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Poetrion Ilpo Tiihonen, Merja 
Ikkelä ja Sara Puljula tarjoilevat 
tällä levyllä musiikilla terästetyn 
annoksen runoutta. Runot ovat 
peräisin Tiihosen kokoelmis-
ta Lyhyt oodi kaikelle (2000), 
Largo (2004) ja Jumalan sumu 
(2009). Runot nousevat ääni-
kerrostuman pintarakenteek-
si, mutta myös Ikkelän ja Pul-
julan säveltämällä ja esittämäl-
lä musiikilla on kokonaisuuden 
kannalta oma vahva roolinsa ja 
merkityksensä. Puljulan vahva, 
karhea kontrabasso muovaa ru-
noille rungon, ja Ikkelän pia-
no ja haitari rakentavat erilaisia 
tunnesävyjä ja mielialoja sano-
jen taustalle.

Esityksestä syntyi ensimmäi-
senä mielikuvana kulunut tul-
kinta kylmässä ja kovassa maa-
ilmassa harhailevan ihmispolon 
haaveesta päästä joskus perille 
omaan sisäiseen kotiin, sellai-
seen olemisen paikkaan tai het-
keen, jossa on hyvä olla. Toisella 
kuuntelukerralla tulkinta muut-
tui ja monipuolistui: kun runot 
avaavat Pandoran lippaan ih-
mismielen sisällä, ”huoneen 
täyttää virtuaalilupausten dunk-
ku, keskenään torailevat toiveet, 
unelmat paremmuuttaan uho-
ten…” Kova maailma ei enää 
ole ihmisen ulkopuolella, vaan 
se on osa häntä itseään. Ihmis-

mielen Pandoran lippaasta löy-
tyvät ihmistä piinaavat vitsauk-
set: kaikki mitä hän toivoo, tah-
too tai pitää itselleen pakollise-
na. Lippaasta pyrkivät ulos ih-
misen ulkoinen, ajan ja paikan 
ehdoilla tuotettu minä, mut-
ta myös hänen piilossa pidetty 
sisäinen olemuksensa. Joukon 
jatkona ovat vielä lopulliseen 
ristiriitaan ja kaaokseen sortu-
misen pelko ja sen vastakohta-
na ikuinen unelma täydellisestä 
harmoniasta.

Tiihosen runojen ihmis-
tä ahdistaa koko ajan joku tai 
jokin, sekä hän itse että koko 
muu maailma hänen ympäril-
lään. Arjen hyväksyminen ja ar-
keen uppoutuminen ovat kei-
noja torjua ahdistusta, mut-
ta samalla kun arjesta rakenne-
tut rajamuurit torjuvat kaaosta, 
ne myös salpaavat ihmisen si-
sälleen. Joskus, vaikka vain hil-
jaa mielessään, Tiihosen ihmi-
nen kapinoi; runossa ”Isijänni-
te” esimerkillinen isä tuntee ole-
vansa kuin marsalkka Manner-
heim mansikkamaan laidalla. 
Arjen turhauttama runon mies 
ihmettelee naisia, jotka vain ra-
kastavat, vaikka pitäisi lyödä 
kirveellä. Nainen, runon kuun-
telija, saattaa puolestaan ihme-
tellä, mitä tai ketä hänen pitäi-
si lyödä – miestä vai arkea? Arki 

ainakin on haavoittumaton, se 
vain väistää iskun ja hiipii uu-
destaan kimppuun toiselta puo-
lelta. 

Levyn toinen kuunteluker-
ta on yllättäen rentouttava, lä-
hes nukuttava. Runot ja mu-
siikki yhdessä tuntuvat hetkek-
si tarjoavan helpotusta kuuli-
jan omaan ahdistukseen. Sanat 
ja sävelet pakottavat kuulijan 
kohtaamaan kaaoksen avaruu-
den viiltävässä, pelottavassa tyh-
jyydessä, mutta ne myös pelas-
tavat hänet takaisin maan pääl-
le arkeen täynnä tuttua ja tur-
vallista, käytössä sopivaksi ku-
lunutta romantiikkaa. Runos-
sa ”Sinä olet”, lempeästi ja kai-
hoisasti soiva haitari houkutte-
lee kuulijaa antamaan itselleen 
anteeksi kaikki menneessä elä-
mässä tehdyt virheet ja typeryy-
det. Tiihosen sanat suostuttele-
vat häntä lopultakin tekemään 
sen päätöksen, jonka tekemis-
tä hän on koko ikänsä ajan vit-
kutellut: ”täällä minä elän, enkä 
käänny takaisin”.
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