
AJASSA L!IKKUU

Kun runosirsu poistui
Alk o h o lip o litäkk a -l e h d, e s t ä
auod.en 7993 lopussct, scrn-

gen n.onet ilmaßit:at petty-
myhsensä ja toiooioat sen
käynnistäm.ßtä uud,elleen.
Palautetta tuli nün paljon,
e tt ä j ouduimme t o t e amaan
suontalaisten olet:o,n sitten-
kin kuhtuurikansaa. Siksi,
riem.umielin, m1,önnyrnme
kansan tahtoon - m.utta
toisin kuin ennen.

Olemm.e innotsoineet uu-
den kirj oitt aj atyypin : runo -
kolumnistin. Runosioulla
tuleaat toißtaßeksi auorot-
telernan n Ka,ri Hotaltainen
ja llpo Tühonen - kaksi
alo,n taituria, joita ei tar-
t:inne lähemmin esitellä.

Sarjan aloittaa tässä leh-
d.essä llpo Tähonen tekstil-
lä, joko, puolestaan edustaa
uud.enlaista runon lajia, ni-
mittöin Stand Up -runout-
ta. Sen toimiauus on testat-
tu Kaapelitehtaan runoil-
lassa, ja on raportoitu kuu-
lijoid,en nauraneen heski-
määrin r:ielä aamulla herä-
tessäön.

Dnnen kuin luette sen,
aoitte airittäytyä oikealle
aahopituudelle seuraaaan
Pop In -tyyppßen haastat-
tchtn aaulln.

Voitteko keksiä hyaiä syitä,
miksi Alkoholipolitükko-
lehden kahaisen uipusen

RUNOSIVUN PALUU

pitäisi j ulkaist a ruruo siaua?
Hota.ka,inen: Koska Alko-

holipol iLiikka-leht.en runot ei-
vät sovi.

Tühonen: Viinanjuonnin
ihmettely ja runouteen sisälty-
vä kummastelu yhtyvät Epä-

selvyyden ulottuvuudessa. Sitä
paitsi perinpohjaisessa lau-

seessa. oli genre tai kirjoitta-
misen instrumentti mikä ta-
hansa, ollaan samalla kertaa
kadonnulta aikaa etsimässä.

hatkahdellaan tämän hetken
valtimolla ja huudellaan hori-
sonttiin. Yhta ja samaa hapui-

lua lienee ihmiselo, lehdente-

ko ja runous täällä.

Jos sanon, että olette
ma,an kaksi parasta aerba.a-
liairtuoosia tällä hetkellä,
uskallatteko aäittöä a&s-

taan?
Tähonen: Siihen ei rohkeu-

teni riitä.
H otakainen: Uskallan. Jos

suostuu valtakunnan verbaali-
virtuoosiksi, tekee itselleen so-

man, pikku vankilan.
Mitä runoissa on?
Hotakainen: Hyvissä ru-

noissa on ihmisen ja eläimen
aanl. JosKus myos Karsuan Ja

nautiskelijan.
Tühonen: Parhaimmillaan

runot voivat sotkea itsestään-
selviä asioita ja ehka näyttää,

miten yksinkertaisen selkeää
ja samalla kaunista mahdoton

voi olla. Runossa on outo syn-

taksi, kumma konteksti, mutta

muuten se on mitä parhainta
pässinlihaa.

Onko ntnous osahansun-
taloutta?

Tiihonen : Mielta tokkirana
apparaattina runous ehkäisee

dementiaa ja siten vaikuttaa

bruttokansantuotteeseen.
Hotaka.inen: Kyllä.
Voilto runouttd tehdä

palltkatyönä?
Hotakainen: Runoulta voi

lehdä palkkatyönä. yötyönä.

persaukisena, hymy lahtisena
lai arto mellerinä, milen vain.

Tähonen: Kymmenennestä

kokoelmastani Muusa maksoi

kustantaja minulle l0 000
markkaa. Kirjoitin sitä noin
kaksi vuotta.

Onko kieli jo häainnyt hu-
aalle?

Tühonen : TV-kuvalle, mai-
noskuvalle vai maalaukselle?
Kilpailua kaydaan liikemies-
ten, ei raiteilijoiden kesken.

Hotakainen: Ei kieli mille-
kaan tai kenellekään havie,

koska kieli ei kilpaile. Kieli on

hirttokoysi ja pelastusnaru,
riippuu kayttajasta.

Jos kielen, kuaan ja ää-
nen a oi fuusioid.a eri t aa oin,
miksi kutakin pitää tuottaa
eriltseen?

Hotakainen: Kieli. kuva ja

ääni voidaan fuusioida, mutta

siihen tarvitaan yleensä puoli
Yleä, koko MTV tai näyuelijät.
Kieltä tuottaa yksi ihminen

kellarissa yksin pimeässä vä-
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hin kustannuksin suurella vai-
valla.

Tüho ne n : Ki rj oittae ssa ki e-

Ien, kuvan ja äänen fuusio syn-

tyy jo rnielessä. Mutta voi olla,
että jos ihmisen mieleen tar-

koitettuja erilaisia säpsähdyk-

sia liiuksi fuu.ioirlaan. synlel i-

soidaan, kombinoidaan, simul-
taaniksi saatetaan, koplataan

.ia miksataan. skarpin K1s1 -

myksen r alo himmenee ja pään

täyttää vetelä ja katala Vasta-

uksen muta. En tieda.

O nko musükilkr' j a runou-
della jotain tekemßtä kes-
kenään?

Tühonen: Kielessä itses-

sään on jo musiikkia. Jotkut ru-
noilijat sita ltiytavat ja nostavat

esiin enemmän kuin toiset.

Oma uskomukseni on. että ru-

nolle on kuivuudeksi jos se

etääntyy kovin kauas laulusta.

Holakoincn: On: qtmi.
Onlrc alkoholillq, osuutta

runouteen?
Hotakainen: Ei. paitsi sit-

ten kun kirja on ilmestynyt.

Tiihonen: \ ihor iimeisen

öisen ponnistuksen kohdalla
nilppaan lasillisen valkkaria.
ja katso, se auttaa puristamaan

vielä rivin lai pari. mulla kuppi
n:o 2 sulattaa jo kirjaimet suu-

ren kaikkeuden levollisuuteen.

Silloin on muututtava lukiiak-
si.

Onko runoudella osuutta
alkoholün?

Tühoruen,: Kysytään viinan-
poluajilta.

Hotahainen: On: jos lukee
Sirkka Turkkaa 1ähiössä, tekee

mieli pistäylvä keskustan soil-
toruokalassa.

Miksi elämää ko.nnattaa
elää?

Hotakainen: Elamäa kan-

nattaa elää lapsen. naisen.

miehen, alkoholin, kuhan, sa-

vusiian, Helsingin ja Kouvolan

takia.
Tiihonen : Suurlen utopioi-

den ja pientenkin kirjoitus-
palkkioiden tähden.
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