
Lasinkaatajan Tanssi
Veli Holopainen

Yksikään tarina ei ole tosi. Yksikään tarina ei ole kyllin pitkä kertomaan sitä
historiaa, josta tanssi kertoi osan. 

Sitä kutsuttiin Lasinkaatajan Tanssiksi. Se tanssittiin kolmipäisen Jumalan,
iänkaikkisen Lasinkaatajan kunniaksi. 

Tanssija oli tumma, melkein musta. Hänen kasvonsa oli maalattu valkoisiksi,
ja kummallekin ohimolle oli piirretty ylimääräiset silmät niin että hänellä näytti
olevan  kolmet  valkoiset  kasvot  yhdessä  päässä.  Hän  oli  kuin  intialainan
jumala – kolmikasvoinen ja tanssiva.

Kasvomaalaus  esitti   kolmipäsistä  jumalaa,  iänkaikkista  Lasinkaatajaa,
jonka kunniaksi tämä tanssi tanssittiin.

Mustalla  tanssijalla  oli  kolme  mustaa  otsakorua,  yksi  otsalla,  yksi
kummallakin  ohimolla.  Jokaisen  otsakorun  keskellä  oli  punainen  kivi,  kuin
kolmas silmä jokaiseen kolmesta kasvosta. 

Tanssijan  rinta  oli  paljas  ja  hiestä  kiiltävä,  ja  käsivarret  olivat  paljaat.
Lanteilla  oli  sulkamekko:  kierros  valkoisen  kotkan  sulkia,  kierros  mustan
joutsenen siipisulkia,  ja  alimmaisena kierros muuttohanhen sulkia.  Kolmen
kuolleen linnun sulat, joista tiedettiin vain nimi, ja että ne olivat tärkeä osa
Lasinkaatajan  Tanssia.  Tanssin  aikana  lintuja  ei  enää  ollut.  Oli  vain
tummapintainen  kansa,  ja  ehkä  jossakin  iänkaikkinen  Lasinkaataja,
kolmipäinen jumala jonka kunniaksi kansa tanssi. 

Tanssijan  nilkoissa  oli  kolmekymmentäkolme  kierrosta  kuparilankaa  ja
kolme kierrosta hopealankaa. Vanhemmalta tanssijalta perittyjä koruja. Hän
oli  jo  kuollut.  Hänen  nimensä  oli  ollut  Toinen  Kolmas.  Tämä  tanssija  oli
Kolmas Kolmas,  ja  se oli  pyhä nimi  ja  pyhä luku.  Hän oli  paras historian
yhdeksästä tanssijasta, jotka olivat tanssineet Lasinkaatajan Tanssia. 

Ja  jalat  olivat  paljaat  paljaalla  rantahiekalla.  Tanssijan  ympärillä  oli
viisikulmio  kotiloista  ja  ympyrä  simpukoista  ja  uloimpana  Salomon  sinetti
hiekkaan piirrettynä. 

Hiekalla istui tummapintainen kansa. He löivät rumpuja ja lauloivat kolmea
säveltä  ja  kolmea  tavua:  aaaaa  eeeee  ooooo,  ja  he  keinuivat  sävelmän
tahdissa.  Se  oli  Lasinkaatajan  Tanssi,  kolmipäisen  jumalan  kunniaksi
tanssittu. Kaikki olivat hartaita ja vakavia, ja tanssija toisti kaikki kuviot jotka
Laainkaatajan Tanssiin kuuluivat, uudestaan ja yhä uudestaan. 



Piirin laidalla istui kaksi valkoista. He olivat sisar ja veli. Kukaan tummasta
kansasta  ei  tiennyt,  ketä  he  olivat.  Ehkä  he  olivat  mutaatioita,  tai  ehkä
viimeiset jäänteet tarun valkoisesta kansasta. Vanhimpien mukaan heillä oli
joskus ollut valkoinen veli.

Sama taru kertoi suuresta tulesta, joka oli polttanut maan. Se oli jumalten
tuli,  joka säästi  vain tumman kansan. Valkoinen kansa, keltainen kansa ja
ruskea  kansa  olivat  jumalille  arvottomia,  siksi  heidät  oli  poltettu  sodan
tulessa, sinä aikana kun Otavassa oli ollut seitsemän tähteä. 

Vielä kaukaisempi tarina kertoi valkoisen kansan tehneen sen tulen, mutta
se oli jumalten tahto. Nyt oli vain tumma kansa, jumalille otollinen, joka juhli
Lasinkaatajan Tanssia rummuin ja laululla. Joka viideskymmenestoinen vuosi
se tanssittiin. 

Askelkuvio  päättyi.  Tanssija  otti  sinisen  lasikuution  ja  pani  sen  maljaan.
Kuution päälle hän sirotti hiekkaa kunnes malja oli täysi. Sitten hän varovasti
kaatoi hiekan kotiloiden viisikulmion päälle. 

Hän lausui sanoja kielellä jota ei ymmärtänyt ja tanssi Lasinkaatajan Tanssin
askelkuvion  yhden  kerran.  Askel  eteen,  askel  vasemmalle,  askel  taakse,
askel  oikealle.  Kaksi  askelta eteen, kaksi  vasemmalle,  kaksi  taakse, kaksi
oikealle.  Koko  ajan  hän  pysyi  viisikulmion  sisällä,  ja  kädet  elehtivät  kuin
kaataen  tyhjää  ilmaa  olemattomasta  astiasta.  Kuvio  päättyi  kolmeen
korkeaan hyppyyn. Ja rummut soivat askelten tandissa. 

* * *

Jossakin kaukana valkoinen mies käveli hiekkarantaa. Hänellä oli lyhyt viitta
ja harmaa pussi olkapäällä. Hän etsi jalokiveä, jonka tiesi olevan rannalla. 

Hän käveli hitaasti, tutki jokaisen kivenvälin ja tarkasteli matalaa rantavettä.
Hän  oli  jo  kulkenut  viisisataa  peninkulmaa  samanlaista  rantaa.  Siihen  oli
kulunut viisikymmentä vuotta, ja yhä hän etsi. 

Hän tiesi  jalokiven olevan nyt  lähellä.  Taivas oli  lohenpunainen, niin kuin
laulu  kertoi  sen  jalokiven  luona  olevan.  Hiekka  oli  valkoisempaa  kuin  ne
viisisataa  peninkulmaa  hiekkaa.  Vesi  oli  hiljaista,  eivätkä  korallit  olleet
rikkomaasa sen tasaista pintaa. Siellä täytyi jalokiven olla. 

Se lojui aivan lähellä rantaa, nilkkaan asti ulottuvassa vedessä. Valkoinen
mies löysi sen. 

Jalokivi oli hyvin kaunis. Se oli punainen ja voimakas. Sen kerrottiin voivan



parantaa suuren tulen saastuttaman maailman. Sen tekijää ei kukaan enää
tuntenut. 

Mutta valkoinen mieskin oli suuren tulen saastuttama, ja punainen jalokivi
imi  radioaktiivisuuden  hänestä.  Niin  hän  kuoli,  koska  hän  oli  elänyt  niin
pitkään vain suuren tulen tuhovoiman tähden. 

Hän jäi hiekalle, ja jalokivi kierähti takaisin veteen. Aallot nousivat rantaan,
nousivat, nousivat, nousivat, nousivat, saavuttivat huippunsa ja laskeutuivat,
laskeutuivat, laskeutuivat aivan kuten ne olivat tehneet aina ennenkin. 

* * *

Lasinkaatajan  Tanssi  jatkui.  Valkoinen  mies  nosti  hetkeksi  päätään  ja
kuunteli. Sitten hän sanoi sisarelleen:

"Kolmas veli on kuollut. Hän löysi Jalokiven etelästä." 

Sisar nyökkäsi,  mutta ei vastannut muuta. Veli  nousi ja lähti  kävelemään
rantaa  pitkin  etelään  päin.  Kukaan  tumman  kansan  piiristä  ei  huomannut
hänen lähtöään. 

Lasinkaatajan  Tanssi  jatkui.  Tanssija  otti  taas  maljan  täyteen  hiekkaa  ja
sirotti sen simpukoiden kehän päälle. Jälleen hän luki sanoja oudolla kielellä
ja tanssi askelkuvion yhden kerran.

Kolmannen kerran hän täytti maljan hiekalla. Nyt hän laski maljan täytenä
viisikulmion keskelle, tanssi LasinkaatajanTanssin kuviot sen ympäri  ja luki
outokieliset  sanat.  Sitten  hän  kaatoi  hiekan  pois.  Hiekan jälkeen maljasta
valui verta, eikä lasikuutiota enää ollut pohjalla. Mihin sininen kuutio katoaa,
se on tanssijain killan salaisuus. 

Lasinkaatajan Tanssi oli ohi. Tummaihoinen kansa meni koteihinsa ja kätki
rummut.  Tanssija  Kolmas  Kolmas  eli  vielä  kaksikymmentäviisi  vuotta  ja
kasvatti seuraajakseen Ensimmäisen Neljännen. 

* * *

Ensimmäinen  Neljäs  tanssi  Lasinkaatajan  Tanssia.  Askel  eteen,  askel
vasemmalle,  askel  taakse,  askel  oikealle.  Kaksi  askelta  eteen,  kaksi
vasemmalle, kaksi taakse, kaksi oikealle. Koko ajan hän pysyi viisikulmion ja
kehän ja Salomon sinetin sisäpuolella, ja kädet ikään kuin kaatoivat tyhjää
ilmaa  olemattomasta  astiasta.  Kuvio  päättyi  kolmeen  korkeaan  hyppyyn.
Tummapintaisen  kansan  rummut  soivat  vakaasti  askelten  tahtiin.
Viisikymmentäkaksi vuotta oli kulunut edellisestä Tanssista. 



Tanssijalla oli kolme mustaa korua, yksi kummallakin ohimolla ja yksi otsalla,
ja  jokaisessa  korussa  oli  punainen  kivi  silmänä.  Hänen  ohimoihinsa  oli
maalattu  ylimääräiset  silmät,  ja  kasvot  oli  maalattu  valkoisiksi.  Hän  näytti
kolmipäiseltä jumalalta, iänkaikkiselta Lasinkaatajalta. 

Vyötäröllä  oli  sulista  tehty  vaate:  kierros  valkoisia  kotkan  sulkia,  kierros
mustia  joutsenen  sulkia  ja  kierros  muuttavan  hanhen  sulkia.  Kolme  lajia
tarujen lintuja. 

Nilkoissa oli kolmekymmentäkolme kierrosta kuparilankaa ja neljä kierrosta
hopealankaa. Ne olivat vanhemmalta tansijalta perittyjä koruja. Nyt tanssija
oli Ensimmäinen Neljäs, ja hän oli paras kymmenestä tanssijasta, jotka olivat
tanssineet Lasinkaatajan Tanssia. 

Tummapintainen  kansa  istui  piirissä  tanssijan  ympärillä.  He  löivät
rumpuihinsa ja lauloivat kolmea säveltä ja kolmea tavua; eeeee ooooo aaaaa,
ja he keinuttivat vartaloitaan laulun tahtiin. 

Niin tanssittiin Lasinkaatajan Tanssi, kolmipäisen jumalan kunniaksi. Tumma
kansa  oli  harras  ja  vakava,  ja  tanssija  toisti  kuviot  jotka  Laasinkaatajan
Tanssiin kuuluivat, yhä uudestaan ja uudestaan. 

Piirin laidalla istui valkoinen nainen. Kukaan ei tiennyt, kuka hän oli. Ehkä
hän oli historian oikku tai ehkä viimeinen tarinan valkoisesta kansasta, jonka
suuri  tuli  oli  polttanut.  Vanhat  tiesivät  kertoa,  että  hänellä  oli  joskus  ollut
valkoinen veli. 

Tanssija  a  lopetti  askelkuvion.  Hän otti  maljan,  ja  pani  siihen sinertävän
lasikuution.  Kuution päälle  hän valutti  käsistään hiekkaa,  kunnes malja  oli
täynnä. Sitten hän varoen kaatoi hiekan kotiloista muodostetun viisikulmion
päälle. 

Hän  luki  loitsun  kielellä,  jonka  sanoja  kukaan  ei  enää  ymmärtänyt.  Hän
tanssi  Lasinkaatajan  Tanssin  askelkuvion yhden kerran.  Ja rummut  soivat
askelten tandissa. 

* * *

Jossakin etelässä valkoinen mies käveli rantahiekalla. Hän oli nälkäinen ja
väsynyt, ja kasvojen iho oli ahavoitunut tummaksi. Hän etsi jalokiveä, jonka
tiesi olevan lähellä. 

Hän tutki  jokaisen kivenkolon,  jokaisen raon hiekassa, ja  kaiken matalan
rannan. Hän oli kulkenut viisisataa peninkulmaa samanlaista rantaa. Matka oli



kestänyt viisikymmentäkaksi vuotta, ja hän etsi yhä. Hän tiesi jalokiven olevan
lähellä, sillä ranta oli sellainen kuin laulu kuvasi sen olevan jalokiven luona. 

Punainen jalokivi lojui matalassa vedessä. Valkoinen mies löysi sen, ja otti
sen käteensä. Hän lähti kohti pohjoista, mutta ehti vain kymmenen askelta,
kun jalokivi oli imenyt hänestä suuren tulen antaman voiman, ja hän kuoli.

Aallot nousivat, nousivat, nousivat, nousivat, eivrät enää päässeet ylemmäs,
ja  laskeutuivat,  laskeutuivat,  laskeutuivat  niin  kuin  ne  olivat  aina  tehneet.
Jalokivi jäi hiekalle.

* * * 

Lasinkaatajan  Tanssi  jatkui.  Valkoinen  nainen  piirin  ulkopuolella  ajatteli
kaukaista isänsä taloa. Sitten hän havahtui kuuntelemaan hetkeksi, ja sanoi
itsekseen: 

"Toinen veli on kuollut. Hän on löytänyt jalokiven etelästä."

 Kukaan ei  vastannut.  Hän nousi  ja  lähti  rantaa pitkin  etelään.  Tumman
kansan piiri ei huomannut hänen lähtöään.

 Lasinkaatajan Tanssi jatkui. Tanssija otti maljan täyteen hiekkaa, kaatoi sen
kehän päälle,  luki  oudon kielen sanoja,  ja tanssi askelkuvion kerran.  Vielä
kolmannen kerran hän täytti maljan hiekalla, tanssi kuvion maljan ympäri ja
luki  loitsun.  Sitten  hän  kaatoi  hiekan  pois,  ja  maljasta  valui  vettä.  Mihin
lasinen kuutio katosi, se on tanssijain ammattikunnan salaisuus.

Lasinkaatajan Tanssi oli ohi. Kansa palasi koteihinsa ja talletti rummut niin
kuin  perinne  käski  ne  tallettaa,  öljyllä  siveltyinä  rantahiekan  alle.  Tanssija
Ensimmäinen  Neljäs  eli  vielä  neljäkymmentä  vuotta.  Hän  opetti
sekraajakseen Toisen Neljännen. 

* * *

Toinen Neljäs tanssi Lasinkaatajan Tanssia. Viisikymmentäkaksi vuotta oli
kulunut edellisestä tanssista. Hänellä oli kolmet valkoisella maalatut kasvot, ja
kolme otsakorua, ja hän taisi tanssin kuviot. Hän oli paras niistä yhdestätoista
tanssijasta,  jotka  olivat  tanssineet  Lasinkaatajan  Tanssin.  Hänkin  tanssi
kolmipäisen  jumalan,  iänkaikkisen  Lasinkaatajan  kunniaksi.  Lasinkaatajan
sanottiin  olevan  suurin  jumalista,  jotka  hallitsevat  tummaihoisen  kansan
maailmaa.

 Tanssijan  lantiolla  oli  sulkamekko,  ja  nilkoissa  oli  kolmekymmentäkolme
kuparirengasta ja neljä hopearengasta. Ne olivat edelliseltä tanssijalta saatuja



koruja, joita sai käyttää vain Lasinkaatajan Tanssissa. 

Jalat  olivat  paljaat.  Hiekalla  oli  viisikulmio  kotiloista,  ympyrä
simpukankuorista ja uloimpana Salomon sinetti viivana hiekassa. Kansa istui
piirissä tanssijan ympärillä,  löi  rumpujaan ja lauloi kolmea säveltä kolmella
tavalla:  ooooo  aaaaa  eeeee,  ja  he  keinuttivat  itseään  sanojen  tahtiin.
Kerrottiin, että joskus heidän joukossaan oli ollut valkoinen nainen.

Viimeisen  askelkuvion  jälkeen  tanssija  otti  lasikuution.  Hän  pani  sen
kolmikahvaiseen  maljaan.  Kuution  hän  peitti  hiekalla  ja  kaatoi  hiekan
viisikulmion  kotiloille.  Sitten  hän  lausui  sanoja  tuntemattomalla  kielellä,  ja
tanssi kerran Lasinkaatajan Tanssin muuttumattoman kuvion. Rummut soivat
askelten tahtiin. 

* * *

Valkoinen nainen käveli rantahiekalla jossakin etelässä. Hän oli jo vanha,
mutta hän etsi yhä jalokiveä,. Hän oli kulkenut viisisataa peninkulmaa autiota
rantaa niinä viitenäkymmenenäkahtena vuotena, jotka hän oli etsinyt. 

Tutkiessaan kivien rakosia hän muisteli  isänsä taloa. Se oli  kauan sitten,
jossakin  kaukana,  missä  hän  oli  ollut  onnellinen.  Siellä  kaikki  oli  ollut
valkoista.  Siellä  ei  koskaan ollut  autioita  rantoja,  ja  linnut  elivät  sen talon
puutarhassa kai vieläkin. Mutta se oli  kaukana, mitattiinpa etäisyyttä sitten
ajassa tai matkassa. 

Punainen jalokivi loisti  hiekalla, ja valkoinen nainen löysi sen. Sen väri ei
ollut haalistunut kaikkien vuosien nousuvesistä ja auringonpaisteista. 

Nainen  otti  sen  käteensä  ja  kääntyi  takaisin  pohjoiseen.  Ja  hänen
kulkiessaan maailma puhdistui suuren tulen tuhosta. Elämä voisi taas alkaa
hitaasta alusta. Kivi oli imenyt itseensä kaiken aineessa odottavan tappavan
säteilyn, ja se oli tulikuuma, suli ja valui valkoisen naisen kädestä. 

* * *

Lasinkaatajan Tanssi jatkui. Ja kun tanssija kaatoi maljaa kolmatta kertaa,
siitä valui ensin hiekka. Sitten ei valunut verta eikä valunut vettä, vaan valui
sulaa lasia. Se oli ihme, sillä lasi ei ollut kuumaa. Ja siitä tummapintainen
kansa tiesi, että oli uusi alku.

* * *

Kaukana valkokasvoinen kolmipäinen jumala istui valtaistuimellaan. Hänellä
oli kolme mustaa otsakorua, kunkin keskellä punainen kivi joka oli sulanut.



Hänen  nimensä  oli  Oae  tai  Aeo  tai  Eoa,   mutta  häntä  kutsuttiin  myös
iänkaikkiseksi Lasinkaatajaksi. Hän otti maljan, kaatoi siitä lasia pikariin ja joi.
Hänelle lasi valui kuin vesi, tuhat vuotta oli hänelle vain silmänräpäys. 

Sitten  kolmipäinen  jumala  muisti  kolmea  lastaan,  jotka  oli  lähettänyt
maailmaan. Hän katsoi maailmaa, näki että se oli puhdistettu. Kolmipäinen
jumala, iänkaikkinen Lasinkaataja hymyili.


