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Paastoan ja olen hiljaa vuorokauden ajan ennen rituaalia. 

Valmistelen rituaalipaikan ja asettelen välineet paikoilleen. 

 

 

Kuljen tilaa ympäri ja kuuntelen tuntemuksiani. 

 

Piirrän suuren kehän lattialle suolavedellä. 

 

Astun kehän sisäpuolelle. 

 

 

Valutan kyyneleitä lasiin. 

Murskaan lasin kiven avulla. 

Sekoitan lasimurskan tuhkaan. 

 

 

 

Puhdistan itseni vedellä ja eteerisellä öljyllä. 

 

 

Astun kehän ulkopuolelle. 

 

 

Siivoan rituaalipaikan. 

Myöhemmin hävitän tuhkan. 



d 

Puhdistan mieleni. 

Valmistelen itseni muutokseen. 

 

 

Määritän rituaaliuniversumin ja valmistaudun rituaaliin. 

 

Määritän ja rajaan tilan muutokselle. 

 

Astun rituaalin tilaan. 

 

 

Vuodatan pelkoni. 

Hajotan pelkoni. 

Hävitän pelkoni. 

 

 

 

Puhdistaudun ja otan vastaan rakkauden. 

 

 

Päätän rituaalin. 

 

 

Maadoitan itseni. 

Karkotan rituaalin. 



◊ 

    

I      täysi lasi, jossa suolavettä  

II     tyhjä astia, jonka vierellä kivi ja valkoiset hansikkaat  

III    täysi astia, jossa tuhkaa 

IV    täysi astia, jossa vettä ja jonka vierellä valkoista harsoa sekä pieni pullo 

 

Rituaali alkaa. Hän kiertää neljän pisteen ympäri kävellen neliön muotoa. Keskittyneenä. 

Hengittäen hitaasti, raskaasti. Tunnelma on latautunut, lähes sakraali. Matka tuntuu uuvut-

tavalta. Eteneminen on silti varmaa ja harkittua, päämäärätietoista. Hengityksen toistuva 

rytmi muodostaa tilaan äänen ilmastoinnin katkeamattoman huminan ohella. Uppoan hänen 

keskittyneeseen läsnäoloonsa ja havahdun vasta hänen pysähtyessään viereeni riisumaan 

kenkänsä.  

I          Hän alkaa maassa peruuttaen luoda vedellä kehää pisteiden ympärille. Eteneminen on 

eläimellistä: mielessäni hän saa monta raajaa kuin hyönteinen. Kehä tulee yhteen. Hän sulkee 

itsensä sen sisään. Alkaa epätoivoinen, nyyhkivä, lohduton äännähtely. Tunnelma on ahdis-

tava. En tiedä mihin hän päätyi peruuttaessaan kehän sisään, mutta tunnen tuon paikan tässä 

hetkessä. Huomaan pelkääväni. Haluaisin auttaa hänet pois sieltä.  

II          Hän laskee tyhjän lasin astiaan, laittaa valkoiset hansikkaat käsiinsä ja voimakkaalla 

iskulla murskaa lasin kivellä. En enää pelkää. Ehjänä lasi tuntui vaaralliselta. Nyt näen sen 

likaisena, painavana, tummana taakkana, josta on päästävä eroon. Hän alkaa jatkuvalla, pie-

nellä liikkeellä hienontaa kivellä lasia sirpaleiksi. Asetelmassa ja tavassa on jotain primitii-

vistä. Muodostuva ääni on väkivaltainen ja painostava. 

III         Hän sekoittaa sirpaleet tuhkaan. Hiljaista. Ahdistava tunnelma alkaa laueta. Haluan 

tästä kuitenkin varmuuden, joten kuljen lähemmäs nähdäkseni kasvojen ilmeen. Hän on sul-

kenut silmänsä. Näen pienehkön hymyn. Voin taas hengittää vapaammin. Kun hän avaa sil-

mänsä, nousee ja aloittaa kulun seuraavalle pisteelle saan merkitsevän katseen: ei hätää, olen 

tässä, olen antanut, olen luopunut, olen etenemässä. Vaikea osuus on selvästi takana.  

IV         Hän sivelee harsolla vettä käsilleen, kasvoihinsa ja kaulalleen. Hymyillen. Silmät ovat 

kiinni. Aistin rauhan. Jaan nautinnollisen olon samoin kuin aiemmin tunsin osan epätoivosta, 

surusta, ahdingosta. Tämän tilan haluan jatkuvan. Pian hän kuitenkin avaa silmänsä, kaataa 

pienestä pullosta öljyä harsoon ja siitä iholleen. Puhdistava tuoksu leviää tilaan. Se ei tunnu 

olevan tältä ajalta. Tuo mieleeni antiikin, siinä on jokin tuulahdus menneestä. Hänelle se 

näyttää olevan merkityksellinen ja miellyttävä.  

Hän luo kehälle portin ulos ja poistuu. Rituaali loppuu. 

 



Matka väistämättömän luo, missä 

 

              kertaalleen korjattu, 

              tarkoituksensa kunnialla täyttänyt 

                         tyhjenee 

                                    omien hautajaistensa suojaksi. 

 

                                                          Saatetaan kyynelin ja 

  valkein käsinein 

 

                   kuin vapaasta tahdostaan uhrautuen 

                                            tai kuin rakkaan lemmikin kärsimyksistä päästämiseksi 

 

                                            tuhkaan; hautaan. 

 

 

 

 

         Tyhjyydessä 

                irti päästämisen jälkeen 

                vallitsee vapaus ja 

                vaitonainen hyväksyntä 

 

 pesee 

                  kivun 

          pois 

 

ja on helpotettu. 

 

 

       
Hajut rekisteröityvät muistiin   
jollain primitiivisemmällä tavalla    
kuin monet muut asiat.  
 
Jasmiini selvästi rakkaus  
  Rosmariinia ymmärrykselle ja  
                                                                     jokin kolmas tuoksu lymyää vielä taustalla. 


