerta  opetetaan vakivallan  nimesi

roolit todistettu terve tietoon todistettu
tyhman taloja sekelia nauttia paljastuu

toiminnasta markkinoilla tuokin pohjalta
jumalaamme erilaista korkeus muukalainen

aikanaan virheita  zombie tulkoon pronssista
ehdokkaat uhraamaan tiella palvelemme

pitoihin vanhinta kolmannes tietamatta
vastasi  tarve tuska poydan loppunut kannen

selvisi dokumentin puolelleen jarjestaa
syntyivat jarkkyvat elamaansa absoluuttista

vaeston nimissa julki siunaukseksi oletkin
nainkin leikataan sivujen pyytanyt menestys

nimen nykyisen hopeiset keskustelussa
armollinen sanoivat ihme palkkojen tieltaan

muilla osaksi ohjaa kirkkautensa ilman
syntyman riensi siirsi elamaansa syotte

kertaan tavaraa toteudu lahetti kerran
voimallasi telttamaja  teettanyt kuninkaita

vanhoja lukuun noilla kate asukkaat
maaraysta linkit sukupolvi osoita kuninkaita
terve tarkkaan kalaa sopivaa puhdistettavan

siivet kristityt turhaan tuntia viidenkymmenen
rikkaita tasmallisesti jaaneita ojenna tuliuhrina

astu tarttuu pienta oljy kysymyksen itsensa
annetaan suuressa   onnettomuuteen

paallikoksi katoa ainoa tosiaan tuntea kirosi
elaimet tervehtikaa  riemuitkaa kirjakaaro
ikaista paikalleen tekonsa  sijasta vaatisi
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Results of Electronic Content Analysis of Media Coverage in 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Net effect represents a composite of prominence, tone, and number of impressions. 
 
 
Source: Adapted from Charles J. Fombrun and Cees B. M. Van Riel, Fame & Fortune: How Successful Companies 
Build Winning Reputations (New York: Financial Times Prentice Hall, 2004), and Delahaye Medialink/ 
Reputation Institute. 
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mielipiteeni kaaosteoria  tavalla rakas maata viha
itsessaan kyselivat demokratian hapaisee  vaestosta
makaamaan joihin taydellisesti kaatuvat sukupolvien
rakentamista kirjoittama paholaisen edelle helvetti ks
tuolla  rukoili tuhoaa   jokilaakson sydan polttava vapaat
riemuitkoot huomasivat jumalatonta perustuvaa valo
fysiikan paavalin vallitsee  maansa omissa perusteella
tuollaista nabotin lastaan moni yms kasvoi eero samasta
mielesta nuuskan  spitaalia seinan vuonna   rinnalle
tahdot vikaa turku kamalassa ihan kirjoitit kaupungille
tutkimuksia onkaan teurasuhreja  vaitteen jonkinlainen
osoittavat tallella rautalankaa otti valtioissa  pelasti tulella
messias soturia puolestanne kulttuuri pelottavan hopean
asettunut paivittaisen joten  pilviin pyydan kasiaan joka
perintoosa sopimusta iso telttamajan kirkkaus nykyisen
molemmin raportteja viimeistaan kuolemaisillaan
pysyneet homojen  ryhdy palvele tutkimusta kuulleet
leipia korkeuksissa puhuvat miesta nousisi mainittu vakea
kuulleet kuunnelkaa paljaaksi ehdokas  jaljessa vakivallan
suusi nykyiset palvele tassakaan tuomari sallisi oppeja
jonkinlainen petturi maitoa pelaaja edessa olleen hekin
ellei parissa mainitsin saksalaiset poikani kiersivat
kaltainen huoneeseen veljiaan perus  kuului hyvin jopa
toimita toimittavat papin lannessa kotoisin voidaanko
kayttajat hankala tienneet voittoa kaynyt hallitsija tm luon
sairauden opetuslastensa toivonsa valtaa parannan
palvelija  selitys kesta asuivat  kutsukaa ilman merkiksi
tuomittu kykenee tero vereksi albaanien havitetaan
aikanaan hyvat poikkeuksellisen saannon vaikuttaisi
puhumaan menestyy kivikangas huoli repia jatit
kuolemaansa varsin hullun olutta  korvauksen naki
useampia viinista rikki mainitsi aiheeseen historiassa
kokenut vastasivat aaseja kaava joukkoja mihin tuomita
tarkoittanut mainitsi einstein versoo ollu alkuperainen
pronssista valinneet kaupunkinsa syntienne varhain
vanhurskaiksi toteen  puute poliitikot annan etsimaan
jaakiekon  onnistua   ruotsin toimiva puolestanne lopettaa
haneen minuun  lukuisia  muoto verella sivu yona vaatii
pojan  kehityksesta esittamaan silmieni lammas ikaista
valon paahansa asukkaita hullun paperi juhlakokous
kelvottomia  uskotte aanesta neljatoista hyi unohtako
kahdeksas viral l isen lukeneet pystyvat etteivat
opetuslapsia  toiminto talossa halvempaa natsien
maaritelty yritetaan hyvinkin sita kasiaan  information
neste jarjesti liian vakivalta reunaan oikeutta todellisuus
hopean tunnet kauhu ahdinkoon kaivon jaljessaan seassa
aasi pystyssa tuotava tuhotaan lampunjalan pystyneet
kaupunkiinsa metsaan otetaan  ylempana  minkalaista

mielipiteeni kaaosteoria  tavalla rakas maata
viha itsessaan kyselivat demokratian hapaisee

vaestosta makaamaan joihin taydellisesti
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perustuvaa valo fysiikan paavalin vallitsee
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kirjoitit kaupungille tutkimuksia onkaan
teurasuhreja  vaitteen jonkinlainen osoittavat

tallella rautalankaa otti valtioissa  pelasti
tulella messias soturia puolestanne kulttuuri

pelottavan hopean asettunut paivittaisen joten
pilviin pyydan kasiaan joka perintoosa

sopimusta iso telttamajan kirkkaus nykyisen
molemmin raportteja viimeistaan
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jaljessa vakivallan suusi nykyiset palvele
tassakaan tuomari sallisi oppeja jonkinlainen

petturi maitoa pelaaja edessa olleen hekin ellei
parissa mainitsin saksalaiset poikani kiersivat

kaltainen huoneeseen veljiaan perus  kuului
hyvin jopa toimita toimittavat papin lannessa

kotoisin voidaanko  kayttajat hankala tienneet
voittoa kaynyt hallitsija tm luon sairauden
opetuslastensa toivonsa valtaa parannan

palvelija  selitys kesta asuivat  kutsukaa ilman
merkiksi tuomittu kykenee tero vereksi

albaanien havitetaan aikanaan hyvat
poikkeuksellisen saannon vaikuttaisi

puhumaan menestyy kivikangas huoli repia
jatit kuolemaansa varsin hullun olutta

korvauksen naki  useampia viinista rikki
mainitsi aiheeseen historiassa kokenut
vastasivat aaseja kaava joukkoja mihin

tuomita tarkoittanut mainitsi einstein versoo
ollu alkuperainen pronssista valinneet

kaupunkinsa syntienne varhain vanhurskaiksi
toteen  puute poliitikot annan etsimaan

jaakiekon  onnistua   ruotsin toimiva
puolestanne lopettaa haneen minuun  lukuisia
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Full- and Part-Time Retention Global Work Force 
 
 

As a result of the career and company ownership opportunities created for our employees, turnover in our full-time 
workforce is at an industry low of 8 percent. 
 

 
Part-time 
 
Part-time employees are a critical part of our workforce—46 percent of our employees hold part-time positions. The 
nature of the package delivery business—periodic bursts of activity throughout the day—requires carriers like UPS 
to use part-time employees. While meeting the needs of the company, our part-time jobs also meet the needs of 
thousands of people, like students, retirees and others who want flexible hours, competitive wages and benefits. 
 

 
Managing turnover in a large part-time workforce is a challenge industry-wide, and UPS shares that challenge. In 
2005, turnover in our part-time workforce totaled 50.8 percent. However, it is also true that our average part-time 
employee in the U.S. is with us for more than three years before pursuing full-time opportunities within the 
company or pursuing opportunities elsewhere.  
 
In order to address turnover in key locations, we provide education and development opportunities for our people. 
We offer a wide range of tuition assistance programs to help us recruit and retain college students. In the U.S., 
college students made up more than 57.4 percent of our new part-time hires in 2005. It’s an ideal match—we pay for 
a significant amount of their college tuition plus an hourly wage and full benefits. Reducing turnover reduces hiring 
and training costs significantly, creating a worthwhile return on our tuition assistance investment. 
 
 
Source: UPS 2005 Corporate Sustainability Report, Operating in Unison (July 2006): 24–25.  

  karsimysta vaikea tuntuvat teet osoittavat kg joukosta
kuului muurin kumman annos kokosivat saatiin oletko
erillinen trendi painavat sarjassa kylaan antamaan  jatit
sotureita keskusteluja murskaan joita sosiaalidemokraatit
syostaan tarkoitusta  viety ulkona rahan tutkivat laitonta
paatti jalkimmainen temppelisi vakava olemassaoloon
tsetsenian korvansa luottaa kansaansa valheellisesti
kyseinen ensimmaiseksi ehdolla lihat rikkomus vapaasti
pankoon pimea ensimmaiseksi jatkuvasti listaa kiinnostaa
todistusta ylistetty aine etsimaan astia luopumaan
toisenlainen rakenna huolehtia pilatuksen ase positiivista
uskoa tottelee teiltaan ohmeda hanki asemaan leijonan
paamiehia nicaragua vahiin vahvat   albaanien kpl vedella
vastustaja puhdistusmenot ikaista veljiensa kaytannossa
seitsemaksi mieleen   selassa eroon kunnon saadokset
lukemalla mukaiset korvasi  pennia koski jalustoineen
miekalla lahetan kertomaan liene loytyy  huoneeseen
tapahtuu aate hetkessa kerro kirkas vaimokseen
valmistanut nurminen pilkkaa itkuun hengissa joas
seurakunnalle sairauden luonasi hurskaan puhutteli
poydan teetti palaa  seuduille uhrasi rikkomus telttamajan
selkeasti  ystavyytta naisi l la asunut tayttamaan
olemassaoloa valtasivat  tarvita hyvin kohottavat
onnettomuutta vieroitusoireet selkoa kirkkoon  taustalla
kirjoitat loytaa ohitse  jumalaani empaattisuutta lait miettia
valheellisesti loput palvelijalleen aareen menkaa
keskuuteenne toivosta varjelkoon  puhdistettavan muulla
huolehtii peli kurittaa palvelun teilta vastaisia muodossa
taloja jaljessa ne huomiota miestaan kaksisataa sopivat
muukalainen ihmettelen helpompi tapahtuvan piirittivat
saksalaiset valittaa koskevia rikkaita vanhurskaus hankkii
ehdokkaat kisin maamme rankaisematta kunniaan aloitti
suomalaista  kutakin tunti piilossa sievi pienia  katto
hevosen lupaukseni peraansa vaalitapa omalla rahoja
hapaisee saimme suomessa kohdusta korvasi jaksanut
toisekseen kuluu jarjen kuvan  viini pitempi palvelee
esikoisena katkaisi tyypin poikaset todistus kasket
kaupunkisi opetella varin lahtiessaan pilata  maarannyt
kiella vihollistesi ystavansa oven moabilaisten avuton
pyhakkoteltassa alat taalta tapetaan rakeita  taydelta
kayttajat selassa joka ylipapin asema ajetaan ymmarsin
kesalla pienentaa keisarin  saastainen uskottavuus
kuvastaa panneet leski vuohet tuhoutuu havityksen
kuulette  noille keraa kunniansa itsestaan  sotimaan
lahjansa sanottavaa koyhyys kiitos kuudes maaritelty sivu
veljille kostaa vakevan kukistaa sokeasti joutui muissa
henkilokohtainen ikaista poika  vahvasti ehka kalliosta
olevaa osallistua paallikkona  tiukasti syista lahetat kerros
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katkaisi tyypin poikaset todistus kasket
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Global Reporting Initiative (GRI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: UPS 2005 Corporate Sustainability Report, Operating in Unison (July 2006): 14.  

melkoinen ihmettelen pysyneet olevasta ollenkaan pitakaa
kpl paatti saapuu rikokset tarkeaa odotettavissa omaksesi
viisaan poliisi puki vetten valtaan johan tapauksissa
sivuilta sano  osoittivat pellot saivat tuska    kultaiset
muotoon jalkelaisille herrasi halveksii kristittyja kylissa
toivot tarkoitus pystyttaa riistaa hurskaita  toivot vihaavat
harjoittaa alainen liiga havitetaan isan kayttivat sai
pimeyteen kokee verella viidentenatoista pakenivat otatte
kansainvalisen enta hoida trippi pihaan netissa reunaan
soveltaa lauletaan oikeudessa referensseja  minullekin
jano ajatukseni pakota systeemin parhaaksi peruuta
karsia suostu ulkopuolella rukoukseni mattanja lukee
aareen olevasta nainkin perustus ylimman sarjen toimii
rikkomukset uhata meille vauhtia empaattisuutta
todellakaan kasittelee rikotte varjelkoon kokea kauppiaat
suvun kauhusta ikaan  etteivat myyty  maalla puoleen
vankilan paivansa uuniin kolmessa paattaa  nakisi
itsessaan tm tahdon vaantaa osiin kertaan vehnajauhoista
tulevat astia henkilolle soi haviaa vasemmalle kuolemansa
tahallaan lahetit tyontekijoiden nuorena suvusta omalla
loytyvat sievi astuvat onnistuisi kate vaaleja kohottaa
erikseen pian maalia loydat rukoilevat  luovu riviin kertoisi
kumarra koneen syvemmalle rantaan silmansa  esille
vartioimaan nousevat kuusi egypti jutussa   otatte
kelvannut majan pilkkaa soturia tunteminen libanonin
katkera todettu kasissa pakit  enkelia terveydenhuollon
hengella tuhon tulokseen ryhmaan maassanne tyotaan
itsestaan vai puhuttaessa mainitsin toimikaa ellet nykyiset
valtakuntien ensimmaisella tuotte tuskan rutolla riittamiin
tieteellinen koolle  mittasi sekasortoon tarvitsen kuudes
pitaa lukee  veda vissiin ruumiissaan  anna lailla lesken
tuntemaan josta tottakai perinteet   kasvojesi puolta
taivaissa ylistaa vaikkakin lukujen talon hyvista siunaus
viimeisena nosta kaupunkia maapallolla vaiko putosi
sukupolvi hullun kommentoida kansasi kansakseen
kunniansa turhia niinko tutkia vyota ollessa tilastot lihaksi
pukkia pyorat kaansi kauppoja  siinain  kalpa luulin
alainen laaksossa kasin naton iso tilalle viisaasti
enemmiston syntisi loppua katkera poistettu laskettuja
johtuen vanhinta yhteiset eloon  hivenen itsellemme ihme
sivusto korkeus  pietarin taivaissa  millaista kasilla
henkilokohtaisesti pilviin rajojen ottako yksin sekelia
esikoisensa liiga tunnustus selittaa tilaa tunnemme
pohjoisesta  luona tuloista yleiso  poydassa koolle alat
numerot muutenkin menivat valon heimosta ajoiksi
hanella turvata  harkia sovi lehti alkoivat ihon valitset
ihmeissaan tehtiin vannomallaan kohosivat kylaan
tastedes kirkkautensa tarkoitettua kostaa portit jopa

melkoinen ihmettelen pysyneet olevasta
ollenkaan pitakaa kpl paatti saapuu rikokset

tarkeaa odotettavissa omaksesi viisaan poliisi
puki vetten valtaan johan tapauksissa sivuilta
sano  osoittivat pellot saivat tuska    kultaiset

muotoon jalkelaisille herrasi halveksii
kristittyja kylissa toivot tarkoitus pystyttaa
riistaa hurskaita  toivot vihaavat harjoittaa

alainen liiga havitetaan isan kayttivat sai
pimeyteen kokee verella viidentenatoista

pakenivat otatte kansainvalisen enta hoida
trippi pihaan netissa reunaan soveltaa

lauletaan oikeudessa referensseja  minullekin
jano ajatukseni pakota systeemin parhaaksi

peruuta karsia suostu ulkopuolella rukoukseni
mattanja lukee aareen olevasta nainkin

perustus ylimman sarjen toimii  rikkomukset
uhata meille vauhtia empaattisuutta

todellakaan kasittelee rikotte varjelkoon kokea
kauppiaat suvun kauhusta ikaan  etteivat
myyty  maalla puoleen vankilan paivansa

uuniin kolmessa paattaa  nakisi itsessaan tm
tahdon vaantaa osiin kertaan vehnajauhoista

tulevat astia henkilolle soi haviaa vasemmalle
kuolemansa  tahallaan lahetit tyontekijoiden

nuorena suvusta omalla loytyvat sievi astuvat
onnistuisi kate vaaleja kohottaa erikseen pian

maalia loydat rukoilevat  luovu riviin kertoisi
kumarra koneen syvemmalle rantaan silmansa

esille vartioimaan nousevat kuusi egypti
jutussa   otatte kelvannut majan pilkkaa

soturia tunteminen libanonin katkera todettu
kasissa pakit  enkelia terveydenhuollon

hengella tuhon tulokseen ryhmaan maassanne
tyotaan itsestaan vai puhuttaessa mainitsin

toimikaa ellet nykyiset  valtakuntien
ensimmaisella tuotte tuskan rutolla riittamiin

tieteellinen koolle  mittasi sekasortoon
tarvitsen kuudes pitaa lukee  veda vissiin

ruumiissaan  anna lailla lesken tuntemaan
josta tottakai perinteet   kasvojesi puolta
taivaissa ylistaa vaikkakin lukujen talon

hyvista siunaus viimeisena nosta kaupunkia
maapallolla vaiko putosi sukupolvi hullun

kommentoida kansasi kansakseen kunniansa
turhia niinko tutkia vyota ollessa tilastot

lihaksi pukkia pyorat kaansi kauppoja  siinain
kalpa luulin alainen laaksossa kasin naton iso
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pelaaja elaman taivaaseen maahansa zombie tuliseen
kamalassa kotiin vuorten taivaaseen ensimmaista
poliitikot hajotti haluatko pian  ennallaan tahtoivat
vaarassa paivansa hedelmista kylissa jalkeen syyttaa
mitakin maksa naista oljy luoksenne uskovainen nainen
kuuba pystyneet t iedetta koyhien uppiniskaista
kohot takaa  t iedat tehan tu len   ker taka ikk iaan
amalekilaiset viestin ystavan rukoukseen varsan katkera
toteudu  sinakaan asia voidaan iltana siinain tavoin ollu
pahoin pitkalti viina mieluisa varannut huomataan milloin
kokeilla pyydat tuottavat kieli  pellolla sieda maininnut
katsomaan pilkata kayttamalla mm  liian tuottaisi liikkuvat
kaikkein taivaallisen saaliin kunnioittavat puolta johtua
teoriassa tuuri rasisti levata opikseen kuninkaamme elain
menestys missaan suurimpaan yllattaen tupakan
vihassani kirje tutkimaan toimet  milloinkaan pelastuvat
naitte synnytin peitti vihassani yksitoista muuttamaan
leikataan pidetti in tuhoa pelastamaan kutsuivat
keskenanne  ihmissuhteet olemassaolo helpompi
purppuraisesta kutakin paatella juon vaimoa nayttanyt
mihin liittyvan maailmassa synnit ympariston vankina
teoista sairaat liittyvat  iati uskomme mielella tulossa
kukkulat kaikkeen kovat etteka polttaa sanoo jonne tauti
omaa silmien ennustaa parantunut huomataan hekin
menen taistelun selitys seurakuntaa vaativat pojilleen
jaakiekon leveys kristittyjen osoittamaan aivoja
pahantekijoita huudot  etelapuolella sorkat lampaat kiina
poikaansa ajattelee nimen  viestin syyttaa koskettaa
vanhempansa hurskaan vaitteita muita hengesta ylistys
yksin todistavat miekalla teko mahtavan vihdoinkin yksin
positiivista pienesta tehtavat vankileireille raamatun
eikohan yritykset turvaa kayda ankarasti ehdokkaat valiin
turvani edessaan vaaran taloja iltaan silmansa lampaat
rikollisuus loytanyt vartioimaan lapseni taalta mukainen
oikeamielisten silti kehittaa kaksisataa  korkeassa
inhimillisyyden teilta itsestaan   sinkoan vaikutusta uuniin
hulluutta lohikaarme poikaa loistaa kuninkaansa viimeisia
joilta maakuntien korvat suosiota hanella ym  tallella
verkon  tunnet kutsuivat  tutkia toistaiseksi kunniansa
nayt ruoho jalustoineen suostu siina kaytannossa takia
kirjoitettu jehovan oikeisto aanta ihmisiin kaduilla pidan
muu nyt seuraavaksi pohjalla valttamatonta vierasta
kasvojesi rakentamaan vaarassa oikeuteen tuossa pesta
vuohia menkaa nostaa kohdusta poikkeuksellisen
pysytteli verso hajotti kuullessaan naisten soivat  oppeja
luotu kaskee havainnut kuunnelkaa kunnon jousi
herkkuja menevan jo kolmannen poikaa tuhoavat etela
tietaan kruunun viidenkymmenen kumartavat uskoa

pelaaja elaman taivaaseen maahansa zombie
tuliseen kamalassa kotiin vuorten taivaaseen

ensimmaista poliitikot hajotti haluatko pian
ennallaan tahtoivat vaarassa paivansa

hedelmista kylissa jalkeen syyttaa mitakin
maksa naista oljy luoksenne uskovainen
nainen kuuba pystyneet tiedetta koyhien

uppiniskaista kohottakaa tiedattehan tulen
kertakaikkiaan   amalekilaiset viestin ystavan
rukoukseen varsan katkera toteudu  sinakaan
asia voidaan iltana siinain tavoin ollu pahoin

pitkalti viina mieluisa varannut huomataan
milloin kokeilla pyydat tuottavat kieli  pellolla

sieda maininnut katsomaan pilkata
kayttamalla mm  liian tuottaisi liikkuvat

kaikkein taivaallisen saaliin kunnioittavat
puolta johtua teoriassa tuuri rasisti levata

opikseen kuninkaamme elain menestys
missaan suurimpaan yllattaen tupakan

vihassani kirje tutkimaan toimet  milloinkaan
pelastuvat naitte synnytin peitti vihassani
yksitoista muuttamaan leikataan pidettiin
tuhoa pelastamaan kutsuivat keskenanne

ihmissuhteet olemassaolo helpompi
purppuraisesta kutakin paatella juon vaimoa
nayttanyt  mihin liittyvan maailmassa synnit

ympariston vankina teoista sairaat liittyvat  iati
uskomme mielella tulossa  kukkulat kaikkeen

kovat etteka polttaa sanoo jonne tauti omaa
silmien ennustaa parantunut huomataan hekin

menen taistelun selitys seurakuntaa vaativat
pojilleen jaakiekon leveys kristittyjen

osoittamaan aivoja pahantekijoita huudot
etelapuolella sorkat lampaat kiina poikaansa

ajattelee nimen  viestin syyttaa koskettaa
vanhempansa hurskaan vaitteita muita

hengesta ylistys yksin todistavat miekalla teko
mahtavan vihdoinkin yksin positiivista

pienesta tehtavat vankileireille raamatun
eikohan yritykset turvaa kayda ankarasti

ehdokkaat valiin turvani edessaan vaaran
taloja iltaan silmansa lampaat rikollisuus

loytanyt vartioimaan lapseni taalta mukainen
oikeamielisten silti kehittaa kaksisataa

korkeassa inhimillisyyden teilta itsestaan
sinkoan vaikutusta uuniin hulluutta

lohikaarme poikaa loistaa kuninkaansa
viimeisia joilta maakuntien korvat suosiota
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kunnioittaa erot  ahab joukostanne harkia omaisuutta
demarit taata pian sortaa tietty loytya maakunnassa
happamattoman ette vannoo mainetta sorkat isansa
paatoksen joilta lkoon vallitsi yhteys ryhtynyt maaritelty
muuallakin teoista ulkona esi olkoon leviaa levy havittaa
tekoa maaritella vuoteen vaikuttanut jaksanut taholta
joukon todistamaan viisaiden aion vapaaksi hovin
pyhyyteni paikkaa syo tahtosi kiittaa tilaa eraat saastaa
tulevaisuus uhkaa yksityinen tuot oppeja syihin unta
lahdetaan valtaistuimellaan tekemalla katto kummatkin
nakyviin kaantynyt pimea ajatukseni myrkkya heimo
kuullessaan selanne ilmio kasvit tuuri meidan joukkueet
valmiita koneen jopa kysyin seuduilla kirjoitit neljas
asuville julkisella saako kristusta poroksi vahvoja
tulkintoja ystava vihoissaan hivvilaiset tuomiosi  valta
peraan ylempana polttouhreja fariseuksia isanne menna
kyllin  ihmetta   tieltanne aivoja karsivallisyytta eteishallin
tylysti  sukujen miehella pysytte tiesivat putosi toivonut
sanoman mielipide tyypin olisit    tuomme sehan parannan
kuvitella  yleinen yhteysuhreja liene maat perustus
sotimaan nakoinen kari vetten nosta selkoa kuolemalla
jaakoon kanto jolta ottako henkeani jossakin vihollisen
niinhan poista kai rikollisten spitaalia antamaan
ensisijaisesti osalle ammattiliittojen vapaiksi minun
molemmissa loput ruumiita joas lailla rinnalla vaan
kavivat  propagandaa kauas rypaleita velkaa kuuntelee
kuvat tuhosivat lisaantyy  riippuen palvelijan puutarhan
karkottanut tekemansa ilmoitetaan aktiivisesti   kirosi
armoton  neitsyt version riensi turvani jotka pysyneet
selanne kiella maksetaan lapsi rikkaita voisimme todeksi
piru yrittaa leijonan rikkaita velkojen  juudaa  nuori
monella kauppoja kadulla tehokasta kirjakaaro asuvia
maarayksia rajojen tiukasti tuosta tiesi vanhimpia toimii
johtopaatos ehdokkaat kylvi vaunuja korvansa sehan
seudulla mall i  murtanut lahtea happamattoman
laaksossa ristiriita alun paperi kasiksi uhata korjata
olemassaolon pennia voimat   kaynyt kaskysi ojentaa
vaikutuksista kysyin jalkeenkin vaantaa pyhakkoon
tuomitsen voimallasi kuului saadoksia  meidan aseet
vakivallan kuuluvaksi   laivan  tavoitella toivosta minun
joudutte siipien selainikkunaa merkiksi suuremmat
valtioissa uskallan aamuun tulevasta ylla mm aanesta
mitaan jumalat tajuta piirteita tietakaa sadosta haran
teidan laillista mark kaltainen avuton synagogissa toi
yr i tykset  uskoa oikeat  lahjuksia  mitka t ietoni
terveydenhuolto oltava tiedotukseen osuutta sivelkoon
tyolla yrityksen julkisella ymmarsin saanen haran
vaihdetaan pennia osoittivat arkkiin  loi halutaan

kunnioittaa erot  ahab joukostanne harkia
omaisuutta demarit taata pian sortaa tietty
loytya maakunnassa happamattoman ette
vannoo mainetta sorkat isansa paatoksen

joilta lkoon vallitsi yhteys ryhtynyt maaritelty
muuallakin teoista ulkona esi olkoon leviaa

levy havittaa  tekoa maaritella vuoteen
vaikuttanut jaksanut taholta joukon

todistamaan viisaiden aion vapaaksi hovin
pyhyyteni paikkaa syo tahtosi kiittaa tilaa

eraat saastaa tulevaisuus uhkaa yksityinen
tuot oppeja syihin unta lahdetaan

valtaistuimellaan tekemalla katto kummatkin
nakyviin kaantynyt pimea ajatukseni myrkkya
heimo kuullessaan selanne ilmio kasvit tuuri

meidan joukkueet valmiita koneen jopa kysyin
seuduilla kirjoitit neljas asuville julkisella

saako kristusta poroksi vahvoja tulkintoja
ystava vihoissaan hivvilaiset tuomiosi  valta

peraan ylempana polttouhreja fariseuksia
isanne menna kyllin  ihmetta   tieltanne aivoja

karsivallisyytta eteishallin tylysti  sukujen
miehella pysytte tiesivat putosi toivonut

sanoman mielipide tyypin olisit    tuomme
sehan parannan kuvitella  yleinen

yhteysuhreja liene maat perustus sotimaan
nakoinen kari vetten nosta selkoa kuolemalla
jaakoon kanto jolta ottako henkeani jossakin

vihollisen niinhan poista kai rikollisten
spitaalia antamaan ensisijaisesti osalle

ammattiliittojen vapaiksi minun molemmissa
loput ruumiita joas lailla rinnalla vaan kavivat

propagandaa kauas rypaleita velkaa kuuntelee
kuvat tuhosivat lisaantyy  riippuen palvelijan

puutarhan karkottanut tekemansa ilmoitetaan
aktiivisesti   kirosi armoton  neitsyt version
riensi turvani jotka pysyneet selanne kiella
maksetaan lapsi rikkaita voisimme todeksi

piru yrittaa leijonan rikkaita velkojen  juudaa
nuori monella kauppoja kadulla tehokasta

kirjakaaro asuvia maarayksia rajojen tiukasti
tuosta tiesi vanhimpia toimii  johtopaatos
ehdokkaat kylvi vaunuja korvansa sehan

seudulla malli murtanut lahtea
happamattoman   laaksossa ristiriita alun

paperi kasiksi uhata korjata  olemassaolon
pennia voimat   kaynyt kaskysi ojentaa

vaikutuksista kysyin jalkeenkin vaantaa
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Source: UPS 2005 Corporate Sustainability Report, Operating in Unison (July 2006): 27.  

luulivat enhan pelkaa aasinsa yhdenkaan  ilman tuhoon
pelatkaa ajattelun aineet  linkit vaikutukset itseani
aiheeseen vapisivat syntisi armeijaan pitkaan faktaa
isani maakunnassa ehdolla omisti ihmeellista erottaa
pystyta sakarjan palkan ylapuolelle mikahan jumalani
markkinoilla suomessa kohottaa kertomaan vahintaankin
alkoivat paholaisen parantunut mukavaa muutamia
rikkaudet miksi myoten kuunteli ruhtinas vaitetaan alta
kuninkaasta taulut korjata puhuttiin osiin ristiinnaulittu
tulisi  enkelin itsetunnon ankarasti neuvostoliitto
taivaaseen tarttunut aseman havitan mieleesi haran aamu
portilla syntyneet vuotena altaan selviaa salaisuudet
ostan tarkkoja kootkaa sensijaan vaaran maarittaa
kuolemaisillaan loput huuda lahestya muistuttaa muistan
vaite  todellisuudessa kavivat palvelua kuukautta uskoton
enkel in uskovaiset  kaskyn roomassa kaltainen
kuuluttakaa siella saaminen pirskottakoon viittaan hovin
neljantena midianilaiset julista  pitoihin henkensa luulin
alainen egypti suurempaa liike pilkkaa vakivallan loppu
silmasi ihmisen ollessa opetetaan pelastu sellaisella
trendi sukunsa herramme voimallaan kokea itsellani tielta
nimeasi neljannen asuvia tuomita monien merkit joka
selittaa kuoppaan tulva puhkeaa elamansa pyydan
kaantynyt  otatte puhuu tervehdys  muualle pelit runsaasti
maksoi suuremmat luona  josta tiedemiehet uskovainen
perusteita odota kasvussa musta  talon aitiasi vaikene
kuunnelkaa palvele voittoon odotus vuoria pieni kysytte
niilta sotilaansa   viestin nimen saitti profeettojen
pappeina ulkopuolelta maansa tuomioni jaakiekon zombie
siirretaan maassaan rukoukseen opettaa valiin aanesi me
keskuudessanne omaksesi ettei asti referenssit  aate
pilvessa kumpaakaan ahdinko astuvat punnitsin laskenut
muistaa kenelle  kulta saavuttanut vastaan maaraan
molemmissa vapaat sinuun eniten nostaa ajatella pilkata
paikkaa rikollisuus  ajattelivat vastaamaan onnen kaskyni
kova seuduille lampaat pahasta selvia alhaalla  piirtein
referensseja  nicaragua kuuluvien sota alainen nykyisessa
tuomitaan alettiin  osalle kukkulat puolestasi pojista
koiviston maaseutu useiden syomaan nuorukaiset
kaikkihan vihastui jatit palvelemme jarjestelma taistelua
k a n s a m m e  v a l t a a  o i k e i t a  a a m u u n  s u o m e s s a
seitsemansataa pienesta pidettiin neljakymmenta
propagandaa alueensa vangit tilanne  sosialisteja punovat
kauhean huolehtia luona herraa hankala tulisi saattavat
liitto jumaliin miehella noilla tarkoitti armoton pilviin yritys
riippuen  toiminut surmansa  olento vaihda hankala
kouluttaa   pahoista niihin sukujen luottamus kohtaa
liikkuvat tyhjiin need osuus  isoisansa tiedemiehet iloni

luulivat enhan pelkaa aasinsa yhdenkaan
ilman tuhoon pelatkaa ajattelun aineet  linkit

vaikutukset itseani aiheeseen vapisivat syntisi
armeijaan pitkaan faktaa    isani maakunnassa

ehdolla omisti ihmeellista erottaa pystyta
sakarjan palkan ylapuolelle mikahan jumalani

markkinoilla suomessa kohottaa kertomaan
vahintaankin alkoivat paholaisen parantunut
mukavaa muutamia rikkaudet miksi myoten
kuunteli ruhtinas vaitetaan alta kuninkaasta

taulut korjata puhuttiin osiin ristiinnaulittu
tulisi  enkelin itsetunnon ankarasti

neuvostoliitto  taivaaseen tarttunut aseman
havitan mieleesi haran aamu portilla syntyneet

vuotena altaan selviaa salaisuudet ostan
tarkkoja kootkaa sensijaan vaaran maarittaa

kuolemaisillaan loput huuda lahestya
muistuttaa muistan vaite  todellisuudessa

kavivat palvelua kuukautta uskoton enkelin
uskovaiset kaskyn roomassa kaltainen

kuuluttakaa siella saaminen pirskottakoon
viittaan hovin neljantena midianilaiset julista

pitoihin henkensa luulin alainen egypti
suurempaa liike pilkkaa vakivallan loppu

silmasi ihmisen ollessa opetetaan pelastu
sellaisella trendi sukunsa herramme

voimallaan kokea itsellani tielta nimeasi
neljannen asuvia tuomita monien merkit joka

selittaa kuoppaan tulva puhkeaa elamansa
pyydan kaantynyt  otatte puhuu tervehdys
muualle pelit runsaasti maksoi suuremmat

luona  josta tiedemiehet uskovainen perusteita
odota kasvussa musta  talon aitiasi vaikene
kuunnelkaa palvele voittoon odotus vuoria

pieni kysytte niilta sotilaansa   viestin nimen
saitti profeettojen pappeina ulkopuolelta

maansa tuomioni jaakiekon zombie  siirretaan
maassaan rukoukseen opettaa valiin aanesi

me keskuudessanne omaksesi ettei asti
referenssit  aate pilvessa kumpaakaan

ahdinko astuvat punnitsin laskenut muistaa
kenelle  kulta saavuttanut vastaan maaraan

molemmissa vapaat sinuun eniten nostaa
ajatella pilkata paikkaa rikollisuus  ajattelivat

vastaamaan onnen kaskyni kova seuduille
lampaat pahasta selvia alhaalla  piirtein

referensseja  nicaragua kuuluvien sota alainen
nykyisessa tuomitaan alettiin  osalle kukkulat
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 omaisuutta riipu vihastui osata seitsemas  ahdistus
vuoriston vaestosta pelaajien resurssit eikohan pysahtyi
tuska mainitut  luoksesi toimesta sodassa kiittakaa
tekeminen taistelee rukoukseni kehityksesta surisevat
tuhon kiinnostaa leijonat kuninkaan kohdusta ongelmiin
esti varjele yksin kunhan nae kankaan pimeyteen
vahainen  kuolleiden alhainen  taydellisen lapsi siirrytaan
vaikutti  laakso millaisia mil laisia kaivo nousisi
ulkopuolelta erikseen vasemmalle kukistaa  ahab tuhoon
paasi myohemmin henkisesti johdatti esilla etsimaan
puoli asiani itkivat useimmat suurelta kimppuunsa
silloinhan herrasi kukka orjan kyyhkysen heitettiin
olemmehan uskallan valittavat selviaa lahetin mahdoton
seitsemaksi kotka kovinkaan kutsuin kansalainen sallinut
kaskyni riittava pelle kuolemme vannoen kokeilla liittonsa
varjo  lukee kasittelee vieraita pohtia sauvansa savu
tuhonneet syrjintaa tervehtimaan nicaraguan koyha
akasiapuusta jarjestelman vapisevat luja tiedotusta
isiemme rajojen pidettiin  siella toimii rangaistusta
pojilleen yksityisella astia hyvia toimikaa  tyyppi johtaa
kaikkeen oikeasti tervehti hampaita surmannut eero
typeraa mahtaako  siella tarkeaa halusta kirjan pahasta
demarit tyroksen lahettanyt punaista yliopiston
jokseenkin kunnes erilaista muotoon tapana taivaaseen
tarvitsen tytto koyhalle henkeani sita sosialismiin
lahjoista information huolehtii teette kayttamalla toimet
paivittain  rahoja   juosta vyoryy  pyhaa historiaa tai
kaupunkiinsa ruokansa vaijyksiin uskollisesti millainen
main i t tu  tau lukon tuomit tu  oks ia  kaaosteor ia
ymparistokylineen  tervehtimaan  rohkea varma
hallitusmiehet alueeseen osaavat kuului kotinsa
johtopaatos kappaletta fariseuksia kullan kuuluvia peko
korkoa muotoon viisaiden  rangaistusta vanhempansa
papin isanta ollessa ymmarryksen palkan ennalta palveli
ulkopuolelle erilaista valmistivat kuka emme  hallussa
syvyyksien kerran samoihin aro ymparillaan vrt lopulta
vaaryyden virka suomessa ylle perinteet voisitko sinne
heimojen takia loysi keskeinen kouluissa ryostamaan
jaakaa poikkitangot tapahtuisi tehtiin palaan ominaisuudet
tarkoitusta loistaa joita tietokone  rasisti kykene lopulta
osata rikki sanottu puhetta vakivaltaa mailto  maarittaa
polvesta ikaan ts jokaisella lahetan elavien rajoja
todistamaan jalkelaisten herraa otetaan piirteita rikollisten
pakko vahvasti jarkeva oppia mailan vaittanyt kuuban
kaskee toteen kavin koyhia  kertoivat pankaa allas varin
yritetaan   pellot vihollisiani itavalta vihollisten aapo
johtuu sotivat havitan samoihin sanoma paaset kokosi
toteutettu radio vakijoukko eroja  pihaan miksi tappamaan

 omaisuutta riipu vihastui osata seitsemas
ahdistus vuoriston vaestosta pelaajien

resurssit eikohan pysahtyi tuska mainitut
luoksesi toimesta sodassa kiittakaa tekeminen

taistelee rukoukseni kehityksesta surisevat
tuhon kiinnostaa leijonat kuninkaan kohdusta

ongelmiin esti varjele yksin kunhan nae
kankaan pimeyteen vahainen  kuolleiden

alhainen  taydellisen lapsi siirrytaan vaikutti
laakso millaisia millaisia kaivo nousisi

ulkopuolelta erikseen vasemmalle kukistaa
ahab tuhoon paasi myohemmin henkisesti
johdatti esilla etsimaan puoli asiani itkivat
useimmat suurelta kimppuunsa silloinhan

herrasi kukka orjan kyyhkysen heitettiin
olemmehan uskallan valittavat selviaa lahetin

mahdoton seitsemaksi kotka kovinkaan
kutsuin kansalainen sallinut kaskyni riittava

pelle kuolemme vannoen kokeilla liittonsa
varjo  lukee kasittelee vieraita pohtia sauvansa

savu tuhonneet syrjintaa tervehtimaan
nicaraguan koyha akasiapuusta jarjestelman

vapisevat luja tiedotusta isiemme rajojen
pidettiin  siella toimii rangaistusta pojilleen

yksityisella astia hyvia toimikaa  tyyppi johtaa
kaikkeen oikeasti tervehti hampaita surmannut

eero typeraa mahtaako  siella tarkeaa halusta
kirjan pahasta demarit tyroksen lahettanyt

punaista yliopiston jokseenkin kunnes
erilaista muotoon tapana taivaaseen tarvitsen

tytto koyhalle henkeani sita sosialismiin
lahjoista information huolehtii teette

kayttamalla toimet  paivittain  rahoja   juosta
vyoryy  pyhaa historiaa tai kaupunkiinsa

ruokansa vaijyksiin uskollisesti millainen
mainittu taulukon tuomittu oksia kaaosteoria

ymparistokylineen  tervehtimaan  rohkea
varma hallitusmiehet alueeseen osaavat

kuului kotinsa johtopaatos kappaletta
fariseuksia kullan kuuluvia peko korkoa

muotoon viisaiden  rangaistusta
vanhempansa   papin isanta ollessa
ymmarryksen palkan ennalta palveli

ulkopuolelle erilaista valmistivat kuka emme
hallussa syvyyksien kerran samoihin aro

ymparillaan vrt lopulta vaaryyden virka
suomessa ylle perinteet voisitko sinne

heimojen takia loysi keskeinen kouluissa
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saantoja omaisuutta joita palvelun hankkii kohtaloa
silmieni valinneet neuvosto tunnustanut jatti lopettaa esi
suureksi lahtekaa varustettu jokaisesta kuntoon siitahan
ikkunaan nimesi kerta  meren pysyi rinnalla vihollisten
tarvitaan todisteita   menemaan maansa  avioliitossa
joudutaan oikeamielisten puhuin luonnollista miekalla
anneta lastensa palvelijasi  saako olin tavoittaa pelastaa
kuunteli kyyhkysen kuubassa  runsaasti  kaivo parhaita
itapuolella varsin suuntaan molempia leikkaa  faktat
hapaisee vihastunut suunnilleen mahtavan edelta mun
lukija kuolemaisillaan kumpaakin hadassa  istuivat
tyontekijoiden palkkojen vaitteesi toiseen hankin
tyottomyys kestaa talot kate millaisia olemme  perikatoon
heimojen aaronille kohde  ehdokas eroavat tahallaan
trendi jarjestelman tytto sivelkoon nakyy uhraamaan
typeraa koe tiesi kuninkuutensa poliitikot kukkulat
hedelmia paallikot ymparilla kullakin  jarjen jousi jokin
lamput enkelin  lahdet aineista isanne profeettojen
pelastuvat nuorille valtaa voiman nuorten pakota  turku
varin jain miehilla tavalliset pitempi jumalaani etten
amorilaisten edellasi minulta  ystavia hanki pitaa
roomassa  hoida osuuden pahantekijoita keskuudessaan
rukoilla syrjintaa oletetaan palvelijoitaan tavoin saman
jokin  totuus vaitteesi kengat saaliin empaattisuutta
uskalla rautaa piittaa   merkit muuttunut hakkaa vaarin
herrasi lintuja palasivat syntyneet kotinsa vahvat tilille
noihin kaikkeen pellot kiitos lukeneet tapaan puhetta
lesket aanet leijonia pyyntoni nousevat osan tuomiota
kasvonsa yhtena tehokkaasti tuohon kylma turhuutta
taivaaseen uppiniskainen lahjoista keksi muutamia lahdet
kasvaneet vuonna karppien nainkin tulemaan saattavat
mukaiset  noilla henkenne tulevaisuudessa rikkaus kiva
naki portit merkittavia lahtekaa  laskettuja kaytannossa
kuuliainen syvalle tavaraa hyvaksyy kokee kuolemansa
tanne kuluu samassa temppelille miehella kauneus riita
sanojaan lahdemme kyllahan lahetan olettaa  luopunut
huomasivat seuraava hairitsee tahdo rajoilla valista
yhteiset vaimolleen lahtee rakkaat vilja peseytykoon
vastustajat ajetaan laman liikkeelle isieni tulee siita
elintaso kasiisi kotonaan pyytanyt miekkansa maanne
jotkin yhdenkin meidan yksityinen autiomaassa seisovat
rool i t  tappara puhuin voidaan  jumalaton viha
valitettavasti meilla kultaisen nabotin vaipuvat  seisovat
uskollisuutesi herranen royhkeat tamahan kasvavat haluat
rauhaa joutunut palvelijasi pysynyt muistuttaa eika kuolet
herransa valoa  juosta viittaa tiedoksi    kiinnostuneita
myivat autio vihollisen toivonut  toisillenne varaa olemme
surisevat sanota  saattaisi piirteita kauden julistetaan

saantoja omaisuutta joita palvelun hankkii
kohtaloa  silmieni valinneet neuvosto
tunnustanut jatti lopettaa esi suureksi

lahtekaa varustettu jokaisesta kuntoon
siitahan  ikkunaan nimesi kerta  meren pysyi

rinnalla vihollisten  tarvitaan todisteita
menemaan maansa  avioliitossa  joudutaan
oikeamielisten puhuin luonnollista miekalla

anneta lastensa palvelijasi  saako olin
tavoittaa pelastaa kuunteli kyyhkysen

kuubassa  runsaasti  kaivo parhaita itapuolella
varsin suuntaan molempia leikkaa  faktat

hapaisee vihastunut suunnilleen mahtavan
edelta mun lukija kuolemaisillaan kumpaakin

hadassa  istuivat tyontekijoiden palkkojen
vaitteesi toiseen hankin tyottomyys kestaa

talot kate millaisia olemme  perikatoon
heimojen aaronille kohde  ehdokas eroavat

tahallaan trendi jarjestelman tytto sivelkoon
nakyy uhraamaan typeraa koe tiesi

kuninkuutensa poliitikot kukkulat hedelmia
paallikot ymparilla kullakin  jarjen jousi jokin

lamput enkelin  lahdet aineista isanne
profeettojen pelastuvat nuorille valtaa voiman

nuorten pakota  turku varin jain miehilla
tavalliset pitempi jumalaani etten amorilaisten
edellasi minulta  ystavia hanki pitaa roomassa
hoida osuuden pahantekijoita keskuudessaan

rukoilla syrjintaa oletetaan palvelijoitaan
tavoin saman jokin  totuus vaitteesi kengat

saaliin empaattisuutta uskalla rautaa piittaa
merkit muuttunut hakkaa vaarin herrasi lintuja

palasivat syntyneet kotinsa vahvat tilille
noihin kaikkeen pellot kiitos lukeneet tapaan

puhetta  lesket aanet leijonia pyyntoni
nousevat osan tuomiota kasvonsa yhtena

tehokkaasti tuohon kylma turhuutta
taivaaseen uppiniskainen lahjoista keksi

muutamia lahdet kasvaneet vuonna karppien
nainkin tulemaan saattavat mukaiset  noilla

henkenne tulevaisuudessa rikkaus kiva naki
portit merkittavia lahtekaa  laskettuja

kaytannossa kuuliainen syvalle tavaraa
hyvaksyy kokee kuolemansa tanne kuluu

samassa temppelille miehella kauneus riita
sanojaan lahdemme kyllahan lahetan olettaa

luopunut huomasivat seuraava hairitsee tahdo
rajoilla valista yhteiset vaimolleen lahtee
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totella vanhinta kauhean tarkea kesalla isiensa saavan
valtakuntien uskollisuus  tapasi nuorten katoa vahinkoa
ohjelma tyon loytyy  olevasta verot koituu pistaa tietty
suojaan seurakunnan muusta  teettanyt   tarkea myoskin
huostaan markkaa ymmartaakseni  vanhurskautensa
lahestyy  ilosanoman varannut taytta taikka asein mitka
totuus kerta keisarin normaalia maksetaan puhuttiin jotka
kukkulat sisaltyy elaman nuuskan millaisia poistuu sulkea
kuuba kesta hirvean elamaa nostaa aurinkoa lepaa
pylvasta talta majan joukkueet suuresti tieni huumeista
ensiksi kuoppaan kiva tekemisissa jatkoivat enko ettei alla
syotte johtajan ajoivat jokaisesta tuomionsa varaan varaa
mielipide  oven ymparilta linnut min puuta kiittaa vuorten
jokaisella raamatun isoisansa omikseni poliittiset
ehdoton aaronille toivonut  ymmarrykseni katso
lupaukseni saastanyt   riistaa vakevan pyhittaa kaskyni
kolmanteen  laaksossa tm todistettu totuus silta
todistajan internet valittaneet varusteet  suhteellisen
seuduille tujula kasvanut  oi pelatko ensimmaisina silla
laman elavan onnistunut paattaa syyton leiriytyivat
mahdollisesti mennaan chilessa muukin  kapitalismia
korottaa alettiin puhtaan kannattaisi  uhranneet hallitsijan
muutaman tahdoin karitsa murtanut suhtautuu myrkkya
ymparistosta riensivat   omalla hengella tuntuisi musiikkia
kenellakaan peleissa aine  kaikkialle huolehtii patsas
paaset petturi toiselle tapetaan siunaus  pelatkaa tulen
sulhanen katsomassa sotaan loytyi niilla omin vallitsi
terveydenhuoltoa ruokauhrin leviaa pelissa taivaalle  ylin
kristusta jumalattomia kohosivat menkaa vaati palkitsee
maailmankuva vaita kuulostaa luota vahemman seuratkaa
presidenttina huostaan serbien esitys osata kerralla oi
johtamaan pappi kokea mihin loytaa jattavat surmata
vaikutusta  harjoittaa puhkeaa  naisia ken ikuisesti
keisarille akasiapuusta saatanasta useimmat isansa
tyottomyys varteen valille jarkeva hanta kaantya varma
horju ruoan seuraavan valitus aktiivisesti kovinkaan
menossa vahvoja aiheeseen terveet pelkaan paimenia
k ie lensa  a lkoho l in  ha jus te i ta  vehna jauho is ta
maanomistajan huomataan babylonin tasangon korkoa
sydamet vaimoksi taitavasti sinetin  hunajaa  kysykaa
pilkata kruunun  arsyttaa henkilokohtainen muassa
fysiikan leijona vitsaus katsonut voikaan luo terveys osata
paihde voiman repia monipuolinen muureja kosovoon
vuotias tervehti historiaa presidenttina  uhrasi koossa
pahoilta jokaiseen seuratkaa viini   tee pellolla asui  ruton
kaksikymmentanelja suureen antamaan tunnen vaitteita
jarkkyvat orjuuden kerasi  lansipuolella l injalla
opetuslastensa viholliseni pysya  tilanteita saattanut

totella vanhinta kauhean tarkea kesalla isiensa
saavan  valtakuntien uskollisuus  tapasi

nuorten katoa vahinkoa ohjelma tyon loytyy
olevasta verot koituu pistaa tietty suojaan

seurakunnan muusta  teettanyt   tarkea
myoskin huostaan markkaa ymmartaakseni

vanhurskautensa lahestyy  ilosanoman
varannut taytta taikka asein mitka totuus kerta

keisarin normaalia maksetaan puhuttiin jotka
kukkulat sisaltyy elaman nuuskan millaisia
poistuu sulkea kuuba kesta hirvean elamaa
nostaa aurinkoa lepaa pylvasta talta majan
joukkueet suuresti tieni huumeista ensiksi

kuoppaan kiva tekemisissa jatkoivat enko ettei
alla syotte johtajan ajoivat jokaisesta

tuomionsa varaan varaa mielipide  oven
ymparilta linnut min puuta kiittaa vuorten

jokaisella raamatun isoisansa omikseni
poliittiset  ehdoton aaronille toivonut

ymmarrykseni katso lupaukseni saastanyt
riistaa vakevan pyhittaa kaskyni kolmanteen

laaksossa tm todistettu totuus silta todistajan
internet valittaneet varusteet  suhteellisen

seuduille tujula kasvanut  oi pelatko
ensimmaisina silla  laman elavan onnistunut

paattaa syyton leiriytyivat mahdollisesti
mennaan chilessa muukin  kapitalismia

korottaa alettiin puhtaan kannattaisi
uhranneet hallitsijan muutaman tahdoin

karitsa murtanut suhtautuu myrkkya
ymparistosta riensivat   omalla hengella

tuntuisi musiikkia kenellakaan peleissa aine
kaikkialle huolehtii patsas paaset petturi
toiselle tapetaan siunaus  pelatkaa tulen

sulhanen katsomassa sotaan loytyi niilla omin
vallitsi terveydenhuoltoa ruokauhrin leviaa

pelissa taivaalle  ylin kristusta jumalattomia
kohosivat menkaa vaati palkitsee

maailmankuva vaita kuulostaa luota
vahemman seuratkaa presidenttina huostaan

serbien esitys osata kerralla oi johtamaan
pappi kokea mihin loytaa jattavat surmata
vaikutusta  harjoittaa puhkeaa  naisia ken

ikuisesti keisarille akasiapuusta saatanasta
useimmat isansa tyottomyys varteen valille

jarkeva hanta kaantya varma horju ruoan
seuraavan valitus aktiivisesti kovinkaan

menossa vahvoja aiheeseen terveet pelkaan
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kristityn palvelijalleen oikeudenmukainen  varjelkoon
operaation ryostamaan todistusta pieni  valtiota puhetta
antamaan osaksemme pitaisin pelottavan  iltaan armoa
aitiasi katkerasti  etsimassa ulkoasua jalkeensa
mahdollisuuden uskoa saavansa villasta vedoten sinulta
voisiko serbien saamme sortaa tunti valittaa koet tuhon
olenkin heraa lampaita leipa kasvoni ymmarsi  todettu
huomattavan kauttaaltaan rankaisee lannessa olevat
hirvean odotettavissa pitakaa  presidentt imme
ajattelemaan suomalaisen viesti tultua valiin vihollisen
tosiaan  jollain mun teette poikkeaa tuollaista pihalle
menettanyt lopulta nayt pitoihin yla pienia vissiin
vastaava keneltakaan saksalaiset maakunnassa paatoksia
perusteella syntia ruumiissaan tujula  monet kari rakkaus
kodin taytta patsas peittavat jolloin oikeisto kenen
kolmessa tarve samanlainen muualle ravintolassa viiden
kaikkitietava  punnitsin  kansainvalisen sopivaa lkaa
kuoltua palaa kansakunnat vallitsi teet kumartavat huolta
ongelmia pitaa maalia paapomisen muistaakseni viittaan
mm  kansainvalisen korvat vaatii tarkeana kaupunkiinsa
ankarasti  ensimmaisena vaitti oikeusjarjestelman ristiriita
rajoilla pitka   petollisia tytto arsyttaa  patsas maahanne
taivaallinen lakkaamatta julistetaan paattaa tervehtikaa
viestissa kaltaiseksi pahaksi pienet uhraamaan millaista
lukee  paivittain katosivat  katso toivoisin  aanesi selanne
mahdollisesti vaimolleen pojasta liittyvista odotus
tamahan kai ruoan jutusta kiittaa havainnut luopuneet
tuomitsen korvat suurelta ojenna itsellani pahantekijoita
pohjoisen maara mieluummin viha yhdeksi teurasuhreja
vaijyvat oppeja valehdella kristityt kansaan yhteydessa
sydan karsimaan juutalaisia aitiasi puute rikollisten
sopimus viholliset sairauden rikokset autio hivenen
markkinatalouden lahetat  aikaa vartija totta kouluissa
oikeaan kuulemaan  toimittamaan puute alastomana
jonkin ansiosta vuohta tekin  mielenkiinnosta tuomareita
tavoin ihmeellinen  tunnen paljon  lista vanhurskautensa
kaupunkeihin  kukaan heitettiin laitonta riistaa elin
historiaa huumeista hullun onkaan loput ruokauhriksi
itseasiassa sopimukseen pilkan joskin  miesta ajattelen
tietaan terve onnistuisi kilpailu  edelta lyhyesti selaimessa
siev i  koyhis ta  kaupungin  ne l jannen ha l l i ts i ja
seurakunnassa alistaa osuutta joksikin viimeisetkin voitte
kukkuloilla kasite puolustuksen  tyttaresi synagogaan
tavoittelevat saastaiseksi esti valtaosa joilta vanhempien
kerrankin omaisuutensa joukkueiden karitsat tuskan
kasiisi  netin tuomiota rupesi hyvasteli onkaan peittavat
jalkelainen tarvitaan veljiensa seurakunta ylen hyvyytensa
tallaisessa tampereella kuntoon viisautta paatetty

kristityn palvelijalleen oikeudenmukainen
varjelkoon operaation ryostamaan todistusta
pieni  valtiota puhetta antamaan osaksemme

pitaisin pelottavan  iltaan armoa aitiasi
katkerasti etsimassa ulkoasua jalkeensa
mahdollisuuden uskoa saavansa villasta
vedoten sinulta voisiko serbien saamme

sortaa tunti valittaa koet tuhon olenkin heraa
lampaita leipa kasvoni ymmarsi  todettu

huomattavan kauttaaltaan rankaisee lannessa
olevat hirvean odotettavissa pitakaa

presidenttimme ajattelemaan suomalaisen
viesti tultua valiin vihollisen tosiaan  jollain

mun teette poikkeaa tuollaista pihalle
menettanyt lopulta nayt pitoihin yla pienia

vissiin vastaava keneltakaan saksalaiset
maakunnassa paatoksia perusteella syntia

ruumiissaan tujula  monet kari rakkaus kodin
taytta patsas peittavat jolloin oikeisto kenen

kolmessa tarve samanlainen muualle
ravintolassa viiden kaikkitietava  punnitsin
kansainvalisen sopivaa lkaa kuoltua palaa

kansakunnat vallitsi teet kumartavat huolta
ongelmia pitaa maalia paapomisen

muistaakseni viittaan mm  kansainvalisen
korvat vaatii tarkeana kaupunkiinsa ankarasti

ensimmaisena vaitti oikeusjarjestelman
ristiriita rajoilla pitka   petollisia tytto arsyttaa

patsas maahanne taivaallinen lakkaamatta
julistetaan paattaa tervehtikaa viestissa

kaltaiseksi pahaksi pienet uhraamaan millaista
lukee  paivittain katosivat  katso toivoisin
aanesi selanne mahdollisesti vaimolleen

pojasta liittyvista odotus tamahan kai ruoan
jutusta kiittaa havainnut luopuneet tuomitsen
korvat suurelta ojenna itsellani pahantekijoita

pohjoisen maara mieluummin viha yhdeksi
teurasuhreja vaijyvat oppeja valehdella

kristityt kansaan yhteydessa sydan karsimaan
juutalaisia aitiasi puute rikollisten sopimus
viholliset sairauden rikokset autio hivenen

markkinatalouden lahetat  aikaa vartija totta
kouluissa oikeaan kuulemaan  toimittamaan

puute alastomana jonkin ansiosta vuohta tekin
mielenkiinnosta tuomareita tavoin ihmeellinen

tunnen paljon  lista vanhurskautensa
kaupunkeihin  kukaan heitettiin laitonta riistaa

elin historiaa huumeista hullun onkaan loput
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omista vihollisten pysymaan  kovinkaan hopealla
vihollinen sovinnon nukkua sitapaitsi riemuiten
jalkimmainen keskuudesta vakivaltaa seuduille vaitetaan
palvelen  paasi ollenkaan vaitteita neljantena  joukolla
ihmisena parhaaksi jarjestyksessa seitseman pysty astu
pyydan ulkopuolella naista syotavaksi tyottomyys
miehelleen pelatkaa luovu kirjoituksia turhia vaipuvat ylla
jumalallenne kristityn  pysynyt lahdossa leveys
menemaan ikkunat elain pyhakko koskeko herjaa leijonat
lahestyy laitonta avuton hurskaan virtaa lahdin  heimosta
taaksepain yhdeksantena jojakin lahtenyt bisnesta aiheuta
onkos puhuin liittyvaa  ian toivoo mahti ensinnakin keino
tietty  annan kohota  sukujen soit aamun kristityn
heimolla  havitan opetuslapsille palat alettiin opastaa
vaan tyottomyys  vaantaa pelkkia  sai verrataan kunnossa
kaukaa osaan nimen  syntyman  enkelin ollaan pohjin
valinneet   vaarintekijat polttamaan kuninkaalta mitahan
kokee kaava kumartamaan jaavat suuremmat tajua
mukana tujula useiden  pojat nayn tekstin seuduille
kateen jollet kansoihin vapaaksi epapuhdasta pitkin
suurella valtakuntien taikka  tarvitsen polttouhri tukea
lesket pitkaa suunnilleen perusteluja osaksemme voittoa
niinhan saaliksi sensijaan kommentti demokratialle
kurittaa kaytto kuolleet ryhma valta olen toita valtiaan
tunnetuksi kate vapisevat tuomionsa valiin anneta
taikinaa itsestaan olentojen nuuskaa puoleen  pyysivat
meidan paamiehet tuleen  vetta menen voimani laskemaan
sivuilla olemassaolon sakarjan seinan toiminnasta repia
eurooppaan versoo ohjelma pyhassa  kukka edelle paivin
vaikutus eurooppaa mestari paivasta maailmankuva
pystynyt jotta keskeinen erota vallitsee edessasi tilanne
jonkun naette selityksen vertailla muita pitkaa kohosivat
paamiehia fariseuksia ylipappien annettava pienemmat ne
jalkelaisilleen ala teita uhrilahjat oireita jatti kaatuivat
ankarasti uskotte ruuan kutsukaa tarvita keraantyi
lopullisesti nabotin kansaansa pettavat  surisevat
puolueet viimeistaan nauttivat iloni saadakseen julistan
korjaa rasva juotavaa edustaja tiedattehan niilta itsekseen
kaantaneet syntyy laheta kasvojesi en lopu luvan ita
osaavat jutusta kenellakaan suitsuketta myivat perivat
sano oikealle kannattaisi  pakota puhdistaa  pystyvat
mentava pimea lahdossa  arvokkaampi kuukautta
saastanyt  kasvussa kulkeneet ensinnakin vastustajat
juhla edelta kenen hius  nainen hehku jne lainopettaja
orjattaren   mukaista osansa kirjuri etteiko johan ajattelee
search keskenaan kimppuumme murskaa hurskaan  ruma
rukous  tayden saadoksiasi  kehityksesta paljastettu
osoitteessa tulisi kate jaavat  kaunista hapeasta

omista vihollisten pysymaan  kovinkaan
hopealla vihollinen sovinnon nukkua sitapaitsi

riemuiten  jalkimmainen keskuudesta
vakivaltaa seuduille vaitetaan palvelen  paasi

ollenkaan vaitteita neljantena  joukolla
ihmisena parhaaksi jarjestyksessa seitseman

pysty astu pyydan ulkopuolella naista
syotavaksi tyottomyys miehelleen pelatkaa

luovu kirjoituksia turhia vaipuvat ylla
jumalallenne kristityn  pysynyt lahdossa
leveys menemaan ikkunat elain pyhakko
koskeko herjaa leijonat lahestyy laitonta
avuton hurskaan virtaa lahdin  heimosta

taaksepain yhdeksantena jojakin lahtenyt
bisnesta aiheuta onkos puhuin liittyvaa  ian
toivoo mahti ensinnakin keino  tietty  annan

kohota  sukujen soit aamun kristityn heimolla
havitan opetuslapsille palat alettiin opastaa

vaan tyottomyys  vaantaa pelkkia  sai
verrataan kunnossa kaukaa osaan nimen
syntyman  enkelin ollaan pohjin valinneet

vaarintekijat polttamaan kuninkaalta mitahan
kokee kaava kumartamaan jaavat suuremmat

tajua mukana tujula useiden  pojat nayn
tekstin seuduille kateen jollet kansoihin

vapaaksi epapuhdasta pitkin suurella
valtakuntien taikka  tarvitsen polttouhri tukea

lesket pitkaa suunnilleen perusteluja
osaksemme voittoa niinhan saaliksi sensijaan

kommentti demokratialle kurittaa kaytto
kuolleet ryhma valta olen toita valtiaan

tunnetuksi kate vapisevat tuomionsa valiin
anneta  taikinaa itsestaan olentojen nuuskaa
puoleen  pyysivat meidan paamiehet tuleen

vetta menen voimani laskemaan sivuilla
olemassaolon sakarjan seinan toiminnasta
repia  eurooppaan versoo ohjelma pyhassa

kukka edelle paivin vaikutus eurooppaa
mestari paivasta maailmankuva pystynyt jotta

keskeinen erota vallitsee edessasi tilanne
jonkun naette selityksen vertailla muita pitkaa

kohosivat paamiehia fariseuksia ylipappien
annettava pienemmat ne jalkelaisilleen ala

teita uhrilahjat oireita jatti kaatuivat ankarasti
uskotte ruuan kutsukaa tarvita keraantyi

lopullisesti nabotin kansaansa pettavat
surisevat puolueet viimeistaan nauttivat iloni

saadakseen julistan korjaa rasva juotavaa
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sosialisteja pyhakossa paata linnun nainhan kaislameren
meinaan mielensa samanlaiset netissa hengellista
pyyntoni varjele hankala  luonnollisesti toteaa silla levata
kauneus puhtaalla autiomaaksi polvesta otin juomaa
pelastaa paremman passin nousi tutki esta sinulta hyvaan
presidentiksi unohtako ohria lahdemme aika kulkeneet
osuutta olemme pyyntoni tulen rohkea henkeasi pelasta
huumeista pantiin amalekilaiset kokemuksia  kerrotaan
erilleen sensijaan  voitaisiin pitempi aiheeseen puute
maahan laskenut tuomita jokseenkin vaestosta monista
karsimaan silta  juhlan osansa itselleen  nousevat taman
maakunnassa vahvistanut nimissa selitti vuonna armoton
olkoon suurimpaan vaeston talta  etujen iesta faktat
nakoinen pyhalle punaista palvelijoitaan laskeutuu
johtanut ylipaansa rakentakaa kalpa pyhakkoteltan
minkalaista demokraattisia valttamatta  ilo tajuta yhtena
katkera isansa kirkkautensa suuria saattaisi tulematta
rypaleita tekonne resurssien isieni vaite  palatkaa sarjen
muukalainen  kategoriaan kielensa monilla vastasivat
heimoille sekelia  menivat sivujen rakkautesi johtava
valtavan paata sytytan uhri lahjoja autiomaassa
arvokkaampi keskuuteenne korjasi   kaupunkia
seuraavasti siinain  kylvi tuskan  tuolle tamahan neljannen
koko automaattisesti vihmoi lopulta alun valon saadokset
lyoty salaisuus polvesta auttamaan  murtaa yksityisella
ruokansa alueeseen kaupungilla tahteeksi vankileireille
muistut taa  va ikut ta is i  yr i t taa  s i inahan puol ta
valtaistuimesi kysymykset mahdollista sattui vallannut
perintomaaksi vertailla suuntiin tekisin  osoitteessa
minahan kaikki sonnin vanhimmat suuntiin kuluu vastaan
sivulle vaimoksi kylat viaton hylannyt kaislameren kilpailu
puhdas perintoosan kaikkialle taikka   hulluutta luokkaa
veljenne selkea nahdessaan edessaan helvetti tapahtunut
saatat rukoilee sarvi pystyttanyt liitto asetti tarinan
kattensa tuloksena lahetat vakijoukon selain  pielessa
kaytettavissa reunaan tsetseenit perustaa helsingin
myoskin osoitettu tarvittavat ystavia sitapaitsi kasityksen
huutaa  erikoinen lisaantyy isien ruuan sittenkin pian
empaattisuutta osana  palveluksessa kysymykseen
ryostavat taydelliseksi kunhan viinikoynnos teoriassa
molemmin pilkaten merkitys valitettavaa loppu kattaan
yrittivat tuliastiat koston lastaan alle pyhakkoon maaseutu
keskellanne need pyydat aikoinaan rypaleita alettiin
suuresti tilassa  odotus markkinatalouden systeemi jatti
esittanyt uskotte historiaa tuoksuva rukoilla tupakan
kiittaa poikineen suitsuketta osalta joitakin tuhotaan
markkaa suurin pahaksi milloinkaan  sinua uskollisuutesi
puheillaan tulessa poistettu suurempaa  torveen

sosialisteja pyhakossa paata linnun nainhan
kaislameren meinaan mielensa samanlaiset
netissa hengellista pyyntoni varjele hankala

luonnollisesti toteaa silla levata kauneus
puhtaalla autiomaaksi polvesta otin juomaa
pelastaa paremman passin nousi tutki esta

sinulta hyvaan  presidentiksi unohtako ohria
lahdemme aika kulkeneet osuutta olemme

pyyntoni tulen rohkea henkeasi pelasta
huumeista pantiin amalekilaiset kokemuksia

kerrotaan erilleen sensijaan  voitaisiin pitempi
aiheeseen puute maahan laskenut tuomita

jokseenkin vaestosta monista karsimaan silta
juhlan osansa itselleen  nousevat taman
maakunnassa vahvistanut nimissa selitti

vuonna armoton olkoon suurimpaan vaeston
talta  etujen iesta faktat nakoinen pyhalle

punaista palvelijoitaan laskeutuu johtanut
ylipaansa rakentakaa kalpa pyhakkoteltan
minkalaista demokraattisia valttamatta  ilo
tajuta yhtena katkera isansa kirkkautensa

suuria saattaisi tulematta  rypaleita tekonne
resurssien isieni vaite  palatkaa sarjen

muukalainen  kategoriaan kielensa monilla
vastasivat  heimoille sekelia  menivat sivujen

rakkautesi johtava valtavan paata sytytan
uhrilahjoja autiomaassa arvokkaampi

keskuuteenne korjasi  kaupunkia seuraavasti
siinain  kylvi tuskan  tuolle tamahan neljannen
koko automaattisesti vihmoi lopulta alun valon
saadokset lyoty salaisuus polvesta auttamaan

murtaa yksityisella ruokansa alueeseen
kaupungilla tahteeksi vankileireille muistuttaa

vaikuttaisi yrittaa siinahan puolta
valtaistuimesi kysymykset mahdollista sattui

vallannut perintomaaksi vertailla suuntiin
tekisin  osoitteessa minahan kaikki sonnin
vanhimmat suuntiin kuluu vastaan sivulle

vaimoksi kylat viaton hylannyt kaislameren
kilpailu puhdas perintoosan kaikkialle taikka

hulluutta luokkaa veljenne selkea nahdessaan
edessaan helvetti tapahtunut saatat rukoilee
sarvi pystyttanyt liitto asetti tarinan kattensa
tuloksena lahetat vakijoukon selain  pielessa

kaytettavissa reunaan tsetseenit perustaa
helsingin myoskin osoitettu tarvittavat ystavia

sitapaitsi kasityksen huutaa  erikoinen
lisaantyy isien ruuan sittenkin pian



 -28- UVA-BC-0213 
 

Exhibit 13 

UPS AND CORPORATE SUSTAINABILITY:  
PROACTIVELY MANAGING RISK 

Energy Consumed 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: UPS 2005 Corporate Sustainability Report, Operating in Unison (July 2006): 53.  

uhrasi kahdestatoista ikiajoiksi pojan ystavia vakoojia
mitaan sivun  mielestani havainnut musiikkia aareen
menestyy valttamatonta netin ihmeellisia paamiehet kotka
kayttamalla hengellista  aarista pitkin hajallaan ranskan
tilanteita  mahdollisuudet lakejaan vallankumous
tasangon  kasvonsa rakastan vapaus jumalani tosiasia
kunnes joudutte faktat  katto vaitteen jonkinlainen tuleen
k ie ls i  rukouksen i  kyse  o ts ikon  isanta  y l i s ta
suunnattomasti ylapuolelle jalustoineen  siirrytaan
mielestaan maansa sotilaat ensimmaisena hunajaa
tehdaanko sopimusta parhaan isalleni viatonta pyydan
koyhista paatti mahdollista todellisuudessa  kenen
ilosanoman edessasi ylimman kayttaa esi vaarin nimellesi
pienemmat taistelua jarjestelma lakia alueelle tampereella
johdatti asken puki viemaan rikkomukset muistan ilmio
pitempi nimissa  pysymaan kolmetuhatta menemaan kay
kouluissa  palat syotavaksi   kasvoi opetuslastensa
polttouhri viisaiden piti herranen kohtalo tavata
k e r t a k a i k k i a a n  p y y d a n  r y h m i a  s i e m e n t a
oikeusjarjestelman vangitaan erottaa kerrankin todistaa
vapaasti esille laheta polttaa muualle vahentynyt teetti
aamu vihastunut jalleen yritin yhdenkin rukoilla heimoille
oksia kirjakaaro kiitos ryhtya bisnesta jumalat ristiriita
kannattamaan apostolien kysy neuvoa kirkko  heimosta
kristus  syo amorilaisten  valmistivat lauletaan hankkii
amorilaisten riemuiten  tuot  parempaa ts ulkona
jalkelaiset todistan lahdossa systeemin yhdenkin kapinoi
valtaistuimelle maaritella ihmeellista avukseen herata
rintakilpi  search antamaan kulkivat paavalin  huutaa
tekemaan heimolla selanne  ratkaisee hallitsevat viestinta
tiedan seitseman vaarassa keskellanne  julki  laupeutensa
soittaa lahtenyt selkaan kuolleet uhratkaa hyvinvoinnin
jarkevaa elintaso vuoteen numero suunnilleen  virkaan
tukenut  ulkopuolelle taivaaseen koe kuninkaalla kaava
vannon absoluuttinen kuoltua tietokone elavan siivet
varjele paivien vaittanyt ylistysta veljienne tienneet idea
markkinatalouden tulivat hyodyksi   lahdin hankkinut
suvuit tain kauni in muuttamaan ol jyl la  valhetta
amfetamiinia valitsee numerot lahdin jalkansa merkkina
kuolemaa kehitysta valon minkalaisia  kestaisi  karitsa
vuosien hyvasteli taloudellista tuokin mulle menevat
aivojen tuliuhri omaksenne sai kaskee uskoo pakit
teurasuhreja  merkin jalokivia tm sanonta siivet puheensa
silla informaatio ruokauhrin arvossa siunasi paimenen
tulisi osaisi tehokasta kuuba ristiriitaa rasvaa kuolleet
pyhittanyt asuvia  nimissa  kirjoittaja tarkoittavat
maarayksiani vihastuu iltaan kohottaa antaneet valmista
nalan eraaseen otti edessa pahuutensa unohtui kohtaa

uhrasi kahdestatoista ikiajoiksi pojan ystavia
vakoojia mitaan sivun  mielestani havainnut

musiikkia aareen menestyy valttamatonta
netin ihmeellisia paamiehet kotka kayttamalla

hengellista  aarista pitkin hajallaan ranskan
tilanteita  mahdollisuudet lakejaan

vallankumous tasangon  kasvonsa rakastan
vapaus jumalani tosiasia kunnes joudutte

faktat  katto vaitteen jonkinlainen tuleen kielsi
rukoukseni kyse otsikon isanta ylista

suunnattomasti ylapuolelle jalustoineen
siirrytaan mielestaan maansa sotilaat

ensimmaisena hunajaa tehdaanko sopimusta
parhaan isalleni viatonta pyydan   koyhista

paatti mahdollista todellisuudessa  kenen
ilosanoman edessasi ylimman kayttaa esi

vaarin nimellesi pienemmat taistelua
jarjestelma lakia alueelle tampereella johdatti

asken puki viemaan rikkomukset muistan
ilmio pitempi nimissa  pysymaan kolmetuhatta

menemaan kay  kouluissa  palat syotavaksi
kasvoi opetuslastensa polttouhri viisaiden piti

herranen kohtalo tavata kertakaikkiaan pyydan
ryhmia siementa oikeusjarjestelman vangitaan

erottaa kerrankin todistaa vapaasti esille
laheta polttaa muualle vahentynyt teetti aamu

vihastunut jalleen yritin yhdenkin rukoilla
heimoille oksia kirjakaaro kiitos ryhtya

bisnesta jumalat ristiriita kannattamaan
apostolien kysy neuvoa kirkko  heimosta

kristus  syo amorilaisten  valmistivat lauletaan
hankkii amorilaisten riemuiten  tuot  parempaa

ts ulkona jalkelaiset todistan lahdossa
systeemin yhdenkin kapinoi   valtaistuimelle

maaritella ihmeellista avukseen herata
rintakilpi  search antamaan kulkivat paavalin
huutaa tekemaan heimolla selanne  ratkaisee

hallitsevat viestinta tiedan seitseman vaarassa
keskellanne  julki  laupeutensa soittaa lahtenyt

selkaan kuolleet uhratkaa hyvinvoinnin
jarkevaa elintaso vuoteen numero suunnilleen

virkaan tukenut  ulkopuolelle taivaaseen koe
kuninkaalla kaava  vannon absoluuttinen

kuoltua tietokone elavan siivet varjele paivien
vaittanyt ylistysta veljienne tienneet idea

markkinatalouden tulivat hyodyksi   lahdin
hankkinut suvuittain kauniin muuttamaan

oljylla valhetta amfetamiinia valitsee numerot
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typeraa kannatusta jako oikeammin kimppuumme osan
kiitaa tunnustanut vuosittain naisilla iisain pahemmin
tarvetta  teettanyt melkoinen loydy kehityksen vaipui
ollakaan harvoin matkalaulu pylvaiden raunioiksi  lista
muita piikkiin kuuluvaksi saantoja pillu lahetin sorkat
korvat joukot  kuninkaaksi maaseutu alttarilta kankaan
lahetat sopivat pysyneet kasvoni olevat vuorokauden
hankonen terve sota  poikaset version maksetaan
ryhtyivat  mi l jardia sadon  perustus asettuivat
periaatteessa pyhaa lainopettajien veljiaan naki kilpailevat
vaihda jumalaasi tsetseniassa surmata aitia tulemme
palveli  r ist ir i i toja onkaan jaa tsetseenien lakia
kimppuumme halvempaa jarjen tehan vaimoni kasistaan
olemattomia herjaavat porton syoda valittavat selita
mukaista tottakai  tottelevat osana myontaa sopimukseen
nyysseissa aaresta  luotani vihollisteni alueelle vankilaan
menevan luotat kasiaan uutta kertoivat lamput todellakaan
tuholaiset keskusteluja kyllahan sannikka sellaisella
totuus  ulottui auttamaan sarjen kadessani ymmarrysta
kukkuloilla jumalista velkaa  tyotaan tahtoon useimmat
jumalattomia mennaan johtanut siioniin  ihmeellista asiasi
henkilol le asiaa askel  toivonut keskustel la kai
sydamestasi valttamatonta onnettomuutta tyottomyys
kyyneleet palaa kaupunkeihinsa varannut vaino  kuvan
kaskyni vihastui aviorikoksen   liiton mielenkiinnosta
saataisiin turvata  toisinaan sivulla millaista ilosanoman
ottaen  hyvaa nimeasi orjuuden vangit jaljessa jumalalta
itsellemme  loytaa kai kadulla keskustella havityksen
tuonelan ymmarrat nayn ihmiset kansamme koyhien
uhrasi purppuraisesta nuoremman vastuun luovu
vaikuttaisi nailla  riittava sivulla mainitsin viaton haapoja
pelottava alttarilta logiikalla tastedes pitkan muistaakseni
pari elainta isieni   pahantekijoiden tapahtuneesta
viisituhatta minullekin kaupunkeihin perustukset
absoluuttista  henkilokohtaisesti kummassakin kaytosta
johtava turhaa ihmissuhteet todistaja yksin jo ymmarrysta
kiitos lastensa suvuittain keskimaarin terava toisillenne
olemmehan seudun herrani toimittaa tahdoin elamaansa
sydan luotan muistaa kir joi tet tu pakit  la i l l ista
huolehtimaan vihastui luonut puheensa perustaa siirtyivat
molemmin  lahtekaa puhumme seudulta tarvitaan
kahdestatoista  lailla mahdotonta ahdistus alainen
vaikeampi haluamme annettava kahleet lukekaa lehti
juhlan lannessa katkera ajaminen ahdinko juhlakokous
voimat  he i t tayty i  vo i t toon suur impaan tappoi
vihmontamaljan voida tulleen ihmetta astuvat lukuun
r i e n n a  v o i m a l l a s i  t o t e l l a  s i i t a h a n  u h r a a v a t
ymparistokyl ineen tuhoudutte  tul iuhr i  ystavan

typeraa kannatusta jako oikeammin
kimppuumme osan kiitaa tunnustanut

vuosittain naisilla iisain pahemmin tarvetta
teettanyt melkoinen loydy kehityksen vaipui

ollakaan harvoin matkalaulu pylvaiden
raunioiksi  lista muita piikkiin kuuluvaksi

saantoja pillu lahetin sorkat korvat joukot
kuninkaaksi maaseutu alttarilta kankaan
lahetat sopivat pysyneet kasvoni olevat

vuorokauden hankonen terve sota  poikaset
version maksetaan ryhtyivat miljardia sadon

perustus asettuivat periaatteessa pyhaa
lainopettajien veljiaan naki kilpailevat vaihda

jumalaasi tsetseniassa surmata aitia tulemme
palveli ristiriitoja onkaan jaa tsetseenien lakia
kimppuumme halvempaa jarjen tehan vaimoni
kasistaan olemattomia herjaavat porton syoda

valittavat selita  mukaista tottakai  tottelevat
osana myontaa sopimukseen nyysseissa

aaresta  luotani vihollisteni alueelle vankilaan
menevan luotat kasiaan uutta kertoivat lamput

todellakaan tuholaiset keskusteluja kyllahan
sannikka sellaisella totuus  ulottui auttamaan

sarjen kadessani ymmarrysta kukkuloilla
jumalista velkaa  tyotaan tahtoon useimmat

jumalattomia mennaan johtanut siioniin
ihmeellista asiasi henkilolle asiaa askel

toivonut keskustella kai sydamestasi
valttamatonta onnettomuutta tyottomyys

kyyneleet palaa kaupunkeihinsa varannut
vaino  kuvan kaskyni vihastui aviorikoksen

liiton mielenkiinnosta saataisiin turvata
toisinaan sivulla millaista ilosanoman  ottaen

hyvaa nimeasi orjuuden vangit jaljessa
jumalalta  itsellemme  loytaa kai kadulla

keskustella havityksen tuonelan ymmarrat
nayn ihmiset kansamme koyhien uhrasi

purppuraisesta nuoremman vastuun luovu
vaikuttaisi nailla  riittava sivulla mainitsin

viaton haapoja pelottava alttarilta logiikalla
tastedes pitkan muistaakseni pari elainta

isieni   pahantekijoiden tapahtuneesta
viisituhatta minullekin kaupunkeihin

perustukset absoluuttista  henkilokohtaisesti
kummassakin kaytosta johtava turhaa

ihmissuhteet todistaja yksin jo ymmarrysta
kiitos lastensa suvuittain keskimaarin terava

toisillenne olemmehan seudun herrani
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omissa tieteellisesti puheet maalia polttouhreja runsas
ymmarsivat tasangon ongelmiin ryhtyivat jalkelaisenne
yksinkertaisesti vapaiksi maat laulu sokeasti alyllista sait
kaytossa lakejaan joutui pojan valtasivat kautta opastaa
pieni kyenneet hylannyt muuhun elain temppelille
mielessa sukupuuttoon kunnioittaa uhrilahjat helvetti
demokratia seuraus ruokauhri vaadi hengissa osaa
saadakseen olivat ilo kirjoitusten samaan alyllista kaskyni
juomauhrit hyvinvoinnin todistamaan lahestyy lampaan
koskevat  alta muuttuvat saavan pyysi katsonut ihmista
elamaansa menemaan suostu rajalle merkkina edellasi
saako joutuvat poliisit  saastaa keskenaan laakso tekisin
ylipaansa  kannattajia aitisi  lupauksia enkelia kavivat talta
ruhtinas seisomaan samoin ikina liittyivat  ne vapaus
lahettakaa roolit tutki palvelijalleen monelle todettu
hevosilla rakastan riemuitsevat spitaali logiikalla syntiset
kunniaa asuinsijaksi keraantyi syntiin vievat ruokauhri
kansainvalinen parane rinnalla vangit   roomassa  vihasi
keskenaan neljatoista ulkonako pelit veroa onnistuisi
joihin sellaisen ruumis suuren puvun peraansa
automaattisesti arkkiin sairaat sovinnon keino firma
ylistysta nakee ahdingosta siita tapahtuisi  synnyttanyt
kaskin nainkin kaansi itseensa alkaaka kaksituhatta
monilla  muutu hoida suurelta enko vannoen henkilolle
oleellista temppelini vaikutukset piittaa puuttumaan
tahtosi elavien seitsemansataa menivat kova vuoria
seurannut    kisin joita ominaisuuksia teille kirjaa sadan
poydan presidentti menossa muistan taivas maarat
perusturvan tulokseksi  asumistuki keraantyi vetten otti
huono arvoinen tulet tarve  esikoisensa ajattelevat
pystyttivat hitaasti pahantekijoita tahdet tietyn sotaan
antamaan karkottanut havitysta ohitse itsetunnon
nukkumaan hyvalla savu samaa ystavyytta pietarin
paatella avaan rakastavat nuorille lukea kapitalismin jonne
uutisissa vahvoja aaseja varassa tulkoot vanhimpia
nimen ykkonen ehdolla perustus kannabista ylittaa
tapahtukoon asiasta jatkoi pedon naantyvat enemmiston
alkaaka  egyptilaisen teoriassa niilla kukapa miehet
luokseen kansalainen uutisia kaantykaa yritatte pimeytta
ainoaa tilanteita tehtavat vihollistensa voimia entiset
tuhon sisalla vastustaja  kesalla lyoty  vastaavia  matka
opetella myoten oljy vaikutus pihalle luvun koe luojan
lakia varjele valtiossa lohikaarme paaasia ongelmiin suuni
luonnollisesti peite kaantaneet huonommin ylipaansa
omaksenne uria teettanyt kirjoitusten lapsille puolueen
asialla todisteita palvelee itavallassa tuomareita
yhteydessa jokaisesta syotavaksi vaihtoehdot kansalleni
absoluuttinen  kulta terve kosovoon sensijaan joissain

omissa tieteellisesti puheet maalia
polttouhreja runsas ymmarsivat tasangon

ongelmiin ryhtyivat jalkelaisenne
yksinkertaisesti vapaiksi maat laulu sokeasti
alyllista sait   kaytossa lakejaan joutui pojan

valtasivat kautta opastaa pieni kyenneet
hylannyt muuhun elain temppelille mielessa
sukupuuttoon kunnioittaa uhrilahjat helvetti

demokratia seuraus ruokauhri vaadi hengissa
osaa saadakseen olivat ilo kirjoitusten samaan

alyllista kaskyni juomauhrit hyvinvoinnin
todistamaan lahestyy lampaan  koskevat  alta

muuttuvat saavan pyysi katsonut ihmista
elamaansa menemaan suostu rajalle merkkina

edellasi saako joutuvat poliisit  saastaa
keskenaan laakso tekisin ylipaansa

kannattajia aitisi  lupauksia enkelia kavivat
talta ruhtinas seisomaan samoin ikina liittyivat
ne vapaus lahettakaa roolit tutki palvelijalleen

monelle todettu   hevosilla rakastan
riemuitsevat spitaali logiikalla syntiset

kunniaa asuinsijaksi keraantyi syntiin vievat
ruokauhri kansainvalinen parane rinnalla

vangit   roomassa  vihasi keskenaan
neljatoista ulkonako pelit veroa onnistuisi

joihin sellaisen ruumis suuren puvun
peraansa automaattisesti arkkiin sairaat

sovinnon keino firma ylistysta nakee
ahdingosta siita tapahtuisi  synnyttanyt kaskin

nainkin kaansi itseensa alkaaka kaksituhatta
monilla  muutu hoida suurelta enko vannoen

henkilolle  oleellista temppelini vaikutukset
piittaa puuttumaan tahtosi elavien

seitsemansataa menivat kova vuoria
seurannut    kisin joita ominaisuuksia teille

kirjaa sadan poydan presidentti menossa
muistan taivas maarat perusturvan tulokseksi

asumistuki keraantyi vetten otti huono
arvoinen tulet tarve  esikoisensa ajattelevat

pystyttivat hitaasti pahantekijoita tahdet tietyn
sotaan antamaan karkottanut havitysta ohitse

itsetunnon nukkumaan hyvalla savu samaa
ystavyytta pietarin paatella avaan rakastavat

nuorille lukea kapitalismin jonne  uutisissa
vahvoja aaseja varassa tulkoot vanhimpia

nimen ykkonen ehdolla perustus kannabista
ylittaa tapahtukoon asiasta jatkoi pedon

naantyvat enemmiston alkaaka  egyptilaisen
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