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On kulunut viisikymmentä vuotta siitä, kun Cuyahoga-joki viimeksi
syttyi tuleen



















































Yksi kiertosuunta. Sateellakin tyhjähkö.

lippu maksaa 75 senttiä
automaatti hyväksyy vain seteleitä

1 $ = poletti ja yksi neljännesdollari
5 $ = 6 polettia ja kaksi neljännesdollaria







Asetelmamaalaus on yksi kaupunkiporvariston suosiossa olleista
laatukuvatyypeistä 1600–luvun Alankomaissa. Kolonialismin ja
maailmankaupan vaikutuksesta asetelmissa on usein vaurauden
osoituksena hintavia tuontihedelmiä.









Asteet mahanalus noeksi kannibaaliharvaiston soossissa oljesta
latautuva typestä ihon kivun alan koomassa. Kulo maagisin ja
mailla ankaran vai kutkutuksesta aatelmissa noussein vara uuden
osituksena hiostavia tuiotin edellisiä









Aseet manaus onneksi känni päälle rahvaiston suossa oluesta
laulutuvat ryypyistä luona ulvon lakoamassa. Kolo maallisin ja
mailaan kupan vaikut kusesta taaemmissa osuin reiän avaruuden
siitoksena hoitavia tuonen ahdin emejä.





korkealla kaikki kaduntason hämärä























tarkkaa
vaisuus, huomaa
vaisuus, vaja
vaisuus, eroa
vaisuus, katoa
vaisuus, huikentele
vaisuus, tottele
vaisuus, rukoile
vaisuus, ole
vaisuus, kuole
vaisuus, tule
vaisuus, lähi

tule
vaisuus, suvaitse
vaisuus, harkitse
vaisuus, vai
vaisuus, katu
vaisuus, sopi
vaisuus, huolehti
vaisuus, usko
vaisuus, varo
vaisuus, horju
vaisuus, yhteenkuulu
vaisuus, riippu
vaisuus, alistu
vaisuus, muka

utu
vaisuus



kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksityisten lahjoittajien
kiitos yksisyisten lahjoittajien
kiitos yksisyisten lahjoittajien
kiitos yksisyisten lahjoittajien
kiitos yksityistien lahjoittajien
kiitos yksityistien lahjoittajien
kiitos yksityistien lahjoittajien
kiitos yksityistien lahjoittajien
kiitos yksityistien lahjoittajien
kiitos yksityisten lahottajien
kiitos yksityisten lahottajien
koitos yksityisten lahottajien
koitos yksityisten lahottajien
koitos yksityisten lahottajien
kiitos yskitysten lahjoittajien
kiitos yskitysten lahjoittajien
kiitos yskitysten lahjoittajien
kiitos yskitysten lahjoittajien
kiitos yskitysten lahjoittajien
kiitos yskitysten lahjoittajien



puolelta toiselle keinuva menosuunnassa
nykivä satavuotias kohotettu lähiliikenne

viikkolippu
28 $ + 5 $ muovikortista

kaksi kertaa 33 $
vain tasarahan hyväksyvä lippuautomaatti

kapeille laitureille pakkautuva
ruuhkatuntien väsyneistö

epäkunnonmukaisia viivästyksiä

kuinka käyttäytyä liukuportaissa -opetusvideo 2019







American Modernism 1

For(war)d





________
maatalouskoneita: (1) kyntöaura, (2) puimuri



American Modernism 2

Intraest



Q = f(K, L)



Yhdistä kuivat aineet keskenään. Kääntele jauhot voi-
sokeri-vaahtoon:

Aloita vaahdottamalla voi ja sokeri sähkövatkaimella
yksitellen joukkoon maapähkinävoi ja vatkaa seos
edelleenkin vatkaten. Yhdistä loput kuivat aineet keskenään
vaan jätä keskeltä pehmeiksi ja sekoita taikinaan. Vatkaa
vatkaamista n. 1 minuutti voimakkaasti sähkövatkaimella
vatkaten. Vatkaa voi ja sokerit sekaisin kulhossa ja vatkaa
tasaiseksi voi kattilassa niin, että sokereiden hieman sulaa
joukkoon reippaasti käsivispilällä sekoittaen. Vaahdota voi
ja sokerit huoneenlämpöiseksi, jotta suklaa sulata suklaa
mikrossa ja valuta toisessa kulhossa rusinoita lukuun
ottamatta mukaan suklaahiput lusikalla taikinasta nokareita
päälle sulata voi ja sekoita kaikki ainekset keskenään. Vatkaa
sokeri ja voi. Vatkaa voi ja sokerit vatkaa sekaan yhdistä
voi-sokerivaahtoon isossa kulhossa vaahdoksi. Kääntele
lopuksi rusinat joukkoon. Rusinoiden lopullinen määrä
riippuu yksitellen ja välillä vatkaten. Vaahdota pehmeä voi
ja fariinisokeri kuohkeaksi lopuksi rouhittu suklaa
käännellen vaahdoksi muodostavat sitkeän, tahmaisen noin
muutaman minuutin ajan.





American Modernism 3

Frod







SÄÄSTÖ



OTSAAS





(t) ele
työsk en! tyostaa työtös

työt on tuetön tuotön

työl listi

ölli

en! T
työsk en! elän

lä



äl

elein



Elämä

niäle
el(ä)in

elä(i)n



Eli missä

kor jaa

jaa

kor ko va

ko roista

o

Eli millä lav

kor elinkeino
(kä) teni ke

ko

rento

notuvat



tai ano mainen

vaallinen maalinen

kr

val* a

aa

val toimenaan

mistus

istua istus

___
*s. 31, ed.

tavaton



val kama

lasta

taaj laista

a

val e

aan rasva

varas

istas

askala



var ras
vas
sa

o

rop isi

var jo
ten

ih millä

ra

rav isti

raa
joista

ja loista

satsri

alaska





rop

rav

satsri









"Rapid"
kertalippu 2,5 $
vain tasarahan hyväksyvä lippuautomaatti

asemalla ei ole henkilökuntaa
asemalla ei ole automaattia käteisen rikkomiseen
asemalla ei ole limuautomaattia
asemalla eikä sen lähistöllä ole kioskia, kauppaa
tai ravintolaa







kertymistä kerroksia, joiden yhteenluhistumista eriytymättömiä
kasaumia, sortumista kuiluja: ohituskaistoja, tuulitunneleita,
paineisten pohjavirtojen nostattajia





huutaa; pohjavirtana solissa, uomissa, ravinteena maaperässä;
pitää liikkeessä, kunnes paineen kerryttyä, kuplien paisuttua,
seinämien haperruttua pysäyttää





avartuu maisema – idättämöksi erehdytty hautausmaa. Alttius
olosuhteille hiljaa määrittää mahdottomuuden rajattomiksi
mahdollisuuksiksi venyttävää kuvajaista katsovan elämää





kumeana kaikuva värinä pitkänomaisten puusäleiden
pöllähdyksessä; pysäytyskuvan äänenkierto, piinaava
läpileikkaus





suruttoman kyseenalaistumattoman vääjäämättömyyden suunta
ja tila: tyrmäävän peittelemätön kaikessa ahtaudessaan.





valitettavan tyhjentävää: liike-energia muuntuu tukahtuen
ulkoisen tukirakenteen maahan kanavoimana näennäiseksi
eloisuudeksi. Olematon liikuttaa elotonta.





kupera pinta suurentaa ahdingon – vääristävä polttopisteetön
hajottaja. Versot taipuvat kohti keskipakoisen liu’uttamon
reunoja





aikuistumattomuuden vyöhyke, keskenkasvuisuutta kestitsevä
kävelevä jäämistömme jäljentää loputtomiin virherikkaita
luonnosvaiheita





näin on uusinnetun sankaruuden aina jatkuvan aikakauden
tyhjäksi naamioitu alku haluamisen siteiden mielivallan
perustana



Lentokenttäjuna:

käteistä 8 $
kaksi lippua 11 $

lippuautomaatti ei hyväksy suomalaista pankkikorttia.
20 $ nostaminen pankkiautomaatista maksaa 4 $.
Lippuautomaatti
palauttaa 9 $ kolikkoina

Coca Cola Zero + pieni sipsipussi = 10 $
















