
Kuinka vahva on suomalainen humala veren promille-
arvoina, se osaa poliisi kertoa. Jos juoppo uhkaa illan
päätteeksi jäädä kiinni ratsiassa, niin äkkiäpä eivät kui-
tenkaan ässät enää sihahdaja käyntikin on vakaahkoa.

***
"Runsas alkoholin kertakäyttö", "raju juominen", nuo

ovat vakavassakin keskustelussa hellittyjä suomalaiseufe-
mismeja.

Pikkaisen uskottavammalta tuntuu termi "humalaha-
kuinen ryyppääminen". Päihtyminen on tärkeämpää
kuin aine.

Päihtyminen sujuu suomalaisen humaltumiskaavan
mukaan jopa ilman prosentteja. Kunhan sitä ei sanota.

Nautitun etanolin määrä ei korreloi viretilan kanssa,
sen havaitsi myös amerikkalainen Susan Sonntag aika-
naan Tukholmassa asuessaan. Jo pelkkä "skäI" vapaut-
taa ihmiset.

Kun sanotaan "skäI", tiedetään, että on nostettu huu-
lille ainetta, josta päihtyy. Kaikki pyrkivät yhteisvoimin
humalaan. Niinpä voi heti juomisen alussa käyttäytyä
kuin olisijuonutjo paljonkin, koskapa lopulta on yleensä
juotu paljon.

Sana vihkii yhteiseen rituaaliin. Saa huo'ahtaa. Täytyy
huo'ahtaa: juomatonta pidetään a piori ilonpilaajana. Jos
ei juo, on vakoilija, tarkkailee vain miten muut munaa-
vat, on seuranpetturi.

"Skool" pätee Suomessakin - tai Koskis-pullon korkin

kirskahdus, monessa eepoksessa maisteltu ääni: miten
senkin selittää ulkomaalaiselle, joka ei ole kasonnut hu-
mal'kulttuurissamme!

***
"Vire" tai "viretila" on pienesti utuinen sana kuvaa-

maan suomalaista päihtymistä. Suomalaisessa kulttuu-
rissa humala ei ole niinkään jokin mielen tila, vaan
tavoite, harras päämäärä.

Määrätietoinen humala näyttäikse ravintolan valomer-
keissä. Hauskakin seuranpito tyssää, kun valot hetkeksi
sammuvat ja ravintolavieraat tajuavat, että he vielä ta-
juavat. Tieto jatkoista ilahduttaa tuolloin, kunhan luvas-
sa on lisää viinaa.

- Ilta on pelastettu!
Susan Sonntagin Tukholmassa tekemä skool-havainto

pätee myös Suomeen, syvälle korpiin. Humala on rituaa-
lista, voimallisesti opittua, kansan omaa tajunnankult-
tuuria. Paavo Rintala kertoo kahdesta sotamiehestä, jot-
ka vaihtavat pullon viiniä mieheen villapuseroa vasraan.

He ryyppäävät pullot tyhjiksi, humaltuvat ja sammu-
vat keväthangelle. Pullot on tyhjennetty, intentio täytet-
ty.

Ohi sattuu kulkemaan luutnantti. Hän ei tyydy patis-
tamaan miehiäjalkeille, vaan kääntää vielä nuljusti, mitä
etiketissä tarkoittaa merkintä "alkoholfreies Wein,,.

Arto Kytöhonha

Muistamrne kaunöömmin nyt
Timo Pusa

Aina tekee mieli matkustaa
sitten siellä jossakin
istuu pienen pöydän seurana
käsi poskella
kaipaa

takaisin
kotiin.

Säähavainnot piirrettiin vielä käsin
kun synnyin
nyt on paperikin muovia
ja kesäisin sataa
kuten ei ennen

isät ryyppäävät
ja äidit

olutpulloissa kruunukorkit
leipä murenee itsestään

ei koskaan iltaa
äänetöntä

odotusta
siiliä maitoasetille j uomaan

naapurin tytön hiekalle haisevia hiuksia
ja ison veljen nyrkkiä nenään

lämmintä verta

me muistamme paljon
kauniimmin nyt.
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Kesäaamuisin hän käveli usein torille
muuten vain
ihmisten sekaan
puluja katselemaan.

Hän eli niin
yksin eksyi

jopa kirjastobussissa

mutta lukea hän osasi
monella tavalla

kerran nuorena
väkijoukon seassa
hän oli avannut suunsa lauluun

kukaan ei kuullut-

Hän kirjoitti pieniä runoja pitkään
ja eli lyhyttä elämäänsä kauan
ristiriitaiseksi ihmiseksi
hänet leimattiin monella teennäisellä suulla

ei hän ollut koivun lehti tuulessa
hän oli marketin ostoskärryyn tungettu lapsi
kärryyn
jonka pyörät linksuivat jatkuvasti
vinoon.

Pilvet
unettoman

silmäpussit
lahonneen pihaportin takana
aurinko pudonnut
ruosteisiin lastenrattaisiin

sinne minne ikävöit
sielläjo olet.
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