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Rivien välissä 

 

Salainen paikka, jossa ei ole sijaa tieteelle tai rationaaliselle ajattelulle ja jota 

vain runous voi lähestyä. Piirre, joka pakenee tavallista kieltä, on runollisen 

toiminnan ominaispiirre. Se antaa nimen lausumattomalle, sille, mitä ei voisi 

sanoa millään muulla tavalla. Kun empiirinen näyttö, looginen analyysi, koodi 

ja sen säätö epäonnistuvat, koittaa runouden aika. 

 

Runon rivien välissä syntyy yhä uusia merkityksiä. Nämä rivit ovat 

pajunvarsia, joista punotaan uusia sanayhdistelmiä uutta semanttista maastoa 

ja siten myös uusia todellisuuksia valloittamaan. Koska sana luo maailman, 

näitä uusia linjoja koettelemalla me laajennamme todellisuuden rajoja. 

 

Runokirjojen sivuilla nähdään, etteivät rivit koskaan vajoa paperin kuiluun. 

Sanat pysyvät turvassa runon ääriviivojen sisällä ja rakentavat sieltä käsin 

merkitysten universumin, joka itsessään toimii kuin kello. Samalla nuo rivit 

ovat myös anteliaita eivätkä pihistele paperia, sillä runous ei ole ahnasta, vaan 

melkein ylellisyyttä niin kuin rakkaus. Se on myös yhtä tarpeellista ylellisyyttä 

kuin rakkaus. 

 

Runon rivit ovat väljät, koska niiden välissä on tilaa kaikille, kaikelle. Jokaiselle 

on tilaa saapua ja asettua sinne omilla tulkinnoillaan, lukutavoillaan, omalla 

panoksellaan. Lukija tekee säkeistä omiaan ja päättää runon merkityksen, joka 

on aina kohtaamista ja yhteen kokoontumista. 

 

Näin runous puhuu ehdotusten kieltä: sen rivien välissä on yhtä paljon 

hiljaisia merkityksiä kuin ääneen lausuttua. Ja noiden aukkojen ja rivien väliin 

ne vetävät lukijan, rikoskumppaninsa, herkkää älyä voidakseen sillä tavoin 

saattaa ilmestyksensä valmiiksi. 



 

Rivien välinen tyhjyys imee lukijasta kaiken sen näkymättömän, mitä 

tarvitaan runon tehtävän täyttämiseen: hänen emotionaalisen muistinsa, joka 

on täynnä sisältöä, hänen kulttuurikontekstinsa aktiivisena taustana, hänen 

aiemmin lukemansa kuin perinteenä, joka nyt näyttäytyy  teatteriesityksenä, 

syvimmät, sanastosta taotut suhteensa. Kaikki tulee todeksi siinä, mikä 

puuttuu. 

 

Koska runous jättää tilaa toiselle ja yhdistää kaikki mahdolliset eroavaisuudet 

riviensä välillä, runous on myös lähestymisen ja erilaisuuden kunnioittamisen, 

empatian ja ymmärryksen aapinen. Jos ei voi matkustaa ilmeisillä tavoilla, 

liikkuu rivien välissä. Jos ei voi liikkua konkreettisessa ajassa, voi liikkua rivien 

välissä. Jos ei - tietenkään - voi olla joku muu, voi haaveilla olevansa joku muu, 

rivien välissä, jonkun toisen tunnekengissä kulkien. 

 

Koska runon rivien välissä on elämää ja kasvillisuutta, kuulemme sieltä 

valtadiskurssien vastaista kuisketta. Denotaatio - ilmeinen ja pintapuolinen, on 

ilmiselvyyksien järjestelmä, mutta runouden merkityksellisessä 

tähtijärjestelmässä sanoma jaetaan rivien väliin. Kyse ei ole siitä, että sen viesti 

olisi yleisti epämääräinen, vaan siinä on eräänlaista erittäin täsmällistä 

epämääräisyyttä, sitä, mikä edustaa suurta osaa todellisuudesta – sen 

huokoista, polymorfista, epävakaata rakennetta – paljon paremmin kuin 

mikään pelkkään symboliseen korvaamiseen perustuva manööveri. Se hylkää 

denotatiiviset isot kirjaimet ja merkkien laitamilla olon. 

 

Viivat ovat sitä, mikä on merkitty ja sitä, mikä jää niiden väliin, ei ole merkitty. 

Samaistumme kaikkeen, mikä meitä rivien välissä rohkaisee, koska se on 

vaihtoehto, feminiininen, esikaupunki, erilainen, toinen, epäselvä; suojassa 

vallalta. Näiden koordinaattien välillä tunnemme olomme paljon 

mukavammaksi, rehellisemmäksi ja aidommaksi kuin siinä, missä vain ON. 

Mitä se vain on. Se mitä esitetään niin säädyttömästi ja kerskailevasti, näkyy. 



Enemmän kuin musteen mustassa, pysymme tabula rasan valkoisessa, jossa 

kaikki hohtaa tulevaisuutta ja mahdollisuuksia. 

 

Niin pian kuin jotakin sanotaan tai kirjoitetaan, se alkaa menettää totuutensa ja 

vanhentua. Se, mikä tehdään selväksi, alkaa hieman kuolla. Vain sanomaton 

säilyttää lapsenomaisuutensa. Siksi runous on huokoisin kieli, rikas omassa 

puutteessaan, täynnä hiljaisuuksia. Puhtaan kaunopuheisuuden loistavia 

hiljaisuuksia. Kaikuvia hiljaisuuksia. 

 

Jotta kaikki iskulauseiden vanha väkivalta patriarkan rauta, keskusta, 

pääkaupunki, sen varmuudet ja melkein kaikki arvot voisivat romahtaa, me 

vastustamme niitä - rivien välistä puhumalla. 


