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Rivien välissä   

 

1. Jos olet syntynyt Neuvostoliitossa, olet usein kuullut sanonnan ”rivien välissä” ja 

tiedät mitä se tarkoittaa – 

2. sen merkitys on kätketty rivien väliin.  

3. Olkoonkin Latvian lippu – kahden karmiininpunaisen rivin väliin saarrettu valkoinen 

–  yksi maailman vanhimmista, kuten sanotaan,  

4. silti tämä maa on monet pitkät vuodet ollut olemassa vain rivien välissä, 

aatehistoriallisten teosten ulkopuolella 

5. Minä synnyin Neuvostoliitossa. Olen yhtä vanha kuin luhistunut valtiojärjestelmä ja 

arvoton muistomerkki1.  

6. Oikeastaan olen kyllin vanha romahtaakseni itsekin.   

7. Sanovat Latviaa runoilijoiden maaksi, ja runoilijat ovat luoneet rivien väliin oman 

Aisopoksen kielensä 

8. Runoilijalle maksetaan riveistä – kaikki, mikä on kirjoitettu rivien väliin, on omalla 

vastuulla ja omaan laskuun 

9. Näytti ettei sukupolveni joutuisi tekemisiin sensuurin kanssa, mutta helmikuun 24. 

päivän jälkeen tajuamme, miten propagandaa kaadetaan kuin runsaudensarvesta, 

peittelemättä, ja perässä seuraa sorto 

10. Joskus rivien välissä tarkoittaa kukkaiskieltä 

11. Joskus rivien välissä tarkoittaa maton alle lakaisemista 

12. Ja nyt teeskennellään, ettei siellä mitään sontaa olekaan? 

13. Minun lapsuudenkodissani oli muutama matto – lähinnä seinillä.  

14. 12. toukokuuta, sodan 78. päivänä, soitin vihdoin isälle, juttelimme sopuisasti, kerroin 

että me – hänen tyttärenpoikansa, siis poikani, ja minä – toimme hänelle Lontoosta 

samanlaisen lakin kuin Livanovilla oli Sherlock Holmesin roolissa aikoinaan. Ja sitten 

hän sanoi, ettei hän jaa ajatuksiani sodasta ja että ties miksi vanha telkkari on 

mykistynyt. 

15. Tästä eteenpäin siis vain rivien välissä. 

16. Trauma on suurempi kuin isän ja äidin erotessa, kun olin kuusi-seitsenvuotias. 

17. Tiedän, että äsken vilkaisitte minua rivien välistä vähän vinosti. Itsekin nyt kun 

kuulen venäjän kieltä, katson aina vähän vinoon. Joskus kiristelen hampaita. Joskus 

koetan pidätellä itseäni. 

18. Joten rivien välistä katson itsekin itseäni vähän vinoon.  

19. Joskus olen kuin en ymmärtäisi tuota kieltä. Vaikka se on isäni kieli ja ymmärrän sitä 

mainiosti, siitäkin huolimatta että isä on aina yrittänyt puhua minulle latviaa. Vasta 

nyt Alzheimerin taudin edetessä hän alkaa unohdella latvian kielen sanoja.  

 
1 Voitonpäivän muistomerkki Riiassa – Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta nosti ajankohtaiseksi 
kysymyksen tämän muistomerkin paikasta ja roolista nyky-Latviassa. Neuvostovaltaa ihannoiva hulinointi ja 
lainrikkomukset 9. toukokuuta saivat Latvian parlamentin Saeiman vihdoinkin hyväksymään päätöksen 
muistomerkin hävittämisestä lähitulevaisuudessa. 



20. Suvereenisuus. Itsenäisyys. Totuus. Valheet...   

21. Ja nytkö odotat, että ne tulevat vapauttamaan sinut? Kysyn häneltä. Omalta isältäni.  

22. No joo, kirjallisuudestahan täällä piti puhua. Puhutaan siis kirjallisuudesta – kaikki ne 

kirjat sukupolvien välisistä kuiluista kertovatkin yhtäkkiä minusta.  

23. Subteksti?  

24. Teksti, joka on ruohoa matalammalla, ja kasvaa silti sitkeästi 

25. Miksei voi yksinkertaisesti kirjoittaa rivejä? Kirjoittaa rivissä ja jonossa. 

26. Jonoista ei ole puutetta: pankkijono, seulontaleirin jono, raja-aseman jono, 

hautaustoimiston jono, surukimppuja sitovien kukkakauppojen jono, palvelukseen 

ilmoittautumisjono, henkikirjoitusjono, avustusten hakujono, rippituolijono, 

soppajono, jono Pyhän Pietarin portille... 

27. Kirpputorijono uuden tavaralastin tullessa 

28. Makkarajono ja juustojono 

29.  “ei lisäaineita, ei hajusteita, ei väriaineita, vähemmän sokeria, vähemmän suolaa” – 

mutta mitä piilee rivien välissä?! 

30. Jonossa ostamaan pari pulloa ”Moskovskajaa”2 (jolle on annettu uusi nimi samoin 

kuin ”Moskovan puutarhalle”3) ennen kaupan sulkeutumista 

31. Rivien välissä on toinen tietoisuuden tila 

32. Rivien välissä ovat toiset lait. 

33. Ja on muitakin rivejä. On rivejä, joiden väliin jää uupumukseni 

34. Suuttumukseni  

35. Itsesäälini. Valitukseni. Miksei mikään onnistu? Aivan kuin olisin väärässä 

elokuvassa, väärien ihmisten joukossa, väärässä ajassa, väärässä ammatissa, kirjoitan 

vääriä kirjoja väärien rivien väliin 

36. Epätoivoni 

37. Mielipahani 

38. Rivien välissä on sitäkin, mitä kasvoillani ei ole. Hymyjä, jotka juonteillaan 

onnistuvat piilottamaan todellisen sieluntilani  

39. ja joskus nämä ovat hyvin marginaalisia rivejä tai hyvin pienellä painettuja 

40. ehkä noita rivejä ei edes vielä ole kirjoitettu. 

41. Rivien välinen alue voi olla pohjaton, jäävuoren näkymätön osa, tai valokenttä, 

maastopuku, pommisuoja, miinakenttä, Pandoran lipas tai suljettu, suojattu taivas tai 

saari. Yksinäinen saari.  

42. Jotkut ihmiset ovat kuin tasapainoisia, sointuvia rivejä ja heidän sisäinen maailmansa 

– kuin syvähenkisiä mielen ja merkitysten kasaantumia. Mutta en minä.  

43. Mitä tehdä kokemukselle, jolle ei ole paikkaa kirjoitetuilla riveillä? 

44. Rivien välit ovat lineaarisia mustia aukkoja  

45. (Musta viiva Morse-koodissa on kirjain “t” – kuten latvian sanassa isä, ”tēvs”.) 

46. jotka nielaisevat voimattomat rivit  

47. ja ovat nielaisset ei vain ensimmäiset menkkani, ekakertani, vaan myös pienet rintani 

 
2 “Moskovskaja” on latvialaisen “Latvijas Balzams” -yrityksen valmistama väkevä alkoholijuoma. Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan “Moskovskajan” nimi muutettiin “Mosko Vodkaksi” ja kaikki tulot lahjoitetaan Ukrainan 
hyväksi.  
3 Sodan alettua Riian kaupungin johto päätti palauttaa “Moskovan puutarhalle” sen alkuperäisen nimen – 
“Latgalen puisto”. 



48. pitkän nenän ja kapean lantion, pitkät, karvaiset käsivarret, harmaat hiukset ja 

suonikohjut, heikkohermoisuuden, raskausarvet ja ruumiillisen jännityksen 

49. anemian, tuberkuloosin ja kohdunkaulan syövän  

50. ja lähestulkoon minut itsenikin, kuten myös kaikki kirjoittamani rivit 

51. Alkavatko kirjailijan rivitkin roikkua iän myötä?  

52. Miten rivit kuolevat?  

53. Viimeinen hengenveto viimeisessä junassa rivien välissä 

54. Viimeinen Mi-8 helikopteri rivien välissä 

55. Viimeinen sota-alus (“Moskva”?) 

56. Ja viimeinen pelastusvene (ja reikä siinäkin) 

57. Haudatkaa minut rivien väliin  

58. Millainen viesti on kätketty viimeisten rivien väliin? 

59. Vihoviimeisten. 

60. Miksi rasittaa itseään vierailla ongelmilla?! 

61. Merkitys pompahtaa pintaan  (jonnekin rivien väliin) 

62. Me kaikki olemme yksi – ja siinä on paljon sanottu rivien välissä 

63. Merkitys laajenee 

64. Ja valtaa kaikki rivit, nekin, joilla ei ollut tarkoitusta 

65. Rivien välissä on ylipäätään paljon hauskempaa! 

66. Totuus viihtyy erityisen hyvin rivien välissä, samoin salaisuudet, ja eivätkö ne 

oikeastaan olekin yksi ja sama asia?   

67. Se, mikä on rivien välissä, puhkoo harhaluuloja 

68. Joskus rivien välissä salamoi 

69. Joskus rivien välissä loppuu vesi 

70. Ja toisinaan – paperi 

71. ja muste 

72. kuten myös ammukset 

73. Entä jos rivien välissä on täydellinen hiljaisuus?  

74. Ja harmonia 

75. Paras puolemme (joka nousee esiin liian harvoin) 

76. Myös väärien rivien välissä voi olla jotakin sanottuna 

77. silloin se, mikä on sanottu rivien välissä, on väärää  

78. Entä jos rivien välissä ei ole mitään?  

79. Silloin ei olisi minuakaan, niin usein minusta on tuntunut kuin olisin olemassa vain 

rivien välissä. 

80. Ehkä en todellakaan ole mitään, buddhalaisten unelma: tyhjyys 

81. Voiko se, mikä on rivien välissä, olla todellista?  

82. Mutta sehän on vain teidän ajatuksianne, ei sitä ole todellisuudessa!  

83. Materialismi ei tunnusta, että rivien välissä olisi jotakin 

84. Rivien välissä on unelma 

85. ja unen ja hereilläolon välissä ovat rivit 

86. Eikä kukaan koskaan lue kunnolla näiden rivien välejä 

87. Jos kukaan ei koskaan lue näitä rivejä, voiko niiden välissä sanottua ylipäätään pitää 

rivien välissä sanottuna?  

88. Joskus haluaisin päästää kunnon parkaisun kaikkien näiden rivien välissä, mutta 

tiedän, että oikeastaan en sittenkään, koska aina sen jälkeen oloni on huonompi, ei 



ollenkaan parempi. Voihan sitä huutaa vaikka tyynyyn tai mattoon seinällä tai veden 

alla 

89. Jos sukellusveneessä keksisi jotakin, niin sehän olisi ei rivien välissä vaan maan ja 

pohjan välissä (meren- tietenkin) 

90. Rivien väliin jää myös mojova kiroilu, johon tunnen tarvetta useinkin, mutta teen 

harvemmin 

91. Piru 

92. Kissalla hännän alla ja koiralla takapuolessa 

93. Paska  

94. Paska repii meidät riekaleiksi 

95. Vai onko se sittenkin rakkaus, joka repii meidät riekaleiksi? 

96. Vai räjähtämättömät ammukset ja miinat?  

97. Tällaiset rivit kuin nämä repivät meidät riekaleiksi  

98. Sota on repinyt auki kaikki rivit ja paljastanut sen, mikä oli piilotettu niiden väliin 

kuin maton alle pyyhkäistyt roskat, joita olemme niin kauan sietäneet 

99. No, joskus haluan itsekin elää ikään kuin en tietäisi, että tiedän. 

100. Muuten, kysymys toleranssista 

101. Jotkut rivit pitäisi repiä riekaleiksi 

102. Taito sanoa rivien välissä 

103. Sen joutuu opettelemaan. Joutuu totuttelemaan, kuten ampumiseenkin.  

104. Kaikki tällaiset rivit puistattavat 

105. Mikä tahansa tällainen rivi resonoi nyt vatsanpohjassa 

106. Kaikki, minkä pidän sisälläni, on kirjoitettu rivieni väliin. 

107. Kun ympärillä kaikki on tukahduttavaa, rivien välissä on happea. 

108. Rivien välissä on rauha.  

 


