Nuoren Wertherin
Kärsimykset Pdf
By

Johann Wolfgang von Goethe

This version of pdf is
Re-designed by
Pdfcorner.com
© Copyright Reserved 2018

4

Helsingissä
Kustannusosakeyhtiö
Otava

[

Suomentanut
Markku Mannila

Nuoren Wertherin
kärsimykset

Johann Wolfgang von Goethe

ISBN 951-1.11935-4

Keuruu 1992

Kustannusosakeyhtiö Otavan painolaitokset

Saksankielinen alkuteos
Die Leiden des jungen Werther

.1

—5—

Ensimmäisenä helmikuuta 1774 istuutui 24vuotias Johann Wolfgang Goethe (1749—1832)
työpöytänsä ääreen ja kirjoitti neljässä vii
kossa ensimmäisen kertovan proosateoksensa,
»Wertherin», josta tuli hetkessä aikansa luetuin
romaani. Ehdottoman rakkauden ja yksilönvapau
den raju puolustus herätti vastakaikua varsinkin
nuorison keskuudessa. Se synnytti lukuisia mukai
luja, muunnelmia ja käännöksiä. Kirjan pähenki
lön kohtaloa itkettiin, nuoret miehet pukeutuivat
Wertherin tapaan siniseen hännystakkiin ja na
hankeltaisiin liiveihin ja housuihin, ja tarinaan
voimakkaimmin eläyryneet halusivat kokea sen
henkilökohtaisesti aina katkeraa loppua myöten.
Romaanin suosio ei silti ollut jakamaton: toisis
sa arvioinneissa se nostettiin pilviin, toisissa taas
hyökättiin kiivaasti sen kimppuun. Leipzigin
maistraatti kielsi teoksen myynnin, ja Tanskassa
sen ilmestyminen viivästyi, koska kirjan katsottiin
pillckaavan uskontoa ja puolustavan paheellista

JOHDANNOKSI
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elämäntyyliä. Häälyvät ihmisluonteet olivat tuon
näkemyksen mukaan vaarassa varsinkin sen vuok
si, että romaanin kerronta oli tietoisen kaunista ja
kieli koristeellista.
Virikkeen ja suoranaisen pakotteen romaanin
kirjoittamiseen olivat Goethelle antaneet oma
kohtaiset kokemukset kesän 1772 ja seuraavan
syksyn aikana. Yliopistollisen tutkinnon suoritta
nut nuori juristi oli saapunut toukokuussa Wetzla
rin pikkukaupunkiin täydentääkseen sikäläisessä
korkeimrnassa oikeudessa lainopillisia tietojaan
asianajajan amrriattia varten. Pätevöityminen jäi
kuitenkin vähemmälle huomiolle. Goethe vetäy
ryi aluksi usein yksinäisiin mietiskelyihin kesäisen
luonnon pariin, mutta löysi ympäristöstään myös
nuoren seurapiirin, joka harrasti pohdintoja kirjal
Iisuudesta ja yhteiskunnan uudistamisesta. Yhtei
sissä istujaisissa oli myös mukana kaksi lähetystö
sihteeriä, Johann Christian Kestner ja Karl Wil
helm Jerusalem, joilla tuli pian olemaan tärkeä
osuus »Werther»-romaanin syntymiseen.
Kesäkuun 9. päivänä Goethe tutustui seurapiiri
tanssiaisissa 1 9
-vuotiaaseen Charlotte (Lotte)
Buifiin. Paikallisen virkamiehen vaalea, sinisil
mäinen tytär tanssi juhlailtana suoraan myöhem
män mestarikirjailijan sydämeen. Vasta kun tun
nekuohu oli jo lähtenyt liikkeelle, Goethe sai
tietää, ettei hänen ihastuksensa ollutkaan vapaa,
vaan lähetystösihteeri Kesmerin morsian.
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Goethen Wetzlarin-kesää hallitsi rakastumisen
myrsky ja kiihko. Seurustelu Lotten ja tämän
kotiväen ja myös Kestnerin kanssa oli lähes joka
päiväistä. Kun sen enempää Lotte kuin yllättävän
levollisena pysynyt Kestnerkään eivät halunneet
tehdä aloitetta arkaluonteisen tilanteen laukaise
miseksi, Goethe tempautui irti kestämättömäksi
käyneestä suhteesta ja lähti 11. syyskuuta Wetzla
rista kaikessa hiljaisuudessa, hyvästejä jättämättä.
Saavuttuaan kotiin Frarikfurtiin hän paneutui
työtehtäviinsä ja yritti irtautua tunnesiteistään
Lotteen. Seitsemän viikkoa myöhemmin hän sai
Kestnerin välittämänä Wetzlarista järkyttävän
viestin: hänen ja Kesmerin yhteinen tuttava,
lähetystösihteeri Jerusalem, oli ampunut itsensä
30. lokakuuta rakkaudesta erään ystävänsä vai
moon. Aseen Jerusalem oli tekosyyn varjolla lai
nannut Kestneriltä.
Murheellinen sanoma askarrutti syvästi Wetzla
rin-muistoissaan yhä viipyilevää rakastajaa. Jeru
salemin ratkaisu olisi voinut hyvin olla hänenkin
pakokeinonsa toivottomasta tilanteesta. Traagi
nen tapaus auttoi Goetheä erittelemään omia
tuntojaan ja tekemisiään. Mutta tarvittiin vielä
toinen tunneperäinen kiintymys, ennen kuin kir
jailijaminä vei voiton kokijasta. Ystävyyssuhde
1 7-vuotiaaseen Maximiliane von Larocheen, josta
vuoden 1774 alussa oli tullut frankfurtilaisen
kauppiaan Peter Brentanon vaimo, ylitti ajoittain
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aviomiehen sietokynnyksen. Kun ristiriidat alkoi
vat kärjistyä, Goethe katsoi parhaaksi vetäytyä
jälleen syiään. Hän ei kuitenkaan tarttunut pis
tooliin vaan kynään.
Goethe oli kypsytellyt romaaniaihettaan jo lä
hes vuoden päivät. Alkuperäinen draamaidea jäi
sivuun, ja Goethe päätyi rakentamaan teoksensa
kirjeromaanin muotoon. Se oli hänelle myös
luonnollinen valinta: läpi koko elämänsä hän oli
mestarillinen kirjeiden kirjoittaja.
»Werther»-romaanjlla on yksinpuhelun luon
ne. Useimmat päähenkilön kirjeistä on osoitettu
Wilhelm-nimiselle ystävälle, muutamat rakkau
den kohteelle, Lottelle, sekä tämän suihaselle
Aibertille. Viimeisiä vaiheita kuvaa ja kommentoi
nimettömänä pysyvä ‘julkaisija’.
Monet teoksen yksityiskohdat Goethen omat
kokemukset, traagisen lopun tausta, aikalaistapah
tumat ovat peräisin todellisuudesta. Silti »Wer
ther» on taitavasti rakennettu kokonaisuus, jonka
tavoitteille tosiseikatkjn on alistettu. Se ei ole
pelkkä tarina yhdestä toivottomasta rakkaudesta
vaan laajempi kuvaus tunteellisen yksilön ja tun
teettoman ulkomaailman välisestä taistelusta.
Näin se ilmentää myös sitä kapinallisuutta, joka
oli alkanut vallata alaa valistusajan järkeistämässä
maailmassa. Wertherin myötä astuu kirjallisuu
teen ensimmäinen moderni eurooppalainen, joka
kyseenalaistaa perinteiset arvot ja ihanteet ja etsii
—
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vimmaisesti itsetuhon uhallakin omia rajo
jaan.
»Wertherin» kieli heijastelee päähenkilön tun
netiloja. Alussa se on kuin puhuttua kerrontaa,
arkista, lämpöistä, toteavaa, rauhallisen idyllistä.
Rakastuminen tuo siihen hengästyneisyyttä, her
mostuneisuutta ja kuumeisuutta. Mielialojen alle
viivaaj iria ovat kysymykset, huudahdukset, yllät
tävät sanajärjestykset, katkeavat lauseet. Koko
teosta leimaa voimakas kuvallisuus. Useimmiten
lähteenä on luonto, sisäisten vireiden ulkoinen
heijastin: Werther elää ympäristön ilmiöiden mu
kana, elää kesän tulon ja korkean kaaren, lehtien
lakastumisen ja putoamisen. Ja lopun alkua enna
koivat Ossianin laulujen synkeät näyt ja hymni
nen poljento.
»Werther» osui ilmestyessään ajan hermoon.
Sen värinä ei ei lakarinut vuosikymmeniin. Nyky
lukija saattaa hyvinkin jo hymähdellä romaanin
ylitunteellisille sävyille, mutta silti Goethen var
haisteoksessa on jotain vilpitöntä ja koskettavaa,
Wertherin maailmantuskassa ajatonta aj arkoh
taisuutta.

huolella kerännyt kokoon kaiken, mitä olen
saanut selville Werther-poloisen taririasta, ja saatan
sen nyt teidän eteenne uskoen vakaasti, että olette siitä
minulle kiitollisia. Te ette voi muuta kuin ihailla ja
rakastaa hänen ylevyyttään ja luonteenlaatuaan, eikä
hänen kohtalonsa ole jättävä teidän silmiänne kuiviksi.
Ja sinä, kelpo sielu, joka tunnet samaa poltetta kuin
hän, ammenna lohtua hänen kärsimyksistään ja ota
tämä kiianen ystäväksesi, ellet kohtalon oikusta tai
omasta syysri7isi ole löytänyt ketään läheisempää.

Olen

—

—
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Miten iloinen olenkaan siitä, että lähdin! Ystävä
kallis, merkillinen on ihmisen sydän! Jättää nyt
sinut, joka olet minulle niin rakas, josta en usko
nut milloinkaan eroavani ja olla silti iloinen!
Tiedän, että annat minulle anteeksi. Olihan koh
talo suorastaan valikoinut kaikki muut ihmissuh
teeni siten, että ne olivat vain omiaan ahdista
maan sellaista sydäntä kuin minun! Leonore par
ka! Ja kuitenkin minä olen viaton. Enhän voinut
mitään sille, että tuossa ihmisrukassa virisi intohi
mon tuli samaan aikaan kun minua viihdytti
miellyttävällä tavalla hänen sisarensa oikukas sulo!
Ja kuitenkin olenko minä sittenkään täysin
viaton? Enkö ruolckinutkin hänen tunteitaan?
Enkä itsekin ollut huvittunut noista aidoista ja
avoimista tunteenilmauksista, jotka saivat meidät
niin usein hymyilemään, niin vähän naurettavaa
kuin niissä olikin? Enkä olekin mutta mikä on
ihminen itseään moittimaan! Minä aion tehdä
parannuksen, juuri niin, lupaan sen, en halua enää
hautoa ja vatvoa jotakin pikku harmia, joka on

4. toukokuuta 1771

ENSIMMÄINEN KIRJA

—
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10. toukokuuta
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Mieleni on vallannut iloisuus, ihmeellinen kuin
tämä suloinen kevätaamu, josta nautin täysin
sydämin. Olen yksin ja iloitsen olostani tällä
seudulla, joka on kuin luotu minunlaisiani sieluja
varten. Olen onnellinen, ystävä rakas, ja niin

—

—

usein värjyvää sydäntäni. Jokainen puu, jokainen
pensas on kuin kukkakimppu, ja tekisi mieli muut
tua kimalaiseksi, jotta voisi leijailla tässä tuoksujen
meressä ja imeä siitä ravintonsa.
Kaupunki itse ei ole miellyttävä, mutta ympä
röivä luonto sen sijaan on sanomattoman kaunis.
Se sai kreivi M... vainajankin perustamaan puutar
hansa yhdelle kukkuloista, joita kohoaa täällä
monissa monituisissa muodoissa ja joiden lomaan
jää mitä viehättävimpiä laaksoja. Puutarha on
yksinkertainen, ja siihen tutustuva vaistoaa heti
ensi askeleella, ettei sitä ole luonnostellut mikään
kaavoihinsa kangistunut puutarhuri vaan tunteva
olento, joka on halunnut tuottaa mielihyvää omalle
itselleen. Monet kyyneleet olen jo vuodattanut
poisnukkuneen muistolle siinä rapistuneessa pik
ku majassa, joka oli hänen lempipaikkansa, kuten
nyt minunkin. Pian minusta tulee puutarhan
valtias; jo muutamassa päivässä olen päässyt tarhu
rin suosioon, ja sitä hänen ei tarvitse katua.

kohdalleni osunut, niin kuin olen aina ennen teh
nyt. Haluan nauttia siitä, mitä minulla on, ja men
neet saavat minun puolestani olla menneitä. Olet
oikeassa, ystävä hyvä, ihmisillä olisi paljon hel
pompaa, jos he eivät alinornaa Luoja tietää, miksi
he niin tekevät askaroisi ikävissä muistoissa vaan
kohtaisivat sitä vastoin tyytyväisinä nykyisyyden.
Olethan hyvä ja kerrot äidilleni, että toimitan
hänen asiansa parhaan kykyni mukaan ja ilmoitan
hänelle siitä sitten ensi tilassa. Olen tavannut
tätini, eikä hän minusta suinkaan ole mikään ilkeä
akka, jollaiseksi hänet on aina meillä kuvattu.
Hän on vilkas ja topaklca nainen ja sitä paitsi
sydäme1tä hyvä. Välitin hänelle äitini moitteet
sen johdosta, että hän on pidättänyt itsellään
perintöosuuden; hän perusteli minulle menette
lyään ja mainitsi ehdot, joilla suostuisi luovutta
maan meille kaiken mitä me vaadimme ja enem
rnänkiri no niin, en viitsi tällä erää kirjoittaa siitä
enempää, kerro äidille vain, että kaikki järjestyy
kyllä. Ja ystäväni, tässäkin vähäpätöisessä asiassa
olen jälleen huomannut, että väärinkäsitykset ja
välinpitämättömyys saavat maailmassa ilmeisesti
aikaan paljon enemmän vahinkoa kuin viekkaus
ja ilkeys. Ainakin kaksi jälkirnrnäjst ovat
selvästi
harvinaisempia. Muuten viihdyn täällä erinomaj•
sesti, tässä paratiisillisessa ympäristössä on yksinäj
syys mitä parhainta balsamia sielulleni, ja tämä
nuoruuden vuodenaika lämmittää uhkeastj niin

—

—

—

16
—

—

—

taiteenikin kärsii siitä. En osaisi nyt piirtää,
en
vetää ainuttakaan viivaa, mutta koskaan en
ole
ollut suurempi taiteilija kuin näinä hetkinä.
Kun
tämä armas laakso väreilee autereisena ympärillä
ni ja korkea aurinko lepää metsäni läpitunkeniat
toman pimeyden yläpuolella ja vain jokin yksi
ttäi
nen säde livahtaa vaivihkaa sisään tuohon pyh
ät
töön, ja kun sitten itse makaan korkeassa hein
i
kossa vuolaan puron äärellä ja katseeni kiinr
yy
tuhansiin ihmeellisiin yrtteihin lähelläni maan
pinnalla; kun näen siinä korsien välissä koko
nai
sen pikku maailman, jossa hyörii ja vilistää luk
e
mattomia, täysin selittämättömiä matosia
ja iti
koita, ja aistin tuon kaiken aivan likellä sydäntän
i;
kun tunnen ympärilläni Kaikkivaltiaan, joka
on
luonut meidät omaksi kuvakseen, humajavan Kaik
kirakkauden, jonka sylissä me saamme ikionnelli
sina olla ja tuutia ystävä kallis, kun silmäni
silloin himertyvät ja koko ympäröivä maailma
ja
taivas lepäivät sisimrnässäni kuin rakastetun
kuva,
silloin mieleni valtaa usein kaipaus ja minä ajat
te
len: voi, kunpa osaisit ilmaista kaiken tämä
n,
kunpa osaisit huokua paperille kaiken sen,
mikä
niin täytenä, niin lämpimänä elää sinussa
niin
että siinä heijastuisi sinun sielusi, aivan kute
n
sinun sielusi heijastaa Jumalan äärettömyyttä!
Ystäväni... Minä menehdyn tähän, minä
pa
kahdun näiden näkyjen hurmaavaan ihanuuteen.

tuIviIlani rauhaisaa olemassaolon tunnetta,
että

—
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tiedä, leijuvatko tämän seudun yllä aisteja
harhauttavat henget, vai loihtiiko sydäntäni
taivaisesti lämmittävä mielikuvitus koko ympä
ristön niin paratiisilliseksi. Aivan tässä lähis
töllä on kaivo, kaivo jonka taikapiiriin minä olen
sidottu kuin konsanaan Melusine sisarineen.
Kuljet pieneltä kumpareelta laaksoon ja löydät
edestäsi holvin, josta johtaa parikymmentä
porrasta alas paikalle, missä marmorikalliosta
kumpuaa esiin mitä kirkkain vesi. Matala muu
ri, joka ylhäällä reunustaa paikkaa, korkeat
puut, jotka varjostavat sitä joka puolelta, ja viileys
kaikessa tuossa on jotain puoleensavetävää
jotain värisyttävää. Ei mene päivääkään, etten
istahtaisi sinne hetkiseksi. Kaupungin neidot
viatonta ja
käyvät siellä vettä hakemassa
kuni
nkaantYttä
välttämätöntä puuhaa, jonka
Istuessani
muin
itse.
enne
oin
hoiti
n
retkin
vat
siinä herää mielessäni elävänä eloon patriark
kojen aika; näen miten esi-isämmne solmivat
kaivolla tuttavuuksia, miten he tavoittelevat
neitojen suosiota ja miten kaivojen ja lähtei
den vaiheilla liihottelee hyvänsuopia henkiä.
Voi sitä, joka ei tunne ja koe samalla lailla;
hänpä ei ole saanut uuvuttavan kesäisen kävely
retken jälkeen virkistää itseään lähteen viiley
dessä.

E

12. toukokuuta

F

—

—
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17. toukokuuta
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Tuttavia minulla on täällä jo useita, mutta seuraa
en ole vielä löytänyt. En ymmärrä, mikä minussa

—

—

ni: muutamat säätyläisiin lukeutuvat henkilöt
koettavat aina pysytellä viileän etäällä tavallisesta
kansasta, ikään kuin pelkäisivät läheisyyden riis
tävän heiltä jotakin; ja lisäksi on pahanilkisiä ja
mistään piittaamattomia leukailijoita, jotka tekey
tyvät suopeiksi vain siksi, että heidän ylimielisyy
tensä koskisi vähäväkisiin sitäkin kipeämmin.
Tiedän kyllä, ettemme me kaikki ole emmekä
voikaan olla samanlaisia; mutta mielestäni se, joka
arvonsa säilyttääkseen katsoo tarpeelliseksi pysy
tellä erossa rahvaasta, toimii yhtä moitittavasti
kuin pelkuri, joka kätkeytyy viholliseltaan, koska
pelkää joutuvansa tappiolle.
Askettäin tapasin kaivolle tullessani nuoren
palvelustytön, joka oli laskenut astiansa alimmalle
partaalle ja katseli nyt ympärilleen, näkyisikö
lähistöllä ketään toveria, joka auttaisi häntä nos
tamaan sen pään päälle. Minä laskeuduin alas ja
katsahdin häneen. Saanko auttaa neitiä? minä
kysyin. Hän lehahti tulipunaiseksi. Voi ei, hyvä
herra! hän sanoi. Tottahan toki! Hän kohensi
kantorengastaan, ja minä autoin häntä. Hän kiitti
ja nousi portaat ylös.

Seudun rahvas tuntee jo minut ja pitää minusta,
varsinkin lapset. Kun alussa hakeuduin heidän
seuraarisa ja ystävällisesti kyselin yhtä ja toista,
luulivat muutamat, että ajoin tehdä heistä pilaa,
ja antoivat väliin hyvinkin töykeitä vastauksia.
En pannut sitä pahakseni; koin vain elävästj saman,
minkä olin jo usein ennenkin ollut huomaavina

15. toukokuuta

—

pitäisikö sinun lähettää minulle kirjani?
Ystävä hyvä, säästä minua niiltä Herran nimessä!
En kaipaa enää opastusta, rohkaisua, kannustusta,
kohiseehan sydämeni jo muutenlcin riittävästi;
minä tarvitsen kehtolaulua, ja sitä minä löydän
yllin kyllin Homeroksestani. Kuinka usein tuudi
tankaan vellovan verenj uneen, sillä ei ole mitään
niin epävakaista, niin epätasaista kuin sydämeni
syke. Rakas ystävä, tarvitseeko minun sitä sinulle
kertoakaan, sinulle, joka niin usein joudut kärsi
mään nähdessäsi, miten minä heittäydyn huoles
tuksesta hurjasteluun ja suloisesta surumielisyydes..
tä tuhoisaan intohimoon? Minähän hemmottelen
sydäntäni kuin sairasta lasta; se saa tahtonsa läpi
joka asiassa. Mutta älä puhu tästä kenellekään; on
ihmisiä, jotka lukisivat sen minulle viaksi.

13. toukokuuta

—
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vetää ihmisiä puoleensa; niin moni kiintyy ja
ripustautuu minuun, ja sitten on niin tuskallista,
kun tiemme kullcevatkin yhdessä vain lyhyen
taipaleen. Jos kysyt, millaisia ihmiset täällä ovat,
niin minun on vastattava: samanlaisia kuin muualla
kin! Yksitoikkoista joukkoa on ihmisen suku.
Useimmat kuluttavat enimmän osan aikaansa
elannon hankkimiseen, ja se vähäinen vapaus,
mikä heille jää ylitse, pelottaa heitä niin, että he
tekevät kaikkensa päästäkseen siitä eroon. Voi
ihmistä ja hänen osaansa!
Mutta on ihmisissä hyvätkin puolensa! Kun
joskus unohdan itseni ja nautin toisten kanssa
iloista, joita meille sentään on suotu pidän avoi
mesti ja vilpittömästi hauskaa hyvässä pöytä.seu
rassa tai järjestäri tilaisuuden tullen huviajelun,
tanssiaiset tai muuta semmoista, niin sillä on viih
dyttävä vaikutus; mieleeni ei vain saa juohtua, että
minussa uinuu vielä niin monia muitakin voimia,
jotka kuihtuvat kaikki käyttärnttömjnä ja jotka
minun on pidettävä visusti salassa Ah, kuinka
sellai
nen ahdistaakaaj-i sydäntä! Mutta se on minun
kohtaloni: minunlaiseni ymmärretään aina väärin.
Voi, miksi nuoruuteni ystävätär on poissa! Voi,
miksi koskaan tutustuirikaan häneen!
Voisin
sanoa itselleni: olet houldca, kun etsit sellaista, mitä
ei täältä maan päältä löydy. Mutta minullapa on
ollut hänet, minun on suotu tuntea tuo sydän, tuo
jalo sielu, jonka läheisyydessä olin mielestäni enem
—

—
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män kuin olirikaan, koska olin kaikkea mitä saa
toin olla. Hyvä Jumala! Eivätkö käytössäni olleetkm silloin sieluni kaikki voimat? Eikö minua eläh
dyttänytkin silloin täysi ja aito tunne, joka saa
sydämeni syleilemään koko luomakuntaa? Eikö
1
koko meidän seurustelumme ollutkin yhtä syvä
listen tunteiden kudelmaa, eikö se säihkynytkin
sukkelaa terävyyttä, jonka kaikki ilmenemismuo
dot, äärimmäisetkin, kantoivat nerouden leimaa?
Entä nyt? Niin, vuodet, jotka hän oli vanhempi
minua, veivät hänet myös ennen minua hautaan.
En unohda häntä koskaan, en koskaan hänen vakaa
ta mielenlujuuttaan ja jumalaista kärsivällisyyttään.
Muutama päivä sitten tutustuin nuoreen herra
V...hen, vilpittömään nuorukaiseen, jonka kas
vonpiirteet ovat hyvin miellyttävät. Hän on saa
punut tänne suoraan akatemioista eikä sinänsä
pidä itseään aivan täysinoppineena, mutta uskoo
kuitenkin tietävänsä enemmän kuin muut. Ahke
ra hän tuntuu olleenkin, kuten saatan kaikesta
päätellä; sanalla sanoen, hänellä on melkoinen tie
tämys. Kun hän kuuli, että piirtelen silloin tällöin
ja osaan kreikkaa (molemmat outoja ilmiöitä
näillä seuduin), hän tuli oitis käymään luonani ja
lateli eteeni kosolti tietoa Batteuxista Woodiin, de
Pilesistä Winckelmanniin, ja vakuutti minulle,
että oli lukenut kokonaisuudessaan Sulzerin
»Teorian» ensimmäisen osan ja että hänellä
oli hallussaan eräs Heynen käsikirjoitus antiikin

—
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elämä on vain unta, ja tuo ajatus on aina minun
kin seuranani. Kun huomaan, miten ahtaisiin
rajoihin ihmisen luomisvoima ja tiedonhalu on
haluttu ahtaa, kun näen, miten ihmisen kaikki
toiminta tähtää vain siihen, että tarpeet, joiden
ainoana tarkoituksena on tämän surkean olemas

Niin monesta on joskus tuntunut, että ihmisen

22. toukokuuta

tutkimuksesta. Minä annoin hänen jaaritella.
Toiseenkin henkilöön olen tutustunut, ruhti
naan täkäläiseen edustajaan, nimismieheen, joka
on todella kelpo mies, suora ja vilpitön. Kerrotaan,
että on suoranainen ilo nahdä hänet lastensa
parissa, joita hänellä on yhdeksän; erityisen usein
mainitaan hänen vanhin tyttärensä. Nimismies
on kutsunut minut käymään, ja aionkin pistäytyä
hänen luonaan liihipäivinä. Hän asuu puolentois
ta tunnin matkan päässä täältä, ruhtinaan metsäs
tyslinnassa, jonne hän sai luvan muuttaa vaimon
sa kuoltua, hänestä kun olisi ollut liian tuskallista
jäädä tänne kaupunkiin ja virkataloonsa.
Muuten on tielleni osunut muutamia omituisia
originaaleja, jotka ovat joka suhteessa sietämättö
miä, ja rasittavinta ovat heidän ystävyydenosoi
tuksensa.
Hyvästi nyt! Kirjeeni lienee kelvollinen, aina
kin se on totuudenmukainen.

—
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saolomme pidentäminen, tulisivat tyydytetyiksi, ja
kun sitten käykin ilmi, että tyytyväisyys tiettyihin
edistysaskeleihin onkin vain uneliasta alistumista,
koska ihminen koristelee kernaasti värikkäillä
hahmoilla ja valoisilla näkymillä ne seinät, joiden
väliin hän on joutunut vangiksi, niin tuotuollai
nen, Wilhelm, tuo tuollainen lyö minut mykäksi.
Vetäydyn takaisin omaan itseeni ja löydän sieltä
kokonaisen maailman! Nytkin kyseessä on pikem
minkin aavistus ja hämärä pyrkimys kuin selkeä
kuva ja elävä voima. Silloin kaikki väikkyy utuise
na aistieni ulottuvilla, ja minä katselen taas maail
maa uneksuvasti hymyillen.
Etteivät lapset tiedä, mitä ja miksi he tahtovat,
siitä ovat kaikki korkeasti oppineet koulumestarit
ja kasvattajat yhtä mieltä mutta että aikuisetkin
harhailevat ja hapuilevat täällä maan päällä lasten
lailla eivätkä tiedä sen enempää kuin nämäkään,
mistä tulevat ja minne menevät, vaan toimivat
yhtä vähän todellisten tavoitteiden mukaisesti ja
antavat leivosten ja kakkujen ja koivuvitsojen
ohjailla ratkaisujaan sitä ei kukaan mielellään
usko, vaikka minusta itsestäni tuntuu, että se on
selvää kuin päivä.
Myönnän kernaasti koska tiedän mitä sano
mista sinulla tähän olisi että onnellisimpia ovat
ne, jotka elävät päivästä toiseen huolettomina kuin
lapset, lapset jotka kanniskelevat nukkejaan mu
kanaan niitä pukien ja riisuen, jotka kunnioitta

—
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tiudun jonnekin, miten mielistyn johonkin olo-

Sinähän tunnet jo vanhastaan, miten minä ko

—
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van näköisinä kiertelevät kaappia, jonne äiti on
lukinnut piparkakut, ja jotka löytämänsä herkut
viimein käteensä kahmaistuaan sullovat niitä suun
sa täyteen ja huutavat: Lisää! He ovat onnellisia
olentoja. Mukavaa on niilläkin, jotka antavat
viheliäisille puuhasteluilleen tai suorastaan into
himoilleen komealta kaiskahtavia nimiä ja luon
nehtivat niitä mahtaviksi operaatioiksi, joiden
päämääränä on ihmiskunnan pelastus ja hyvin
vointi. Onnellisia ne, joista on sellaiseen! Mutta
se, joka nöyryydessään huomaa, mihin tuo kaikki
johtaa, joka näkee, miten hanakasti jokainen
poroporvari, jolle onni on ollut myötä, somistaa
puutarhatilkkunsa piklcuiseksi paratiisiksi, miten
sitkeästi onnetonkin mennä laahustaa tietään eteen
päin ja miten kiihkeästi he kaikki haluavat nauttia
tämän auringon valosta edes hitusen kauemmin
niin, hän pysyy vaiti ja muodostaa maailmansa
omasta itsestään ja on siinä onnellinen: onhan
hänkin ihminen. Mutta kaikista ullcoisista rajoi
tuksista huolimatta hänen sydämessään on alati
suloinen vapauden tuntu, ja hän tietää, että hän
voi jättää vankikoppinsa milloin vain haluaa.

r
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*Lukija älköön vaivautuko etsimään näitä nimeltä mainit
tuja paikkoja; olemme katsoneet tarpeelliseksi muuttaa
alkuperäisissä kirjeissä esiintyvät nimet toisiksi.

tilaan ja pitäydyn sitten siihen vaikka vähäänkiri
tyytyen.
Täältäkin olen löytänyt paikan, joka vetää
minua puoleensa.
Noin tunnin matkan päässä kaupungista on
kylä, jonka nimi on Wahlheim*. Sen sijainti
eräällä kukkularinteellä on sangen viehättävä, ja
kun ylhäällä astelee kävelypolkua kylän suuntaan,
näkee edessään yhdellä silmäyksellä koko laakson.
Kyläravintolan kelpo emäntä, joka ikävuosistaan
huolimatta on ystävällinen ja 1
hyväntuulinen pi
tää tarjolla viiniä, olutta ja kahvia. Mutta parasta
kaikessa ovat kuitenkin ne kaksi lehmusta, jotka
tuuheine oksineen varjostavat kirkon edustan pik
ku aukiota, jota ympäröi talonpoikaistalojen, ait
tojen ja pihojen piiri. Sen veroista paikkaa, yhtä
kodikasta ja viihtyisää, ei ole helppo löytää, ja
sinne minä pyydänkin aina siirtämään kestituvas
ta itselleni pöydän ja tuolin, juon kahvini ulkona
ja lueskelen Homerostani. Kun eräänä kauniina
iltapäivänä osuin ensimmäistä kertaa sinne leh
musten siimekseen, siellä oli perin yksinäistä.
Kaikki olivat ulkona pelloilla, vain muuan neli
vuotias poikanen istui ruohikolla ja piteli toista,
ehkä puolivuotiasta lasta, joka istui edessä hänen

—
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jalkojensa välissä, molemmin käsin rintaansa vas
ten, niin että pikku inen oli siinä kuin nojatuolissa.
Ja vaikka pojan mustat silmät väikkyivätkin eloi
suutta, hän istui aivan hiljaa paikallaan. Näky
viehätti minua: istahdin laheiselle auralle ja rupe
sin innoissani piirtämään tuota veljellistä ryhmää.
Otin mukaan vielä lähimmän aidan, aitanoven ja
joitakin rikkonaisia kärrynpyöriä, siinä järjestyk
sessä kuin ne olivat siinä peräkkäin, ja hetken
kuluttua havaitsin, että olin saanut aikaan tasapai
noisen ja sangen mielenkiintoisen piirroksen, il
man että olin lisännyt siihen omiani. Se vahvisti
paatostani pitaytya vastaisuudessa yksinomaan luon
toon. Se yksin on äärettömän rikas, ja se yksin
tekee taiteilijasta suuren. Sääntöjä voidaan tieten
kin puolustaa monella tavoin, paljolti samoin
perustein kuin millä ylistetään porvarillista elä
mäntapaa. Ihminen, joka kehittää itseään niihin
tukeutuen, ei koskaan luo eikä tee mitään mau
tonta ja kehnoa, aivan kuten sellaisesta, joka
antaa lakien ja säädyllisyyden muovata itseään, ei
koskaan voi tulla sietämätöntä naapuria eikä kä
sittämätöntä konnaa; mutta tosiasia kuitenkin on,
että kaikkinajset säännöt turmelevat luonnon to
dellisen kokemisen ja todellisen ilmentämisen!
Sano sinä, että tämä on liian jyrkkää puhetta! Että
säännöt ainoastaan rajaavat, leikkaavat pois liika
naiset rönsyt jne. Ystäväni, mitä jos kertoisin
sinulle vertauksen? Tässä on kyse samasta kuin
—

—
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rakkaudessa. Nuorukainen riippuu koko sydämel
tään neitosessa, viettää kaiket päivänsä hänen
luonaan ja kuluttaa kaikki voimansa ja kaikki
rahavaransa ilmaistaakseen tytölle, että omistau
tuu ja kuuluu yksin tälle. Tulee siihen sitten joku
poroporvari, mies, jolla on vakinainen valtion
virka, ja sanoo hänelle: Hyvä nuorimies! Rakkaus
on osa ihmisyyttä, mutta teidän on rakastettava
ihmisten tavoin! Jakakaa aikanne oikein, toiset
hetket omistakaa työlle, vapaahetket taas neidol
lenne. Laskekaa varallisuutenne, ja jos teiltä jää
välttämättömien tarpeidenne yli jotain, niin en
kieliä teitä antamasta tyttöselle pikku lahjaa, kun
han ette tee sitä liian usein, vaan esimerkiksi hänen
syntymä- tai nimipäivänään jne. Jos nuorukai
nen ottaa siitä vaarin, niin hänestä tulee varsin
mukiinmenevä nuorimies, ja itsekin kehottaisin
jokaista ruhtinasta ottamaan hänet kollegioonsa;
mutta hänen rakkaudestaan ei enää voida puhua,
ei myöskään hänen taiteestaan, jos hän on taiteili
ja. Ystävät hyvät, miksi nerouden virta murtaumu
esiin niin harvoin, miksi se vyöryy niin harvoin
hyökypäin, teidän hämmästeleviä sielujanne jäi
kyttäen? Rakkaat ystävät, noita maltillisia asuu
kummallakin rannalla, noita sävyisiä herrasmie
hiä, joiden puutarhamajojen, kukkatarhojen ja
ryytimaiden kävisi siinä huonosti ja jotka sen
tähden ajoissa osaavat vallein ja kanavin torjua
tulevaisuudessa vaanivan vaaran.

—
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Eluomaan, että olen eksynyt intoilemaan, saar
naamaan ja puhumaan vertauksin ja unohtanut
samalla kertoa Iapsitarinan loppuun. Istuin ehkä
parisen tuntia siinä aurallani, täysin vaipuneena
taiteelliseen tunnelmaan, josta eilinen kirjelappu
seni antaa varsin hajanaisen kuvan. Illansuussa,
lasten hievahtan-iatta koko aikana paikaltaan, pi
haa lähestyy nuori nainen vasu käsivarrellaan ja
huikkaa jo kaukaa: Kiltisti tehty, Filip! Hän
tervehti minua, minä vastasin, nousin, astuin
lähemmäksi ja kysyin, oliko hän lasten äiti. Hän
vastasi myöntävästi, ja ojentaen vanhemmalle puo
likkaan vebnäleipää hän nosti pienemrnän syliin
sä ja suuteli lasta äidillisen hellästi. Järin tämän
pikkuiseni Filipin hoiviin, hän sanoi. Itse kävin
vanhimman pojan kanssa kaupungissa ostamassa
leipää ja sokeria ja puurovadin. Tavarat näkyi
vätkin vasussa, josta kansi oli pudonnut pois. Laitan
Hansille (se oli nuorimrnan nimi) illalliseksj keit
toa; vanhimmainen, mokomakin vintiö, rikkoi
eilen vadin riidellessään Filipin kanssa puuron
lopuista. Tiedustelin, missä tämä vanhin oli, ja
nainen ennätti tuskin kertoa, että poika oli jäänyt
niitylle juoksentelemaari joidenkin hanhien pe
rässä, kun tämä jo tulla viiletti paikalle mukanaan
pähkinäpuinen vitsa, jonka antoi keskimmäiselle.
J atkoin keskustelua rouvan kanssa ja sain kuulla,
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että hän oli koulumestarin tytär ja että hänen
miehensä oli matkustanut Sveitsiin hakemaan
perintöä, jonka muuan serkku oli jättänyt hänelle.
Yrittivät petkuttaa häntä, vaimo sanoi, eivätkä
vastanneet hänen kirjeisiinsä, ja niin hän lähti itse
käymään siellä. Ettei hän vain olisi joutunut
onnettomuuteen, hän ei ole ilmoittanut itsestään
mitään. En olisi millään halunnut lähteä rouvan
seurasta, annoin kullekin lapselle kolikon, ja ojen
sin äidille rahan nuorintakin varten pyytäen hän
tä ostamaan sillä kaupungista pojalle vehnäleipää
keiton lisäkkeeksi, ja niin me sitten erosimme.
Minäpä kerron sinulle, ystäväni: kun mieleni
jänititykset ovat kireimmillään, niin moinen myl
lerrys lievittyy, kun saan nähdä tuollaisen olen
non, joka onnellisena ja tyytyväisenä hoitelee
päivittäisiä askareita omassa pienessä elämänpii
rissään ja joka lehtien putoilun havaitessaan ei
ajattele muuta kuin että talvi on tulossa.
Siitä lähtien olen käynyt siellä usein. Lapset
ovat jo täysin tottuneet minuun, he saavat sokeria,
kun minä juon kahvia, ja iltaisin jaan heidän
kanssaan voileipäni ja piimiini. Sunnuntaisin he
eivät koskaan jää vaille ropostaan, ja jos en
rukoushet.ken jälkeen ole paikalla, on ravintolan
emännällä lupa antaa raha minun puolestani.
He ovat luottavaisia ja kertovat minulle kaikenmoista, ja erityisesti minua huvittaa seurata, miten
avoimesti he näyttävät halunsa ja pyyteensä, kun

—
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varmasti myös runouteen; on vain osattava nahdä,
mikä on oivallista, ja uskallettava lausua se julki;
siinä onkin viihin sanoin ilmaistu paljon. Tänään
sain olla mukana kohtauksessa, joka sellaisenaan
kfrjattuna olisi maailman ihanin idylli mutta
hiiteen runoudet, kohtaukset ja idyiit! Pitääkö
sitä aina heti heretä kaavamaiseksi, kun on tilai
suus olla mukana todistamassa jotakin luonnon
ilmentymää.
Jos sinä tällaisen alun jälkeen odotat jotain
ylevää ja suurenmoista, niin pahastipa petyt jäl
leen kerran; näin voimallista myötätuntoa minus
sa herätti vain muuan maalaispoika,
Kerron
tietenkin kaiken kehnosti, kuten tavallista, ja sinä
pidät kuvaustani arvatenkin Iiioiteltuna, kuten
tavallista; kyseessä on jälleen Wahlheim, juuri
Wahlheimissa näitä kummia aina tapahtuu.
Siellä lehmusten alla oli muuan seurue juomas
sa kahvia. Kun sen koostumus ei ollut aivan
minun mieleiseni, minä pysyttelin tekosyyhyn
vedoten syrjässä.

Se mitä äskettäin sanoin maalaustaiteesta, pätee

30. wukokuuta

paikalle sattuu tulemaan muita kylän lapsia.
Paljon vaivaa olen nähnyt saadakseni äidin
uskomaan, etteivät lapset suinkaan ole vieraalle
herralle rasitukseksi.
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Eräästä lahitalosta tuli maalaisnuorukainen ja
alkoi korjailla jotakin vikaa siinä aurassa, jonka
taannoin olin piirtänyt mukaan kuvaan. Hänen
olemuksensa miellytti minua ja niin menin hänen
luokseen ja tiedustelin, mikä hän oli miehiään;
tulimme kohta tutuiksi ja kuten minulle tavalli
sesti käy hänen kaltaistensa seurassa pian ystä
viksikin. Hän kertoi olevansa erään leskiemännän
palveluksessa ja saavansa talossa hyvän kohtelun.
Hän puheli niin paljon emännästään ja kehui tätä
siinä määrin, että piankin huomasin hänen kiinty
neen leskeen koko sydämellääri ja sielullaan. Emän
tä ei ollut enää nuori, niin nuorukainen kertoi,
hänen ensimmäinen miehensä oli pidellyt häntä
pahoin, eikä hän halunnut mennä enää naimisiin.
Nuoren miehen kertomuksesta kuulsi selvästi,
miten kaunis ja suloinen tuo emäntä oli hänen
silmissään ja miten hartaasti hän toivoi, että tämä
valitsisi hänet hälventämään edellisen miehen
ikävän muiston; se oli niin ilmiselvää, että minun
pitäisi toistaa hänen puheensa sana sanalta, jotta
voisin havainnollistaa sinulle hänen mieltymys
tään, hänen rakkauttaan ja kiintymystään. Niin,
ja minulla pitäisi olla mestarirunoilijan lahjat,
jotta voisin samalla kuvailla sinulle elävästi hänen
eleitään, hänen äänensä sointia ja hänen katseen
sa tulista tuiketta. Ei, mitkään sanat eivät kykenisi
ilmaisemaan sitä hellyyttä, joka huokui hänen
koko hahmostaan ja olemuksestaan; kaikki, mitä
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Milcsikö en kirjoita sinulle? Ja sellaisia kysyt
sinä, joka sentään lukeudut itsekin oppineisiin?

16. kesäkuuta

ta. Voin vain omassa sisimmässäni muistella, mi
ten kauniisti hän puhui emännän ulkomuodosta
ja vartalosta, joka vailla nuoruuden suloakin veti
häntä niin voimakkaasti puoleensa. Koskaan eläis
säni en ole nähnyt väkevää halua ja kuumaa,
kiihkeää kaipausta näin puhtaassa muodossa, niin,
voisin jopa sanoa, etten ole edes unelmissani ja
kuvitelmissani tavoittanut moista puhtautta. Alä
nyt tom minua, jos tunnustan sinulle, että tuollai
sen aitouden ja viattomuuden ajatteleminen saa
sisimpäni sulamaan ja että kuva tuosta hellyydestä
ja uskollisuudesta seuraa minua kaikkialle, niin
että riudun ja näännyn aivan kuin polte olisi
minussa itsessäni.
Koetan nyt pikimmiten päästä näkemään myös
tuon emännän, tai tarkemmin ajatellen, en sitten
kään. On parempi, että katselen häntä hänen ihaili
jansa silmin; ehkä hän ei näyttäytyisikään minun
silmilleni samanlaisena kuin hänet nyt näen. Miksi
siis turmelisin itseltäni tämän kauniin kuvan?

voisin siitä sanoa, olisi kömpelöä. Erityisesti minua
kosketti hänen pelkonsa, että voisin ajatella pahaa
heidän suhteestaan ja epäillä lesken kunnollisuut

y
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Pitäisihän sinun arvata, että voin hyvin ja että
no hyvä, olen tutustunut ihmiseen, joka koskettaa
läheisesti sydäntäni. Olen voi, en tiedä.
On ilmeisen vaikeata kertoa sinulle hyvässä
järjestyksessä, millaisten vaiheiden kautta tutus
min tähän maailman suloisimpaan olentoon. Minä
olen onnellinen ja niin muodoin huono kertoja.
Tähi.n enkeliin! Ash, samaahan sanoo jokai
nen omastaan, eikö niin? Ja kuitenkaan en osaa
kuvata sinulle, miten täydellinen hän on ja miksi
hän on niin täydellinen; niinpä sanonkin vain:
hän on ottanut vangikseen koko sieluni.
Niin yksinkertainen ja silti niin järkevä, niin hyvä
ja silti niin lujaluonteinen, niin tyyni mieleltään ja
silti niin toimelias ja todellisessa elämässä kiinni.
Se mitä tuossa sanoin on joutavaa jaarittelua,
tyhjänpäiväistä sanahelinää, jossa ei ole yhtä ainoa
ta vilahdusta hänestä itsestään. Joskus toiste ei,
ei toiste, haluan kertoa sinulle kaiken nyt heti.
Ellen tee sitä nyt, en tee sitä koskaan. Sillä, näin
meidän kesken, olen jo kolmasti ollut vähällä
laskea kynän kädestäni ja käskeä satuloimaan hevo
seni lähteäkseni ratsastamaan. Aamulla vannoin
herätessäni, että tänään saa ratsastaminen olla; ja
silti minä käväisen tämän tästä ikkunan luona
katsomassa, miten korkealla aurinko vielä on.———
En voinut itselleni mitään, minun oli päästävä
hänen luokseen, Nyt olen jälleen tässä, Wilhelm,
syön voileipää iltaiseksi ja kirjoitan sinulle. Miten
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on äskettäin kuollut; samalla hän yrittää järjestää
itselleen kunnollisen toimeentulon. Tieto oli
minulle jokseenkin yhdentekevä.
Aurinko oli vielä neljännestunnin päässä vuo
riston reunasta, kun saavuimme portille. Oli hyvin
hiostavaa, ja naisväki lausui julki huolensa ukonil
man takia, jota vaaleanharmaat, raskaahkot pilvet
tuntuivat taivaanrannalla enteilevän. Koetin häl
ventää heidän pelkojaan sääntuntijaksi tekeyty
mällä, vaikka aloin itsekin jo aavistella, että mei
dän hauskanpitomme ehkä häiriytyisi.
Olin astunut alas vaunuista, ja palvelustyttö,
joka tuli portille, pyysi meitä odottamaan hetki
sen, Lotte-neiti tulisi kohta. Menin pihan poilcki
komean näköistä taloa kohti, ja kun olin noussut
etupuolen portaat ylös ja ehtinyt ovelle, avautui
silmieni eteen viehättävin näky, mitä olen kos
kaan nähnyt. Eteishallissa juoksenteli kaunisvar
taloisen, kooltaan keskimittaisen tytön ympärillä
kuusi lasta, joiden ikä oli yhdentoista ja kahden
välillä; tytöllä oli yllään yksinkertainen valkoinen
puku, jonka hihoja ja rintamusta koristivat vaalean
punaiset rusetit. Kädessään hän piteli tummaa
leipää, josta hän leikkasi jokaiselle iän ja ruokaha
lun mukaisen viipaleen, hymyillen koko ajan
herttaisesti ojentaessaan kullekin palasensa, ja
jokainen lapsista kiitti luontevasti, kurotettuaan
pikku kätösiään ylös jo kauan ennen kuin viipale
oli leikattukaan, ja kipaisi sitten leipineen mat

auvoista onkaan nähdä hänet noiden suloisten,
vilkkaiden lasten keskellä, hänen kahdeksan sisa
ruksensa!
Mutta jos jatkan tähän tapaan, olet lopussa yhtä
viisas kuin alussakin. Maltahan hetki, pakotan
itseni paneutumaan yksityiskohtiin.
Kirjoitin sinulle äskettäin, että olin tutustunut
täällä nimismies S...ään ja että hän oli kutsunut
minut käymään luonaan erakkomajassaari tai pi
kemminkin pikku kuningaskunnassaan. Unohdin
kutsun enkä kukaties olisi tullut käyneeksikään
siellä, ellen sattumalta olisi löytänyt aarretta, joka
piilee tuon hiljaisen seudun kätlcöissä.
Muutamat nuoret herrat järjestivät täällä pienet
maalaistanssiaiset, joihin minäkin kernaasti suos
tuin osallistumaan. Olin kutsunut seurakseni erään
täkäläisen neidon, hyvän ja sievän mutta sinänsä
merkityksettömän tytön, ja sopinut, että ottaisin
vaunut ja ajaisin sitten huvipaikalle yhdessä tans
sikumppanini ja hänen serkkunsa kanssa, kunhan
olisimme ensin poimineet vielä matkan varrelta
mukaan Charlotte S...n. Saatte kohta tutustua
hyvin kauniiseen neitoon, sanoi seuralaiseni mei
dän ajaessamme laajan, harvennetun metsän hal
ki metsästyslinnaa kohti. Pitäkää varanne, ettet
te rakastu häneen, lisäsi serkku!
Miksi niin?
kysäisin. Hän on jo toisen oma, serkku vastasi,
kihloissa erään kelpo miehen kanssa, joka on
matkoilla hoitamassa asioitaan, hänen isansa kun

—
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koihinsa tai, mil Ii oli luonteeltaan hiljaisempaa
laatua, lähti kaikessa rauhassa kävelemäiin piha
portille katsomaan vieraita sekä vaunuja, joihin
heidän Lottensa oli määrä nousta. Pyydän an
teeksi, että vaivaan teitä sisään ja annan neitien
odottaa, hän sanoi. Tässä pukeutuessani ja yhtä ja
toista poissaoloni ajaksi järjestellessäni olin unoh
tanut antaa lapsille syötävää, ja leipää leikkaamaan he eivät hyväksy ketään muuta kuin minut.
Lausuin hänelle jonkin ryhjänpäiväisen kohte
liaisuuden; muuten seurasin koko sielullani hänen
olemustaan, hänen ääntään, hänen liikkeitään ja
sain hiukan aikaa tointua hämmästyksestäni, kun
hän juoksi sisätiloihin hakemaan viuhkaansa ja
hansikkaitaan. Pikkuväki tarkasteli minua syrjästä
vähän kauempana pysytellen, ja minä lähestyin
nuorinta, joka oli erinomaisen kaunispiirteinen
lapsi. Hän vetäytyi taaksepäin, mutta samassa tuli
Lotte eteiseen ja sanoi: Sanohan päivää serkku
sedälle, Louis. Poika tervehtikin oikein reippaasti,
enkä minä voinut olla suutelematta tuota pikkuis
ta, vaikka hänen nenänsä valui. Serkulle? minä
sanoin ojentaen käteni tytölle, arveletteko, että
minulla on onni ja kunnia olla teidän sukulaisen
ne?
Ah, hän sanoi vallattomasti hyrnyillen,
meidän serkkupiirimme on hyvin laaja, ja minusta
olisi ikävää, jos te olisitte joukosta pahin. Lähties
sään hän pyysi Sofie-sisartaan, noin yksitoista
vuotiasta tyttöä, joka oli hänen jälkeensä vanhin,
—
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pitämään huolta toisista ja sanomaan terveisiä
isälle, kun tämä palaisi ratsastusretkeltään. Muille
lapsille hän sanoi, että heidän tulisi totella Sofieta,
aivan kuin tämä olisi hän itse, minkä muutamat
nimenomaisesti lupasivatkin. Noin kuusivuotias
tyttönen, näsäviisas liinatukka, huomautti kuiten
kin: Mutta eihän se ole sama, Lotte, me pidäm
me sinusta enemmän. Kaksi vanhinta poikaa oli
kivunnut vaunuihin, ja minun pyynnöstäni Lotte
antoi heille luvan ajaa kyydissä metsänreunaan
asti, kunhan olisivat hämäämättä toisiaan ja pite
lisivät lujasti kiinni.
Olimme tuskin ennättäneet istahtaa paikoil
lemme ja naiset vaihtaa tervehdyksiä ja huomau
tuksia toistensa asuista, eritoten hatuista, ja setviä
asiaanlcuuluvasti seuruetta, johon olimme liitty
mässä, kun Lotte käski ajurin pysäyttää ja päästää
hänen veljensä nousemaan vaunuista; nämä halu
sivat vielä suudella häntä kädelle, minkä toimi
tuksen vanhempi heistä suorittikin kaikella sillä
hellyydellä, joka joskus on ominaista viisitoista
vuotiaalle, toinen taas hätäisesti ja huolettomasti.
Lotte lähetti vielä uudelleen terveisensä pienem
mille, ja me jatkoimme matkaa.
Serkkuneitonen tiedusteli, oliko Lotte lukenut
kirjan, jonka hän oli äskettäin tälle lähettänyt.
En ole, vastasi Lotte, se ei miellytä minua, voitte
saada sen takaisin. Edellinen ei ollut yhtään sen
parempi. Hämmästyin, kun kysyin, mitä kirjoja

—
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*Me joudumme jättämään pois tämän
kohdan kirjeestä,
jotta kenelläkään ei olisi aihetta pahastua. Näin siitäkin
huolimatta, että jokaiselle kirjailijalle pitäisi olla jokseen
kin yhdentekevää, mitä joku yksittäinen tyttö tai yleensäkin
joku epävarma nuori ihminen sattuu asioista ajattelemaan.

—

ne olivat, ja hän vastasi*: Kaikki, mitä hän
sanoi, kertoi mielestäni luonteenlujuudesta, ja oli
kuin jokainen hänen lausumansa sana olisi tuonut
hänen kasvoilleen lisää suloa, lisää henkevää säih
kettä, niin että niille alkoi viihitellen levitä iloi
nen ilme, kun hän tajusi, miten hyvin minä
ymrnärsin häntä.
Kun olin nuorempi, kertoi hän, rakastin romaa
neja yli kaiken. Hyvä Luoja, miten hauskaa mi
nusta oli, kun sain sunnuntaisin vetäytyä johon
kin nurkkaan ja elää koko sydämestäni mukana
jonkun miss Jennyn onnelliset ja onnettomat
hetket. Takaisi tuo tuollainen olla vielä nytkin
jossakin suhteessa mieleeni. Mutta koska joudan
niin harvoin lukemaan, on kirjan sitten oltava
minun makuuni. Ja eniten pidän sellaisesta kirjai
lijasta, josta löydän oman tutun maailmani, jonka
teoksissa tapahtuu samaa kuin minun ympärilläni
ja jonka tarinat ovat yhtä kiinnostavia ja herttaisia
kuin oma kotoinen elämäni, joka tosin ei ole
mitenkään paratiisillista, mutta joka itse asiassa on
kuitenkin sanomattoman suuri onnen lähde.
Yritin salata liikutuksen, jonka nuo sanat mi
—
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*Tästäkin on täytynyt jättää pois muutamia kotimaisten
kirjailijoiden nimiä. Ne, joihin Lotte oli mielistynyt, tunte
nevat sen kyllä sydämessään tätä kohtaa lukiessaan, ja
muillehan asia ei kuulukaan.
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nussa herättivät. Mutta kovin pitkään en siinä
onnistunut: sillä kun kuulin, miten aitoja totea
muksia hän ohimennen lausui Wakefieldin kirk
tulin ihan haltioi
koherrasta samoin kuin
hini ja avasin hänelle koko sydämeni, ja vasta
jonkin ajan kuluttua, kun Lotte veti toisetkin
mukaan keskusteluun, minä huomasin, että nämä
olivat istuneet koko ajan siinä silmät ymmyrkäisi
nä, ikään kuin eivät olisi lainkaan olleet samassa
seurassa meidän kanssamme. Naisserkku vilkaisi
tuon tuostakin minuun nenäänsä pilkallisesti nyr
pistäen, mutta minä en siitä perustanut.
Keskustelu kääntyi tanssin ja sen suomaan
huvitukseen. Jos sellainen mieliteko on moitit
tavaa, sanoi Lotte, niin tunnustaI kernaasti, etten
tiedä mitään sen hauskempaa kuin tanssiminen.
Jos minun mieltäni vaivaa jokin, niin minun
tarvitsee vain rämpyttää epävireisellä klaveerillani
jokin kontratanssi, ja kaikki on jälleen hyvin.
Miten syvälle uppouduinkaan keskustelun aika
na noihin tummiin silmiin! Miten kiehtoivatkaan
koko sieluani nuo eloisat huulet ja raikkaat, iloiset
kasvot! Miten usein unohduinkaan miettimään
hänen herättämiään ajatuksia kuuntelematta lain

—
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kaan sanoja, joilla hän ne ilmaisi sinä voit sen
hyvin kuvitella, sinä kun tunnet minut. No, yhtä
kaikki, kun vihdoin pysähdyimrne juhlatalon edus
talle, nousin vaunuista kuin uneksija, ja antauduin
niin täysin unikuvien vietäväksi siinä hämärtyvän
maailman keskellä, että panin tuskin merkille
soitantaa, joka tulvi vastaamme valaistusta salista.
Herra Audran ja joku N.N. kuka tässä kaikki
nimet muistaa! jotka olivat serkun ja Lotten
kavaljeereina, olivat vastassa vaunujen luona ja
ottivat naiset hoiviinsa, ja myös minä johdatin
oman seuralaiseni ylös saliin.
Me pyörähtelimme toistemme ympäri menue
tin kaarroksissa; minä kutsuin neidon toisensa
jälkeen mukaan tarissiin, ja juuri kaikkein sietä
mättömimrnät vitkastelivat pitkään, ennen kuin
ojensivat kätensä ja heistä pääsi eroon. Lotte aloitti
kavaljeereineen angleesin, ja voit hyvin kuvitella,
miltä minusta tuntui, kun meidän vuoromme oli
tanssia hänen kanssaan. Juuri tanssimassa hänet
pitää nähdä! Tiedätkö, hän on siinä mukana koko
sielullaan ja sydämellään, hänen koko olemuksen
sa on yhtä harmoniaa, hän on niin välitön, niin
vapautunut, ikään kuin se olisi ainoa, mikä mer
kitsee, ikään kuin hän ei ajattelisi, ei tuntisi
mitään muuta, ja varmaan hänen mielestään on
kin tuollaisena hetkenä haihtunut kaikki muu.
Pyysin häntä toiseen kuviotanssiin; hän lupasi
minulle kolmannen ja vakuutti samalla viehättä
—
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väri avomielisesti, että hän tanssii erittäin mielel
lään ländieriä. Täällä on tapana, hän jatkoi, että
jokainen pari, joka kuuluu yhteen, tanssii yhdessä
ländierin, mutta minun kavaljeerini ei ole vaississa
kovin hyvä, ja niin hän on vain kiitollinen, jos
olen hänelle armelias. Teidän neitosenne ei myös
kään osaa vaissia eikä välitä siitä, ja huomasin
angleesin aikana, että te tanssitte hyvin vaissia; jos
nyt haluatte minut kumppaniksenne ländleriin,
niin käykää kysymässä sitä kavaljeeriltani, minä
taas menen puhumaan teidän neitonne kanssa.
Ojensin hänelle käteni vahvistukseksi, ja sovim
me, että hänen tanssittajansa pitäisi sillä aikaa
seuraa minun kumppanilleni.
Niin tanssi alkoi, ja ensiksi me huvittelimrne
kieputtamalla käsiämme mitä moninaisimmissa
kaarroksissa. Miten sulavasti, miten kepeästi hän
liikehtikään! Ja kun sitten vaihdoimme vaissiin ja
kuviot leikkasivat toisiaan, oli kaikki alkuun hie
man sekavaa, koska osaamisen kanssa oli vähän
niin ja näin. Me olimme järkeviä ja annoimme
toisten touhottaa aikansa; liityimme mukaan vas
ta sitten, kun taitarnattomimmat olivat siirtyneet
sivuun, ja kestimme sitten urheasti loppuun asti
yhdessä erään toisen parin, Audranin ja hänen
kumppaninsa kanssa. En ole koskaan liikkunut
niin kepeästi. En ollut enää lainkaan ihminen.
Ah, pidellä käsivarsillaan maailman suloisinta
olentoa ja liidellä hänen kanssaan kuin ilmojen

—

—

—

42
—

—

—

tuuli, niin että kaikki ympäröivä haihtuu silmistä
niin, Wilhelm, ja kuitenkin minun on rehelli
syyden nimissä tunnustettava vannoneeni, että
tyttö, jota minä joskus rakastaisin ja joka
kuuli
minulle, ei ikinä saisi tanssia valssja kenenkaån
muun kanssa kuin minun, ei vailcka se maksaisi
henkeni. Sinähän ymmärrät minua!
Muutaman vuoron ajan me vain käveljmme
salissa voidaksemme hiukan hengähtää. Sitten hän
istuutuj, ja appeisjinit, viimeiset, jotka olivat enää
saatavissa ja jotka olin varannut meitä varten,
maistuivat kerrassaan mainioilta; minua kismjtij
vain jokainen palanen, jonka hän kohteliaisuu..
desta ojensi viereensä asettuneelle julkealle neidille.
Kolmannessa angleesissa me olimme toisena
parina. Kun tanssimme piiriä ja minä riipuin
Luoja tietää miten auvoisessa olotilassa silloin olin
hänen käsivarressaan ja uppouduin hänen sil
miinsä, joista kuvastui aito, puhdas ja vilpitön
riemu, me osuirnme kohdakkain erään rouvan
kanssa, johon huomioni oli jo aiemminkjn kiinty
nyt, koska hänen kasvoillaan, ei enää vallan nuoril
la, oli ollut hyvin herttainen ilme. Hän hymyili
Lottelle, heristi sormeaan ja mainitsi pari kertaa ohi
vilahtaessaan merkitsevästi nimen Albert.
Kuka on Albert, ellei kysymykseni ole liian
tungetteleva? tiedustelin Lottelta. Hän oli juuri
vastaarnassa, kun meidän oli erottava tehdäksem
me ison kahdeksikon, ja kullciessarnrne sitten

—
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ristiin minusta näytti, kuin hänen otsallaan olisi
häivähtänyt mietteliäs varjo. Miksi minä sitä
salaisin, hän virkkoi ojentaessaan minulle kätensä
promenadiin siirtyessämme, Albert on muuan
kunnon mies, jonka kanssa minä olen melkein
Se ei ollut minulle mikään
kuin kihloissa.
olivat kertoneet siitä minulle
(neidithän
uutinen
jo matkalla), ja kuitenkin se oli minulle uutta,
minä kun en ollut ajatellut sitä suhteessa siihen
henkilöön, josta oli muutamassa hetkessä tullut
minulle niin tärkeä. No niin, minä hämmennyin,
unohdin itseni ja jouduin väärän parin väliin, niin
että kaildci meni sekaisin ja tarvittiin Lotten
ripeyttä ja järkevyyttä, jotta järjestys saatiin jälleen
pikaisesti palautumaan.
Tanssi ei ollut vielä lopussa, kun salamat, jotka
olivat jo kauan leimahdelleet taivaanrannalla ja
jotka olin koko ajan koettanut selittää elotuliksi,
alkoivat voimistua ja jylinä peitti aika ajoin alleen
musiikin. Kolme naista jätti piirin, ja kavaljeerit
tekivät samoin; syntyi yleinen hämminki, ja soitto
taukosi. Niin, kun ihmistä kohtaa jokin onnetto
muus tai muu paha kesken jotakin huvitusta,
tapaus vaikuttaa häneen luonnollisestikin syvem
min kuin muuten, osaksi vastakkaisuuden vuoksi,
joka sillä tavoin korostuu, mutta eritoten silcsi, että
olemme silloin herkempiä kaikille tuntemuksille,
alttiimpia kaikille vaikutuksille. Näin selittynevät
ne omituisen hätääntyneet ilmeet, joita näkyi
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useiden naisten kasvoilla. Neuvokkain kyyristyi
erääseen nurkkaan selin ilckunaan ja tukki käsillä
korvansa. Toinen polvistui hänen eteensä ja kärki
kasvonsa hänen syliinsä. Kolmas mnki näiden
väliin ja syleili kanssasisariaan vuolaasti kyyneleh
tien. Muutamat tahtoivat kotiin; jotkut taas olivat
siinä määrin typerryksissään, etteivät jaksaneet
torjua nuoria röyhkimyksiä, jotka kärkkäästi siep
pailivat ahdistuneiden kaunottarien huulilta hä
täisiä rukouksia, joissa oli taivainen osoite. Muuta
mat herroista olivat vetäytyneet alakertaan poit
taakseen kaikessa rauhassa piipullisen; muuta seu
ruetta ei tarvinnut kauan suostutella, kun emän
tämme keksi pyytää meitä siirtymään huoneeseen,
jossa oli verhot ja ikkunaluukut. Olimme tuskin
ehtineet sinne, kun Lotte jo järjesti puuhakkaasti
tuoleja piiriin ja ryhtyi, seurueen hänen pyynnös
tään istuuduttua, selostamaan jotakin leikkiä.
Panin merkille, miten jotkut jo suipistivat suu
taan ja hakeutuivat mukavaan asentoon miellyt
tävän pantin toivossa. Me leikirnme numero
leikkiä, hän sanoi. Kuunnelkaa tarkoin! Kierrän
tässä piirissä oikealta vasempaan, ja te laskette
koko ajan mukana ja lausutte vuorollanne nume
ron, joka osuu teidän kohdallenne; kaiken tulee
edetä nopeasti kulovallcean tavoin, ja se joka
takertelee sanoissaan tai erehtyy, saa korvapuus
tin, ja niin jatketaan tuhanteen asti. Se mitä
seurasi, oli hauskaa katsottavaa. Lotte kiersi piiriä

h
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käsi ojossa. Yksi, sanoi ensimmäinen, kaksi, sanoi
toinen, kolme, sanoi seuraava, ja niin edespäin.
Sitten hän alkoi astella nopeammin yhä nopeam
min; jo sekosi yksi, läiskis!, korvapuusti, ja kesken
naurunremakan heti perään toinen, läiskis! Ja
vauhti kiihtyi koko ajan. Minäkin sain kaksi
läimäystä ja olin suureksi riemukseni huomaa
vinani, että ne olivat topakampia kuin toisten
saamat. Leikki loppui yleiseen nauruun ja häli
nään jo ennen kuin laskussa oli päästy tuhanteen.
Läheisemmät tuttavukset vetivät toisiaan syrjään,
rajuilma oli ohitse, ja minä seurasin Lottea saliin.
Matkalla hän sanoi: Korvapuustit saivat heidät
En osannut
unohtamaan ukkosen ja muun!
pelkäs
in siinä kuin
vastata mitään. Minä itse
muutkin, hän jatkoi, mutta kun tekeydyin urheak
si rohkaistakseni toisia, unohdin koko pelkoni.
Menimme ikkunan ääreen. Etäämpänä jyrähteli
yhä, maata vihmoi suloinen sade, ja ulkoa tulvi
meitä kohti täyteläisen raikkaita tuoksuja. Lotte
nojasi kyynärpäihinsä, antoi katseensa kiertää ho
risontissa, loi silmänsä ylös ja katsahti minuun;
hänen silmänsä vettyivät, ja hän laski kätensä
kädelleni ja sanoi: Klopstock! Mieleeni muis
mi oitis ihana oodi, jota hän tarkoitti, ja vajosin
niihin syviin tunnelmiin, jotka tuo yksi sana sai
tulvimaan ylitseni. En kestänyt enää, vaan kumar
niin hänen kättänsä kohti ja suutelin sitä onnen
kyyneleitä vuodattaen. Sitten etsin jälleen hänen
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viime kerralla jäin; tiedän vain, että kello oli kaksi,
kun menin nukkumaan, ja että olisin kenties
pitänyt sinua valveilla aamuun asti, jos kirjoitta
misen sijasta olisin saanut puhua kanssasi.
En vielä kertonut sinulle, mitä kotimatkallam..
me tanssiaisista tapahtui, eikä minulla ole siihen
tänäänjcään oikein aikaa.
Auringomousu oli mitä ihanin. Metsä norui
pisaroita, ja pellot huokuivat raikkautta! Naisseu
ralaisemn-e nuka}itivat. Lotte kysyi, halusinko
tehdä samoin, hänestä ei tarvitsisi välittää. Niin
kauan kuin näen nuo silmät avoimina, ei sellaista
vaaraa ole, minä sanoin katsettani hänestä kään
tämättä. Ja niin me kestjmme hänen kotiovel
leen saakka, jonka palvelustyttö varovasti aukaisi.
Lotten tiedusteluun tyttö vastasi, että isä ja lapset
voivat hyvin ja että he kaikki olivat vielä nukku
massa. Erotessan-me pyysin, että saisin vielä sama
na päivänä käydä tervehtimsä häntä. Hän
antoi

En enää muista, mihin kohtaan kertomuksessani

19. kesäkuuta

silmiään. Runoilija jalo! Olisirpa nähnyt sen ju
maloinnin, joka huokui tuosta katseesta! Oi, kun
pa minun itseni ei enää koskaan tarvitsisi kuulla
kenenkäijri lausuvaj-i sinun nimeäsi, jota usein on
niin epäpyhästi häväisty.
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onnellisia päiviä, jollaisia vain taivas voi
tarjota autuailleen; ja kävi minun sitten miten
kävi, koskaan en ainakaan voi väittää, etten olisi
saanut nauttia elämän iloista, elämän puhtaim
mista iloista! Sinähän tunnet minun Wahlhei
mmi; olen siellä kuin kotonani, sieltä minulla on
vain puolen tunnin matka Lotten luo, siellä tun
nen olevani oma itseni ja nautin kaikesta siitä
onnesta, joka ihmiselle on suom.
Enpä silloin aavistanut, kun valitsin Wahlheimin
kävelyretkieni kohteeksi, että se oli niin lähellä
taivasta! Miten usein olirikaan pitemmillä vael
luksillani suunnannut katseeni milloin kukkuloil
ta, milloin aiempaa joen ylitse kohti tuota metsäs
tyslinnaa, joka nyt sulkee sisäänsä kaikki toiveeni!
Wilhelm hyvä, olen miettinyt niin monia asioi
ta, ihmisen pyrkimystä laajentaa vaikutusalaansa,
hänen haluaan kokea ja löytää uutta ja nähdä
maailmaa ja toisaalta taas syvällä asuvaa taipu
musta mukautua alttiisti siteisiin ja rajoihin ja ujua
tahdottomasti totunnaisessa uomassa sen enem

Elän

21. kesäkuuta

siihen luvan, ja minä tein niin, ja siitä päivästä lähtien
ovat aurinko, kuu ja tähdet saaneet toimittaa rauhas
sa omia tehtäviään, minä en tiedä, onko päivä vai
yö, koko maailma häipyy ympäriltäni jonnekin.
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pää oikeaan kuin vasempaarikaan vilkuilematta.
Tämä on ihmeellistä: miten kiehtoikaan minua
kaikki, kun tulin tänne ja tähyilin kukkulalta alas
kauniiseen laalcsoon! Tuo metsikkö tuolla! Ci,
kunpa voisit kuljeksia sen siimeksessä! Ja tuo
vuorenhuippu! Ci, kunpa voisit katsella sieltä
avautuvia näkymiä! Ja nuo toisiinsa lomittuvat
kukkulajonot ja ystävälliset laaksot! Ci, kunpa
voisin sulautua niihin kokonaan!
Minä riensin
sinne, mutta palasin takaisin löytämättä sitä, mitä
olin hakenut. Niin, kaukaisuuden kanssa on sa
moin kuin tulevaisuuden! Sielumme edessä lepää
suuri, hämyinen Kokonaisuus, siihen vaipuu koko
mielemme, siihen vaipuvat meidän silmämme, ja
miten hartaasti me haluammekaan antaa sille
koko olemuksemme, huveta täysin tuon yhden
ainoan, suuren ja ihanan tunteen hekumaan.
Mutta voi, kun riennämme sinne kun se mikä oli
kaukana onkin läsnä, on kaikki aivan samoin kuin
ennen, ja seisomme siinä taas yhtä köyhinä ja
rajallisina, ja sielurnme isoaa ja janoaa tuota edes
tämme kaikonnutta vilvoitusta.
Siten kaipaa levottominkin kulkuri aina lopulta
takaisin isänmaahansa, ja sieltä, omasta majastaan,
puolisonsa povelta ja lastensa piiristä, työskente
lystä heidän kaikkien hyväksi hän löytää sen ilon ja
onnen, jota on turhaan avarasta maailmasta etsinyt.
Kun aamulla auringon noustessa lähden Wahl
heimiin ja poimin siellä kestikievarin puutarhassa
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Toissa päivänä pistäytyi lääkäri täältä kaupungis
ta nimismiehen luona ja tapasi minut kisailemasta

29. kesäkuuta
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itse sokerihemeeni, kun sitten istahdan silpomaan
niitä ja luen siinä samalla Homerostani kun
käväisen pienessä keittiössä valitsemassa itselleni
pannun, otan voita ja panen palkoni tuleUe ja
kannen päälle ja istahdan siihen viereen voidakse
ni aika ajoin hämmentää keitosta niin näen
elävästi edessäni, miten Penelopen ylpeät kosijat
teurastavat härkiään ja sikojaan, paloittelevat nii
tä ja panevat ne paistumaan. Mikään ei herätä
minussa yhtä tyventä ja todellista tunnetta kuin
tuollainen patriarkaalinen elämä, josta nyt voin,
Jumalalle kiitos, kutoa piirteitä omaan elämääni
ilman että vaikutan teennäiseltä.
Miten hyvältä minusta tuntuukaan, kun saan
sydämessäni kokea sen yksinkertaisen ja viatto
man ilon, jota ihminen tuntee, kun hän voi laskea
pöydälle kaalinkerän, jonka on itse kasvattanut, ja
kun hän voi siinä samassa silmffiiräpäyksessä naut
tia, ei ainoastaan kaalista, vaan kaikista onnellisis
ta päivistä, siitä kauniista aamusta, jona hän sen
istutti, ja niistä ihanista illoista, joina hän sitä
kasteli ja joina hän iloiten saattoi seurata sen
kasvamista ja kehittymistä.
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pihalla Lotten lasten kanssa, joista muutamat
ryömivät ylitseni, toiset hämäsivär minua, samalla
kun minä kutittelin heitä ja pidin heidän kanssaan
melkoista meteliä. Tohtori, joka on tiukasti muo
toihin pitäytyvä puunukke ja joka puhuessaan
taittelee koko ajan ka1vosimja-i ja nyppii rinta
muksestaan langanpätkiä, piti moista sopimatto.
mana puuhana järkevälle ihmiselle; huomasin sen
hänen nenästään, Mutta minä en ollut mijiäni
kään, annoin Ilänenpuhe]]a viisauksiaanja raken
teliri sillä aikaa lasten kanssa uudelleen kort-i-jtajo..
j, jotka he olivat särkenee.
Tohtori kuul
sittemmin kierrelleen kaupungilla ja valitelleen,
että Werther oli nyt tunnelemassa kokonaan
nimismiehen lapset, jotka jo muutenkin olivat
aivan tarpeeksi vaflattomia.
Niin, Wilhelm hyvä, nuo lapset ovat minulle
kalleinta maailmassa. Kun katselen heitä ja näen
pienessä olennossa idut kaikkiin niihin hyveisiin
ja voimiin, joita he aikanaan niin kipeästi tarvitse
vat; kun näen heidän itsepäisyydessään myöhem
män sitkeyden ja luonteenluj uuden ja vallatto
muudessa myöhenijyn huumorintajun ja kyvyn
kartella taidoldcaasti maailman vaaroja, kun näen
kaiken tuon kokonaisena ja turmeltumattomana
silloin toistelen aina mielessäni ihmiskunnan opet
tajan kultaisia sanoja: ellette käänny ja tule lasten
kaltaisiksi! Mutta, ystäväni, kuitenkin me kohte
lemme näitä, jotka ovat vertaisjarmne ja joita
—
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naisen luona, joka lääkärien lausuman mukaan on
menoteillä ja joka viime hetkillään haluaa Lotten
luokseen. Menneellä viikolla kävin Lotten kanssa
tervehtimässä St...n kirkkoherraa samannimisellä
pikku paikkakunnalla, joka sijaitsee tunnin mat
kan päässä vuoristossa. Saavuimme perille neljän
tienoissa. Lotte oli ottanut mukaan toiseksi van-

Miten hyvää Lotten läsnäolon täytyykään tehdä
sairaalle, sen voi hyvin kuvitella, onhan oman
sydänraukkani laita pahemmin kuin monen tauti
vuoteella hiutuvan sydämen. Lotte viipyy nyt
muutaman päivän täällä kaupungissa erään kelpo

—

—

—

meidän tulisi pitää esikuvinamme, kuitenkin me
kohtelemme heitä alamaisina. Heillä ei saa olla
omaa tahtoa! Eikö meillä itsellämme muka ole?
Mutta mikä etuoikeus meillä on siihen? Sekö,
että olemme vanhempia ja kokeneempia? Rakas
Jumala, sinä näet sieltä taivaastasi vanhoja lapsia
ja nuoria lapsia, et mitään muuta. Ja sen, kumpai
sista sinulla on enemmän iloa, on poikasi jo aikoja
sitten julistanut. Niinpä niin, he uskovat häneen,
mutta eivät kuuntele häntä miten tuttua o
vanhastaan vaan kasvattavat lapsensa itsensä
kaltaisiksi ja Hyvästi, Wilhelm! Nyt tämä lör
pöttely saa riittää.

—
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himman sisarensa. Kun tulimme pappilan pihaan,
jota varjostaa kaksi kookasta pähkinäpuuta, ta
pasimme tuon rehdin vanhuksen istumassa pen
killä ulko-oven edessä. Lotten nähdessään hän
tuntui heräavän uudelleen eloon, ja ryhmyisen
sauvansa unohtaen hän jopa uskaltautui pyStyyn
Lottea vastaanottamaan Lotte ehätti hänen luok
seen, pakotti hänet istuuturnaan, istahti itsekin
hänen viereensä ja kertoi hänelle terveiset isäl
tään silitellen samalla vanhuksen nuorimrnaista,
rumannäköistä, suttuista pikkupoikaa, isän ilta
tähteä. Olisitpa nähnyt, millaista huomiota Lotte
osoitti vanhukselle, miten hän korotti ääntään,
jotta puoliksi kuurot korvat kuulisivat sen, ja
kertoili nuorista terveistä ihmisistä, jotka olivat
yllättäen kuolleet, ja miten hän sitten ylisti Karls
badin kylpylaitosta ja kiitti vanhuksen aietta läh
teä sinne ensi kesänä vakuutellen samalla koko
ajan, että isäntämme näytti nyt paljon terveem
mältä ja reippaarnmafta kuin edellisen tapaamisen
aikana. Minä olin sillä välin tervehtinyt kohte
liaasti pappilan emäntää. Vanhus piristyi silmin
nähden, ja kun en voinut olla kehumatta komeita
pähkinäpuita, jotka soivat meille niin miellyttä
vää varjoa, hän ryhtyi selostamaan niiden histo
riaa, vaikka se ei tuntunutkaan olevan hänelle
kovin helppoa. Tuo vanhempi puu tuossa, hän
sanoi, sen tarinasta meillä ei ole varmaa tietoa,
joidenkin mukaan sen on istuttanut muuan ni

—
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meltä tiedetty pappi, toisten taas joku toinen.
Nuorempi puu siinä takana sen sijaan on yhtä
vanha kuin minun vaimoni, lokakuussa viidenkymmenen. Hänen isänsä istutti sen aamulla, ja
lapsi syntyi illansuussa. Isä oli edeltäjäni tässä
virassa, ja vaikea on sanoin kuvata, kuinka rakas
puu hänelle oli; minulle se on yhtä kallis. Sen
varjossa istui vaimoni penkillä kutomassa, kun
kaksikymmentäseitsemän vuotta sitten astuin köy
hänä ylioppilaana ensi kertaa tälle pihalle. Lotte
kysyi hänen tytärtään; tämän sanottiin lähteneen
herra Schmidtin kanssa niitylle katsomaan työvä
keä, ja vanhus jatkoi jälleen kertomustaan: kuinka
hän oli saavuttanut edeltäjänsä suosion ja samoin
tyttären ja kuinka hänestä oli ensin tullut apupap
pi ja sitten kirkkoherran seuraaja. Kertomus oli
juuri päättynyt, kun papin tytär asteli paikalle
puutarhari poikki seuranaan äskeinen Schmidtiksi
mainittu herra. Tytär tervehti sydämellisesti Lot
tea, ja minun on tunnustettava, että hän oli varsin
viehättävän näköinen: reipas, soreavartaloinen,
tummanverevä tyttö, jonka seurassa täällä maalla
voisi hyvinkin viihtyä jonkin aikaa. Hänen sulha
sensa (jollaiseksi herra Schmidt piankin osoittau
tui) oli hieno, mutta vaitonainen mies, joka ei
halunnut ottaa osaa keskusteluumme, vaikka Lot
te tuon tuostakin koetti vetää hänet mukaan.
Eniten minua kiusasi se, ettei hänen vähäpuhei
suutensa syynä ollut kasvonpiirteistä päätellen

1
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niinkään henkinen rajoittuneisuus kuin itsepäi
syys ja huonowulisuus. Se kävi sittemmin ilmi,
ikävä kyllä, liiankin selvästi. Kun Priederike ni
mittäin kävelylle lähtiessämme kulki Lotten rin
nalla ja toisinaan myös minun, synkkenivät her
ran jo muutenkin tummahkot kasvot siinä mää
rin, että Lotte katsoi parhaaksi nykäistä minua
hihasta merkiksi siitä, että olin osoittanut Friederi
kelle liian suurta huomaavaisuutta. Minä taas
harmistun aina tavattomasti, kun näen ihmisten
piinaavan toisiaan, ja aivan erityisen harmissani
olen silloin, kun nuoret, kukkeat ihmiset, jotka
voisivat täysin rinnoin iloita elämästä, turmelevat
toisiltaan nuo muutamat onnelliset päivät nyrpeil
lä ja happamilla ilmeillään ja huornaavat vasta
liian myöhään, miten korvaamatonta tuhlausta
ovat harjoittaneet. Tämä tällainen kiusasi minua,
ja kun illemmalla palasimme pappilaan ja viiliku
pin ääressä käymämme keskustelu sattui käänty
mään elämän iloihin ja murheisiin, minun oli
suorastaan pakko tarttua aiheeseen ja puhua sydä
meni pohjasta kaiklcinaista nurjamielisyyttä vas
taan. Me ihmiset, minä aloitin, valitamme usein,
että hyviä päiviä on niin harvassa ja huonoja taas
yhtenään, mutta mielestäni sellaiseen ei useimmi
ten ole mitään syytä. Jos me sen sijaan ottaisimme
avoimina ja alttiina vastaan kaiken sen hyvän,
mitä Jumala meille kunakin päivänä suo, meillä
olisi voimaa kestää vastoinkäymisetkin, kun ne
r
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kohdallemme osuvat. Mutta emmehän me voi
mitään tuntemuksillemme, vastasi papinrouva.
Miten paljon mielialamrne riippuukaan ruumim
me tilasta! Jos emme voi hyvin, on kaikki muukin
pahoin päin. Myönsin sen. Pitäkäämme sitä
siis, minä jatkoin, jonkinlaisena sairautena ja
kysykäämme, onko sitä vastaan olemassa min
käänlaista lääkettä? Oikein puhuttu, sanoi Lotte,
minä ainakin uskon, että paljon riippuu meistä
itsestämme, Tiedän sen omasta kokemuksesta.
Kun jokin ärsyttää minua ja olen tulossa huonolle
tuulelle, minä juoksen puutarhaan ja laulaa ralla
tan siellä muutaman tanssisävelmän, ja kohta on
kaikki taas hyvin. Juuri tuota minä tarkoitan,
totesin minä. Artyisyyden kanssa on näet aivan
samoin kuin laiskuuden, ja eräänlaista laiskuutta
se onkin. Ihmisluonto on kovin taipuvainen sel
laiseen, mutta jos vain lcykenemme karkaisemaan
itsemme, sujuu työmme piankin kuin ‘leikiten, ja
meille on siitä todellista iloa. Friederike kuunteli
hyvin tarkkaavaisesti, mutta nuori mies huomaut
ti, ettei ihminen aina voinut hallita itseään eikä
varsinkaan tunteitaan. Siihen minä vastasin,
että nythän olikin kysymys vain epämiellyttävistä
tuntemuksista, joista jokainen toki haluaa päästä
eroon; ja kukaarihan ei voi tietää, miten pitkälle
hänen voimansa riittävät, ennen kuin on yrittä
nyt. Sairaat ainakin kyselevät neuvoa jokaiselta
lääkäriltä ja alistuvat mihin tahansa ja nauttivat
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*Nyttemmin meillä on kyllä jo Lavaterin
oivallinen saama
tästä aiheesta niiden saamojen joukossa, jotka
käsittelevät
Joonan kirjaa.
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toivoa saada terveytensä takaisin. Huomasin,
että vanhuksemmekin teroitti kuuloaan voidak
seen seurata keskustelua, ja sen vuoksi korotin
ääntäni ja käännyin häneen päin. Niin monesti
saamataan paheita vastaan, minä sanoin, mutta
vielä koskaan en ole kuullut, että kukaan olisi
käynyt saamastuoljsta käsin pahantuulisuuden
kimppuun*. Semmoinen kuuluisi kaupunkipap
pien tehtäviin, sanoi hän, maaseudun väki ei ole
pahantuulista; vaikka saattaisi se kyllä joskus olla
hyvinkin paikallaan, ainakin se voisi olla opetuk
seksi vaimolleni ja samoin herra nimismiehelle.
Koko seume nauroi ja hän itse sydämellisesti muiden
mukana, kunnes sai ankaran yskänpuuskan, joka
keskeytti joksikin aikaa keskustelumme. Sitten
nuori herra puuttui jälleen puheeseen: Te sa
noitte huonotuulisuutta paheeksi; minusta se on
sentään liikaa. Ei toki, minä vastasin, jos tuota
nimitystä käytetään siitä, mikä vahingoittaa omaa
itseä ja lähimmäistä. Eikö siinä ole jo kyllin, että
me emme voi tehdä toisiamme onnellisiksi, täy
tyykö meidän vielä lisäksi pilata toisiltarnme se ilo,
jonka ihminen itse voi joskus itselleen suoda?
Mainitkaapa minulle joku, joka pahalla tuulella

mitä kitkerimpiä lääkkeitä, jos heillä vain on siten
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ollessaan olisi niin urhea, että kätkisi tilansa, kantaisi
sen yksinään eikä pyrkisi tärvelemäiin toisten
hyvää mieltä! Vai onko kyseessä vain sisäinen
nyreys oman mitättömyyden vuoksi, omaan mi
nään kohdistuva tyytymärtömyys, johon liittyy
aina kateus, ylettömän turhamaisuuden nostatta
ma kateus? Näemme ympärillämme onnellisia
ihmisiä, joiden onnellisuus ei ole lähtöisin meistä,
ja sitähän me emme voi sietää. Lotte hymyili
minulle nähdessään, miten innoissani minä olin,
ja Friederiken silmään kihonnut kyynel kannusti
minua jatkamaan. Voi niitä, sanoin minä, jotka
käyttävät hyväkseen sitä vaikutusta, joka heillä on
jonkun sydämeen, riistääkseen tältä ihmispololta
yksinkertaiset, omasta sisimmästä kumpuavat ilot.
Mitkään lahjat, minkäänlaiset kohteliaisuudet ei
vät korvaa edes hetkeksi sitä mielihyvää, joka on
lähtöisin ihmisestä itsestään, mutta jonka tyran
nimme kademielinen nyreys on häivyttänyt.
Sydämeni oli tuona hetkenä pakahtumaisillaan;
sieluni syvyyksistä nousi esiin monta menneisyy
teen liittyvää muistoa, ja silmiini kihosivat kyyneleet.
Kunpa jokainen sanoisi itselleen joka päivä: et
voi tehdä ystäviesi hyväksi mitään muuta kuin
antaa heidän pitää omat ilonsa ja lisätä heidän
onneaan siten, että nautit siitä yhdessä heidän
kanssaan. Vai voitko sinä silloin, kun heidän
sisimpäänsä jäytää ahdistava tuska, kun he ovat
menehtyä huoliin ja murheisiin, voitko sinä sil

1
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Hän on yhä kuolemansairaan ystävättärensä luo
na, ja yhä vieläkin hän on entisensä, yhä vieläkin

—

loin antaa heille pisaraakaan lievitystä?
Ja kun viimeinen, kohtalokas sairaus sitten saa
otteen olennosta, jonka minuutta ja terveyttä sinä
olet hänen kukoistuksensa päivinä kalvanut, ja
hän lepää siinä edessäsi surkeana ja voipuneena,
eloton katse kohti taivasta kohotettuna ja kalpea
otsa kuolonhikeä noruen, ja sinä seisot hänen
vuoteensa ääressä kuin kadotettu sielu, tuntien
kipeätäkin kipeämmiri, ettei sinun rikkauksistasi
ole mitään apua silloin pelko kouristaa sinun
sisintäsj niin, että antaisit kaikkesi, jos voisit suoda
tuolle vaivoihinsa menehtyvälle edes pisaran ver
ran vahvistusta, edes kipinän verran rohkaisua,
Nämä sanat toivat järkyttävän elävästi mieleeni
erään tuollaisen kohtauksen, jota olin ollut itse
todistamassa. Nostin nenäliinan silmilleni ja pois
tuin seurasta, ja vasta kun Lotte huikkasi minulle,
että meidän olisi aika liihteä, minä palasin todelli
suuteen. Voi, miten hän nuhtelikaan minua mat
kalla siitä, että otan liian tunneperäisesti osaa
kaikkeen; se veisi minut vielä turmioon! Minun
tulisi säästää itseäni! Voi sinua enkeljä! Sinun
vuoksesi minun täytyy elää!
—
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hän on sama avulias ja huolehtivainen olento,
joka lievittää kipuja ja saa toiset onnellisiksi,
minne ikinä hän silmänsä luokin. Eilen illalla hän
lahti Mariannen ja pikku Malchenin kanssa käve
lylle; minä tiesin siitä ja menin heitä vastaan, ja
niin me sitten kävelimme yhdessä. Noin puolen
toista tunnin kuluttua me käännyimme takaisin
kaupunkia kohden ja tulimme kaivolle, joka on
minulle niin rakas ja nyt vielä tuhat kertaa entistä
kin rakkaampi. Lotte istahti reunusmuurille, ja me
muut jäimme seisomaan hänen eteensä. Annoin
ah!
mieleeni muistui
katseeni kiertää ja
elävästi aika, jolloin sydänparkani oli vielä niin
yksin. Rakas kaivo, minä sanoin, sen koommin
en enää ole levahtänyt katveessasi, aina en ole
edes luonut sinuun silmäystä ohi rientäessäni.
Katsahdin alas kaivolle ja näin, miten pikku
Malchen kipusi touhukkaana ylös vesilasi kädes
sään. Vilkaisin Lotteen ja tunsin, mitä kaikkea
hän minulle merkitsi. Sillä välin Malchen ehti
paikalle laseineen. Marianne ojensi kätensä: Ei!
huudahti lapsi mitä hellyttävimpään sävyyn, ei,
Ihastuin niin tuosta
juo sinä ensin, Lotte!
teeskentelernättömästä hyvyydestä, joka hänen
äänestään kuulsi, etten kyennyt osoittamaan tun
teitani millään muulla tavalla kuin nostamalla
lapsen syliini ja suukottamalla häntä niin rajusti,
että lapsi parahti itkuun ja huusi täyttä kurkkua.
Se oli pahasti tehty, sanoi Lotte. Minä ällistyin.
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Kuinka lapsellinen ihminen onkaan! Kuinka kiih
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suhtautua lapsiin niin kuin Jumala meihin, hän
kun antaa meidän onnellisina tavoitella niitä har
hoja, jotka olemme johtotähdiksemme valinneet.

keästi hän janoaakaan yhtä ainoata silmäystä!
Kuinka lapsellinen hän onkaan! Me olimme
poikenneet Wahlheimiin. Naisväen oli määrä
lähteä ajelulle, ja kävelyretkillämme olin ollut
huomaavinani Lotten tummissa silmissä minä
olen houkkio, suo anteeksi, mutta ne silmät sinun
pitäisi nähdä! Ihan lyhyesti vain (omat silmäni
näet painuvat väsymyksestä kiinni), no niin: nai
set nousivat vaunuihin, ja tuon nuorelle herra
W...lle kuuluvan ajoneuvon vieressä seisoimme
me, Selstadt, Audran ja minä. Vaunuissa olijat
rupattelivat vielä hetkisen herrojen kanssa, jotka
olivatkin hyvin iloisella ja hilpeällä tuulella.
Koetin tavoittaa Lotten katseen, mutta sepä siir
tyikin toisesta toiseen! Minuun sen sijaan, mi
nuun, minuun, joka seisoin siinä vain sitä kaiva
ten, minuun se ei osunut! Sydämeni tervehti
häntä tuhannesti. Ja silti hän ei katsonut minuun!
Vaunut lähtivät liikkeelle, ja silmääni kihosi kyy
nel. Katselin hänen jälkeensä ja näin Lotten
kurkottavan hiuslaitteen somistamaa päätään ulos

—

Tule, Malchen, hän jatkoi tarttuen lasta kädestä
ja taluttaen hänet portaita alas, peseydy tässä
raikkaassa lähteessä, niin kaikki on kohta taas
hyvin, nopeasti nyt, nopeasti. Minä seisoin siinä
ja katselin, miten uutterasti lapsi hankasi poskiaan
märillä pikku kätösillä, pontimenaan luja usko
siihen, että tuo ihmelähde huuhtoisi pois kaiken
likaisen ja varjelisi häntä siltä häpeältä, joka häntä
oli uhkaamassa ruman parran muodossa. Sitten
Lotte sanoi: riittää jo, mutta lapsi vain jatkoi
hankaamistaan, ikään kuin hiukka ylimääräistä ei
olisi ollut lainkaan pahitteeksi. Usko minua,
Wilhelm, kunnioittavammin tuntein en ole seu
rannut yhtäkään kastetoimitusta ja kun Lotte
viimein tuli ylös portaita, minun teki mieleni
heittäytyä hänen eteensä, ikaan kuin hän olisi ollut
profeetta, joka on sovittanut kansansa synnit.
Illalla en sydämeni täyteydessä malttanut olla ker
tornatta tapauksesta eräälle henkilölle, jolla us
koin olevan ihmistuntemusta, hän kun on sinänsä
järkevä mies; mutta vielä mitä! Hän sanoi, että
Lotte oli menetellyt erittäin epäviisaasti; lapsille ei
ikinä pitäisi luulotella yhtään mitään; sellainen
johtaisi vain monenlaisiin erehdyksiin ja yliluon
nollisiin uskomuksiin, joilta pieniä pitäisi jo var
hain varjella. Mieleeni muistui silloin, että samai
nen mies oli kastattanut lapsensa edellisviikolla, ja
jätin asian sen vuoksi sikseen, mutta pidin sydä
messäni kiinni siitä totuudesta, että meidän tulisi

r
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Rouva M... on kovin huonona; minä rukoilen
hänen henkensä puolesta, sillä kärsin yhdessä
Lotten kanssa. Tapaan hänet joskus harvoin ystä
vättäreni luona, ja tänään hän kertoi minulle
merkillisen tarinan. Vanha herra M... on itara,
ahnas kitupiikki, joka on koko elämänsä ajan
kiusannut ja rasittanut vaimoaan; silti tämä on
tullut aina jollakin tavalla toimeen, Muutama
päivä sitten, lääkärin kerrottua rouvalle, että hä
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Näkisitpä, miten naurettavalta minä näytän, kun
jossakin seurassa sattuu puhe kääntymään hä
neen! Ja varsinkin, jos joku tulee vielä kysyneeksj,
miellyttääkö hän minua ja missä määrin Miellyt
tääkö! Tuota sanaa minä vihaan kuollakseni.
Millainen olisikaan se ihminen, jota Lotte miel
lyttäisi, jonka kaikkia aisteja, jonka koko olemusta
hän ei täyttäisi! Miellyttää! Askettäin joku kysyi
minulta, miellyttikö minua Ossian!

—

hakien! Kenties!
Hyvää yötä! Voi, millainen
lapsi minä olenkaan!

ikkunasta ja vilkaisevan taakseen
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nen loppunsa oli lahellä, hän kutsutti miehensä
luokseen Lotte oli silloin paikalla ja sanoi
hänelle seuraavasti: Minun on tunnustettava
sinulle muuan asia, joka voisi kuolemani jälkeen
aiheuttaa harmia ja hämmennystä. Olen aina
hoitanut talouttani mahdollisimman huolellisesti
ja säästäväisesti, mutta toivottavasti annat minul
le anteeksi sen, että olen yhdessä asiassa pettänyt
sinua näiden kolmenkymmenen vuoden ajan.
Avioliittomme alussa sinä annoit minulle keittiöja muihin talouskuluihin pienen viikottaisen sum
man. Kun taloutemme laajeni ja tarpeemme kas
voivat, sinä et suostunut lisäämään minun määrä
rahaani samassa suhteessa; lyhyesti sanoen: tiedät
hyvin, että aikoina, jolloin taloutemme oli laajim
millaan, sinä edellytit minun tulevan toimeen
seitsemällä guidenilla viikossa. Ne minä otinkin
nurkumatta vastaan, mutta puuttuvan summan
minä hain joka viikko rahalippaasta, kukaan kun
ei osannut epäillä, että emäntä itse näpistelisi
kassasta. Mitään en ole tuhlannut, ja olisin aivan
hyvin voinut siirtyä ajasta iäisyyteen ilman tätä
tunnustustakin, mutta voisihan olla, ettei se joka
minun jälkeeni joutuu huolehtimaan taloudesta,
osaisi pitää puoliaan, ja silloin sinä voisit aina
vedota siihen, että ensimmäinen vaimosi oli sen
tään toista maata.
Keskustelin Lotten kanssa siitä, miten uskomat
toman sokeuden vallassa onkaan sellainen ihmi

—

—

—
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tään todellista myötätuntoa minua ja minun osaa
ni kohtaan! Oi, minä tunnen, ja tältä osin voin
luottaa sydämeeni, minä tunnen, että hän niin,
uskallanko, onko minulla lupa lausua nuo taivaal
liset sanat? että hän rakastaa minua!
Rakastaa minua! Kuinka tunnenkaari kohoa
vani omassa arvostuksessani, kuinka
sinulle
minä sen toki voin tunnustaa, sinähän ymmärrät
näitä asioita kuinka ihastunut olenkaan ollut
itseeni siitä lähtien kun hän on alkanut rakastaa
minua!
Onko tämä vain yletöntä luulottelua vai näen
kö minä meidän suhteemme todella oikeassa va
lossa? En tunne ketään, jolla pelkäisin olevan
sijan Lotten sydämessä. Ja kuitenkin kun hän
puhuu sulhasestaan, puhuu hänestä suurella läm
möllä ja rakkaudella silloin tunnen olevani kuin

E, en petä itseäni! Luen hänen tumrnista silmis

13. heinäkuuta

nen, joka ei kykene havaitsemaan mitään epäilyt
tävää siinä, että joku tulee toimeen seitsemällä
guldenilla, vailcka kustannukset ovat hyvinkin
kaksinkertaiset. Mutta olen itsekin tavannut ih
misiä, jotka eivät olisi millänsäkään, vaikka hei
dän taloonsa ilmestyisi yhä uudelleen ja uudelleen
täyttyvä profeetallinen öljyastia.

r
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miten suoneni sykkivätkään, kun sormeni
sattumoisin hipaisee hänen sormeaan, kun jal
kamme koskettavat toisiaan pöydän alla! Kavah
dan taaksepäin kuin valkean satuttamana, mutta
saman tien jokin salaperäinen voima vetää minua
jälleen takaisin ja huimaus peittää alleen kaikki
aistini. li, ja viattomassa, vilpittömässä sielus
saan hän ei aavista, miten syvästi tuollaiset pienet
eleet sattuvat minuun. Ja jos hän sitten vielä
laskee keskustelumme aikana kätensä kädelleni ja
siirtyy sanojensa vahvistukseksi lähemmäksi mi
nua, niin että hänen suloinen hengityksensä huo
kuu huulilleni niin tuntuu kuin vaipuisin maa
Ja
han, kuin minuun olisi iskenyt salama.
rohkenisin
tavoitella
Wilhelm, jos minä joskus
ymmärrät
tuota taivasta, tuota luottamusta
turmeltunut
ei sydä
Ei,
niin
hän, mitä tarkoitan.
meni ole! Mutta heikko, heikko se on! Ja eikö
sekin ole turmeltuneisuutta?
Hän on minulle pyhä. Kaikki halut hiljenevät
hänen edessään. En koskaan tiedä, miten minun
laitani on, kun olen hänen lähellään; on kuin
sieluni heittäisi volttia kailckia hermonpäitä myö-

Ah,

16. heinäkuuta

mies, jolta on viety hänen arvonsa ja kunniansa ja
jolta otetaan pois myös miekka.

1

18. heinäkuuta
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‘Vilhelm, mitä olisikaan maailma ilman rakkaut
ta! Kuin taikalyhty ilman valoa! Tuskin ehdit
tuoda lampun sisälle taloon, kun valkoisella sei
nällä jo hohtelevat värikkäät valot! Ja vaikka tuo
kaikki ei olisikaan mitään, ei muuta kuin ohitse
vilahtelevia harhakuvia, niin on kuitenkin onnel
lista seistä turmeltumattomana nuorukaisena niitä
katselemassa, noita ihmenäkyjä ihastelemassa.
Tänään en päässyt Lottea tervehtimään, muuan
tapaaminen, jota en voinut välttää, pidätti minua.
Mitä tehdä? Lähetin palveluspoikani hänen luok

—

ten. On muuan sävellys, jota hän soittaa klavee
rillaan lumoavasti kuin enkeli, sangen yksinkertai
sesti ja silti henkevästi! Se on hänen lempilaulun
sa, ja heti ensimmäisen sointu haihduttaa mieles
täni kaiken ahdistuksen ja hämmennyksen, kaikki
kiusaavat ajatukset.
Olen valmis uskomaan kertomukset musiikin
taikavoimasta. Miten kiehtookaan mieltäni tuo
yksinkertainen laulu! Ja miten hän osaakaan vali
ta soittonsa hetket, usein juuri ne, jolloin minun
tekisi mieli ampua kuula otsaani! Sieluni harha ja
synkeys hälvenee, ja minä hengitän jälleen va
paammin.

19. heinäkuuta

—
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nähdä hänet! huudahdan aamuisin, kun
herään unestani ja katselen virkeänä ihanaa au
ringonpaistetta; saan nähdä hänet! Mitään muuta
minä en sitten päivältä odotakaan. Kaikki, kaikki
kietoutuu tuohon ajatukseen.

Saan

—

seen, että lähelläni olisi edes joku, joka olisi
nähnyt hänet tänään. Miten kärsitnättömästi odo
tinkaan häntä takaisin, ja miten iloinen olin, kun
näin hänen palaavan! Niin kernaasti olisin otta
nut häntä kaulasta ja suudellut häntä, mutta en
kehdannut.
Olen kuullut kerrottavan bononisesta kivestä,
joka loistaa yöllä jonkin aikaa, jos se on ensin
saanut päivällä imeä itseensä auringon säteitä.
Sellaiselta tuntui minusta palvelij ani. Tietoisuus
siitä, että Lotten katse oli viipynyt hänen kasvoil
laan, hänen poskillaan, hänen takkinsa napeilla,
hänen päällystakkirisa kauluksella, sai hänet tun
tumaan joka suhteessa niin pyhältä, niin kallisar
voiselta! Sinä hetkenä en olisi luopunut tuosta
pojasta edes tuhannesta taalerista. Niin hyvää teki
minulle hänen läsnäolonsa. Alä Herran nimessä
naura minulle. Voi, Wilhelm, onko harhaa se, että
tuntee itsensä onnelliseksi?

—
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Koska sinulle tuntuu olevan niin kovin tärkeätä,
etten vain laiminlyö piirtämistä, niin mieluum
min sivuuttaisin koko asian kuin kertoisin, etten
ole viime aikoina tehnyt juuri mitään.
En ole ikinä ollut onnellisempi, vielä ikinä en
ole kokenut näin syvästi ja täydesti luontoa, jo
kaista kivenmurusta, jokaista ruohonkortta, ja
kuitenkin En tiedä, miten pukisin sen sanoiksi,
kuvittelukykyni on perin heilcko, sisälläni on kaik
ki pelkkää utua ja hämyä, niin että en saa otetta

24. heinäkuuta

mielellään minun ryhtyvän joihinkin töihin ja
toimiin; nauroin sille makeasti. EnkÖ minä muka
ole toimelias? Ja eikö loppujen lopuksi ole yhden
tekevää, laskenko minä hemeitä vai papuja? Kaik
kihan on itse asiassa jonninjoutavaa, ja ihminen,
joka toisten vuoksi, ilman omaa halua ja tarvetta,
panee itsensä luj ille saavuttaakseen rahaa tai kun
niaa, on aina houkkio.

erityisemmin pidä alamaisuudesta, ja mehän tie
dämme sitä paitsi kaikki, että kyseinen mies on
vastenmielinen ihminen, Kerrot, että äitini näki
si

— —

E ole oikein vielä sopeutunut ehdotukseenne,
että lähtisin lahettilään mukana
—iin. Minä en

20. heinäkuuta
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Jo monta kertaa olen päättänyt, etten enää käy
niin usein häntä tapaamassa. Kunpa voisinkin

26. heinäkuuta

Kii, rakas Lotte, hoidan ja järjestän asioita
parhaani mukaan; uskokaa minulle vain entistä
useammin jotain toimitettavaa, niin usein kuin
mahdollista. Mutta yhtä minä pyydän: älkää vastedes enää sirotelko hiekkaa kirjelapuille, joita
lähetätte minulle. Tänäänkin kohotin yhden sel
laisen pikaisesti huulilleni, ja hampaani alkoivat
kirskahdella.

26. heinäkuuta

mistään hahmosta; mutta uskon, että jos minulla
olisi käsissäni savea tai vahaa, niin kykenisin
antamaan sille jonkin muodon. Jos tätä tällaista
jatkuu kauempaan, hankin itselleni savea ja
rupean painelemaan sitä, tulkoon siitä sitten vaik
kakakkuja!
Kolmasti olen ryhtynyt piirtämään Lotten ku
vaa, ja kolmasti on yritys mennyt myttyyn; se
harmittaa sitäkin enemmän, kun minulla vielä
joitakin aikoja sitten oli taitava käsi. Niinpä
eikkasinkin hänestä sitten varjokuvan, ja siihen
minun on nyt tyytyminen.

30. heinäkuU
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Albert on tullut takaisin, ja minä saan lähteä;
ja
vaikka hän olisi kaikkein parhain ja jaloin
ihmi
nen, sellainen ihminen, jonka edessä olisin
joka
suhteessa valmis nöyrtyrnään, niin en sittenkään

—

—

pfrä pät6Jseni:’
Janlcean silti
isaubeen, vailiaj,4a Å-eira !upaaizkjn
4
pyhästi:
huomenna pysyi- kerrankin poissa; mutta
kun
aamu taas tulee, niin keksin kuin keksirijcjn
jonkin
mielestäni vastustamattom-i syyn, ja ennen kuin
huomaankaan olen jälleen hänen luonaan. Hän
on joko sanonut illalla: Tulettehan te taas
huo
merina? Kuka voisi silloin olla tulematta?
Tai
sitten hän antaa minulle jotain toimitettavaksi
ja
minusta on paikallaan käydä itse ilmoittan,ssa
hänelle tuloksesta; tai päivä sattuu olemaan
aivan
liian ihana, jolloin minä suuntaan askeleenj
kohti
Wahlhejmja ja kun kerran olen siellä, niin sieltähän on hänen luokseen enää vain puolen
tunnin
matka! Olen liian lähellä hänen voimapijr jään
hujaus vain, ja samassa olen siellä. Isoäitini
tapasi
kertoa tarinaa magneettivuor: laivat,
jotka
joutuivat liian likelle sitä, menettivät yhtäkkiä
kaikki rautaosansa, naulat lähtivät lentärnään
vuor
ta kohti, ja poloiset matkalaiset menehtyivät
sor
tuvien lankkujen sekaan.
—

—
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kestäisi noXä sitä, et näneWa on omistuksessaan
niin kaikin puolin täydellinen olento Omistuk
sessaan! Niin, Wilhelm, sullianen on saapunut!
Kunnollinen, rakastettava mies, jolle on oltava
hyvä. Onneksi en sentään ollut paikalla, kun
hänet otettiin vastaan! Se olisi viiltänyt sydäntä
ni. Niin hienotunteinenkin hän on, ettei ole vielä
kertaakaan suudellut Lottea minun läsnäollessani.
Jumala hänet siitä palkitkoon! Minunkin täytyy
pitää hänestä sen kunnioimksen takia, jota hän
kaikessa osoittaa Lottelle. Hän on ystävällinen
minua kohtaan, ja minä arvaan, että se heijastaa
pikemminkin Lotten vaikutusta kuin hänen omia
tuntemuksiaan: sellaisessahan naiset ovat mesta
reita ja mikäpäs siinä; heillehän on vain eduksi, jos
he pystyvät säilyttämään sovun kahden ihailij ansa
kesken, niin harvoin kuin se onnistuukin.
Muuten en voi olla kunnioittamatta Albertia.
Hänen rauhallinen olemuksensa eroaa ilmiselvästi
minun levottomuudestani, jota en kykene peittä
mään. Hän on tunneihminen ja tietää, millainen
aarre hänellä Lottessa on. Vaikuttaa siltä, ettei
hän kovin helposti herkeä huonolle tuulelle, ja
kuten tiedät, sitä syntiä minä vihaan ihmisissä
kaikkein eniten.
Hän pitää minua laatuisana miehenä, ja kiinty
mykseni Lotteen ja lämmin mielihyvä, jota tun
nen kaildcia tytön toimia seuratessani, ovat vain
omiaan lisäämään hänen voitonriemuaan, ja hän

1I

1

—

—

—
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rakastaa Lottea entistäkin enemmän
. Kiusaako
h» mahdolJjsesri Lottea toisinaan
pzidv musta
suH
&
4
i!/
aiu
a,
u se jik5n arvofruX-seksi; aina
kaaiz minä en hänen sijassaan voisi olla täysin
vapaa siitä paheesta.
Oli miten oli, minulla ei enää ole sitä iloa, että
saisin olla Lotten läheisyydessä. Onko tämä tällai
nen hulluutta vaiko harkintakyvyttömyyttä?
Mutta väliäkö nimityksistä, puhukoon asia puoles
taan!
Minähän tiesin kaiken jo ennen kuin
Albert tulikaan; tiesin, ettei minulla ollut mitään
oikeutta havitella häntä itselleni, niin kuin en
havitellutkaan sikäli kuin ylipäätään on mah
dollista olla halajamatta omakseen sellaista, mikä
on ylen määrin rakastettavaa.
Ja nyt tämä
houkka sitten on silmät ymmyrkäisinä, kun tuo
toinen todellakin tulee ja vie hänen tyttönsä.
Minä puren hampaat yhteen ja nauran surkeu
delleni, ja vielä kaksin tai kolmin verroin enem
män nauraisin niille, joilla olisi otsaa sanoa, että
minun tulisi antaa periksi, koska asialle ei kuiten
kaan voisi mitään Mokornatkin pässinpäät!
Harhailen metsissä, ja kun saavun Lotten luo ja
tapaan Aibertin istumassa hänen kanssaan puu
tarhassa lehtikatoksen alla, niin hämmennyksissä
ni heittäydyri ylen riehakkaaksi ja keksin kaiken
laisia kujeita ja kepposia. Tänäänkin Lotte sanoi
minulle: Alkää Herran tähden pitäkö sellaista
peliä kuin eilisiltana! Te olette kamala, kun olette
—

—

73

—

—

sinua, kun soimasin sellaisia ihmisiä, jotka vaati
vat meitä alistumaan siihen, mikä on väistämä
töntä. En toden totta tullut ajatelleeksi, että
sinäkin voisit olla samaa mieltä. Vaikka itse asiassa
sinä olet oikeassa. Ota kuitenkin huomioon yksi
seikka, rakas ystävä: maailmassa pätee vain har
voin yksinomaan joko-tahi, tunteet ja menettelyta
vat ovat yhtä monivivahteisia kuin on välimuoto
ja konkka- ja pystynenän välillä.
Ethän siis pane pahaksesi, jos hyväksynkin
täysin perustelusi, mutta yritän sittenkin pujahtaa
jonnekin oko-to.hin väliin?
Joko sinulla on toiveita Lotten suhteen, sinä
sanot, tai sinulla ei niitä ole. No hyvä, edellisessä
tapauksessa sinun on koetettava saada tahtosi läpi,
yritettävä toteuttaa toiveesi; muussa tapauksessa
sinun on karaistava mielesi ja yritettävä vapautua
tuosta onnettomasta tunteesta, johonkaikki sinun
voimasi helposti kuluvat. Hyvin sanottu, ystävä
hyvä mutta heippohan niin on sanoa.

8. elokuutii

Parahin Wilhelm, en todellakaan tarkoittanut

—

niin iloisella päXlä. Näin meidän kesken: olen
ottanut selvää, milloin Aibertilla on jotakin tehtä
vää; minä livahdan sinne ykskaks, ja aina kun
tapaan Lotten yksin, minulle tulee heti hyvä olo.

—

—

Illalla

—

74—

osui jälleen käteeni päiväkirja,
jota olen
viime aikoina kovasti laiminlyönyt,
ja
huomasin
hänuriästyke miten
j
5
tietoisesti, askel aske
leelta, olen edennyt tätä kaikkea
kohtj Miten olen
joka hetki ollut täysin selvillä
tilastani ja kuiten•
km toiminut umpirnä,Jcään
kuin lapsi ja miten
yhä vieläkin näen kaiken selvästi,
mutta en silti löydä
itsestäni minkäänlaista merkkiä
paremnta

—

Sinä tosin voisit vastata tähän
samantapajsella
vertauksella: lhmjnenl-iän antaa
mieluun-min
ha
kata kätensä poikki kuin
vaarantaa henkensä
ernpimiseliä ja epäröjimillä
Siihen en osaa
sanoa mitään ja pitääkö
meidän ylipäätn
kilpailla vertaukailla? Niin,
Wilhelm, toisinaan
sisälläni kuohähtaa yhtäkkiä
tuollainen kaikkea
ravisteleva rohkeus, ja silloin silloin
olisin valmis
lähtemään, kunhan vain tietäisin
minne.

Miten on, SanoiSjiko sinä sellaiselle
onnetto
malle, jonka olemusta hiipivä
tauti hiljallensa
kaIvaa, sanojsjtko sinä hänelle,
että hänen tulisi
yhdellä tikarinpistolla tehdä
loppu moisesta pii
nasta? Eikö tuo paha, joka
nakertaa hänen voi
miaan, samalla vie häneltä
rohkeutta vapautua
sen vallasta?

—
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Voisin elää mitä ihaninta, onnellisinta elämää,
eilen olisi höimö. Niin oivallisia ja ihmismieltä
sykähdyttäviä olosuhteita kuin ne, joissa nyt elän,
ei ole helppo sovittaa toisiinsa. Ah, varmaa on,
että sydämemme rakentaa itse oman onnensa.
Hyvähän tässä olisi olla jäsenenä mitä miellyttä
vimmässä perheessä, olla vanhukselle rakas kuin
oma poika, lapsille kuin isä, ja Lottelle. Ja lisänä
on vielä kelpo Albert, joka ei häiritse onneani
millään iikeillä oikuilla, joka suhtautuu minuun
sydämellisesti ja ystävällisesti ja jolle minä olen
Lotten jälkeen rakkain koko maailmassa! Wil
helm, meitä olisi ilo kuunnella, kun olemme
yhdessä kävelyllä ja puhumme keskenämme Lot
testa: maailmassa ei ole mitään hullunkurisempaa
kuin tämä suhde, ja kuitenkin se saa silmäni usein
kyyneliin.
Hän kertoo minulle, miten Lotten nuhteeton
äiti oli kuolinvuoteellaan jättänyt perheensä ja
lapsensa Lotten haltuun ja Lotten hänen, Aiber
tin, huomaan, miten Lotte oli siitä hetkestä läh
tien ollut kuin toinen ihminen, miten hän oli
taloutta hoitaessaan ja elämän tosiasioiden eteen
joutuessaan muuttunut todelliseksi äidiksi, miten
hänen jokainen hetkensä oli täynnä hellää huo
lenpitoa ja miten hän silti oli pysynyt koko ajan
hilpeänä ja hyväntuulisena. Kuljen siinä Aiber

10. elokuuta

12. elokuua
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Toden totta, Albert on paras ihminen auringon
alla. Meidän välillämme oli eilen
merkillinen
kohtaus. Menin käymään hänen luonaan
hyväs
telläkseni hänet; olin näet lähdössä
ratsastusret•
kelle vuoristoon, miltä matkafra nyt kirjoitank
sinulle, ja käyslcellessj siinä hänen
huorieessaan
edestakaisin katseeni sattui osumaan hänen
pis
tooleihjnsa Lainaapa minulle noita
PiStooleja
matkan ajaksi, minä sanoin. Olkoon
menneeksi,
hän virkkoj, jos vain viitsit ladata ne; ne
riippuvat
siinä vain näön vuoksi.
Otin toisen niistä
käteeni, ja hän jatkoi: Sen jälkeen kun
varovai•
suuteni kerran teki minulle ikävät tepposet,
en ole
enää halunnut kajota koko kapineisjjn.
Halusin
kernaasti kuulla koko jutun. Minä oleskelin,
hän
kertoi, lähes neljä mesvuojen erään
maaseudulla
asuvan ystäväni luona; mulcanani oli pari
lataama•

—

—

FJnna//a poi.’niij 4td-b tkyjohea sovitaji
nyJ kirnpuksj ja heitän ne ohitse
vieri
vään virtaan ja katse len niiden perään,
kun ne
hiljalleen lipuvat pois. En muista, olenko jo
kirjoit
tanut sinulle, että Albert tulee jäärnå
tänne;
hovi, joka arvostaa häntä kovasti, on näet
antanut
hänelle hyvätuloisen viran. Niin säällistä ja
uutte
raa miestä kuin hän en ole montakaan
tavannut
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tonta taskupstoo’fta, a nukuin ‘yön rauhassa.
Sitten eräänä sateisena iltapäivänä, kun istuin
sisällä joutilaana, sain jostakin päaha ni, että kimp
puumme saattaisi hyökätä rosvojoukko ja että
pistooleilla voisi hyvinkin olla käyttöä ja no,
siniiltän tiedät, miten ajatukset kehittyvät. An
noin pistoolit palvelijalleni puhdistettaviksi ja
ladattaviksi, ja tämä hyväkäs rupeaa temppuile
maan niillä palvelustyttöjen edessä, koettaa säi
kyttää heitä, ja eikös vain käykin niin, että ase
laukeaa ja lataustikku, joka on vielä sisällä, osuu
erään tytön käteen ja murskaa hänen peukalonsa.
Siitä tietysti nousi kamala poru, ja minä jouduin
päälle päätteeksi malcsamaan lääkityksenkin, ja
sen koommin minä en ole ampumavehkeitä la
taillut. Niin, ystävä kallis, se siis varovaisuudesta!
Vaarat eivät ole vältettävissä! Tosin no niin,
sinähän tiedät, että pidän Albertista paljonkin,
lukuun ottamatta tuota hänen lempisanaansa to
sin. Selväähän on, että jokaisesta yleisestä lausu
masta on poikkeuksia. Mutta niin turinollinen on
tuo ihminen, että kun hän luulee liioitelleensa
jotain tai sanoneensa sellaista, mikä on ylimalkais
ta tai vain puoliksi totta, hän ryhtyy oitis silittele
mään, selittelemään ja sovittelemaan sanojaan,
niin että asiasta ei lopuksi jää jäljelle yhtään
mitään. Ja tällä kertaa hän juuttui aivan erityisen
syvälle aiheensa kiemuroihin. Aikaa myöten en
enää lainkaan kuunnellut häntä, vaan eksyin

“1
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omiin rnietteisiinj ja kohotin äkillisellä liikkeellä
pistoolin suun otsalleni, oikean silmiin yläpuolelle.
Huh! sanoi Albert kiskaisten pistoolin kädestä
ni, mitä tuo on olevjnaan? Eihän se ole
edes
ladattu, minä sanoin.
Entä sitten, mitä tuo
tuollainen tarkoittaa? hän peniisi kärsimättömästi
En tajua, miten joku voisi olla niin järjetön,
että
ampuisi itsensä; pelkkä ajatuslcin on minusta vas
tenmielinen
Voi teitä ihmisiä, minä huudahdin, kun te
puhutte jostakin asiasta, teidän täytyy aina sanoa:
tuo on jäIetönä, tuo järkevää, tuo on hyvä asia,
tuo taas paha! MiIl ihmeen perusteella?
Oletteko
te sitä varten ottaneet selvää jonkin
toiminnan
sisimrnjstä vaikuttimista? Pystyttekö te näkemään
selvästi ne syyt, joiden vuoksi jokin on tapahtu
nut? Jos niin olisi, te ette varmaan*aan olisi
niin
kerkeitä tuomiojssap.i-ie
Kai sinä sentään myönnät, sanoi Albert, että
tietyt teot ovat aina rikollisia, oli niiden takana
sitten millaiset vaikuttimet tahansa?
Kohautin olkapäitäni ja myönsin sen. Mutta
rakas ystävä, minä jatkoin, joitakin poikkeuksia
sentään on. Varkaus on toki pahe, se pitää paik
kansa, mutta jos ihminen tekee ryöstön pelastaak•
seen häheisensä varmasts kuolemasta, onko
häntä
sääliteltävä vaiko rangaistava? Kuka kohottaa en
sirnmäisen kiven sitä aviomiestä vastaan, joka
oikeutetussa vihassaan riistää hengen uskottomal..
—
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ta vaimoltaan ja tämän kurjalta viettelijältä? Ja
kuka sellaista tyttöä vastaan, joka hurmion hetkel
lä unohtuu lemmen hillittömiin iloihin? Vieläpä
lakimmekin, nuo kylmäveriset oppimestarit, hei
ryvät ruollaisissa tapauksissa ja ovat rangaistuksis
saan hiilirtyjä.
Tuo on aivan eri asia, vastasi Albert, sillä
ihminen, joka joutuu intohimojensa valtaan, me
nettää kaiken harkintakykynsä, ja niin hän onkin
verrattavissa humalaiseen tai mielipuoleen.
Voi teitä ja teidän järkevyyttänne! minä
huudahdin nauraen. Intohimo! Humala! Mieli
puolisuus! Miten tyyniä, miten välinpitämättömiä
te olette, te siveelliset! Te moititte humalaista, te
halveksitte hullua, te menette ohitse kuin pappi ja
kiitätte fariseuksen lailla Jumalaa siitä, ettei hän
ole tehnyt teistä heidän kaltaistaan. Minä olen
ollut humalassa useammin kuin kerran, ja intohi
moni ovat hiponeet hulluuden rajoja, mutta kum
paakaan en kadu; olen näet omalta osaltani ha
vainnut, että jokaiseen ihmiseen, joka on saanut
aikaan jotain poikkeuksellisen suurta, jotain mah
dottomalta tuntuvaa, on kautta aikojen isketty
humalaisen tai hullun leima.
Mutta tavallisessa elämässäkin on sietärnätöntä,
kun jokaisen vähänkin vapaan, jalon ja odotta
mattoman teon jälkeen saa kuulla huudettavan:
mokornakin humalikko, mokomakin höperys!
Hävetkää, te raitisherikiset! Hävetkää, te viisaat!

—
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Nuo nyt ovat taas niitä sinun houreitasi,
Albert, sinä olet kaikessa niin hillitön,
ja
ainakin sinä olet väärässä siinä, että vertaat
itsemurhaa, josta nyt on puhe, suuriin tekoihin,
vailcka
sitä ei toki voi pitää minään muuna kuin
heikkou
tena. On näet tosiaankin helpompaa
kuolla kuin
sietää miehuullisesti tuskantäyteistä elämää,
Olin vähällä katkaista koko keskustelun,
sillä
milcääj-i ei suututa minua enemmj1 kuin se, että
joku vetää hihastaan jonkin tyhjänpäiväisen
lau
separren, kun minä puhun täydestä sydämesti
5 kuitenkin itseni, olinhan useasti
Hillt
kokenut
samanlaista ja harmistunutkin siitä moneen
ker
taan, ja vastasin vain hiukan
kiihkeämmin:
Kutsutko sinä sitä heikkoudeksi? Johan
nyt, älä
anna ulkonäön pettää. Sanotlco sinä
heikoksi
kansaa, joka huokallee tyrannin
sietämättömän
ikeen alla ja sitten lopulta kuvastuu ja
katkaisee
kahleena? Tai ihmistä, joka säikähtä, kun
hänen
talossaan on päässyt valloilleen tulipalo, ja
kerää
sitten kaikki voimansa ja kantaa keveästi
turvaan
taakkoja, joita hän tavallisissa oloissa jaksaisj
tus
kin liikuttaa; tai sitä, joka louklcauksesta
vimrnas•
tuneena käy taistoon kuutta miestä vastaan
ja lyö
heidät kaikki; voidaanko sellaisia sanoa heikoiksi?
Albert silmäfii minua ja sanoi: Alä
pane
pahaksesi, mutta nuo sinun esittämäsi
esimerkit
eivät tunnu sopivan lainkaan tähän
asiaan.
Saattaa olla, minä sanoin, minua on
ennenkin

—

Sanoi

1

—
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moitittu siitä, että tapani yhdistellä asioita lähen
telee toisinaan jaarittelua. Katsotaanpa, voisim
meko me jollakin muulla tavoin muodostaa käsi
tyksen sellaisen ihmisen mielentilasta, joka on
päättänyt ravistaa harteiltaan elämän sinänsä su
loisen ikeen. Sillä ainoastaan silloin, kun me
eläydymme sisäisesti johonkin asiaan, meillä on
oikeus puhua siitä.
Ihmisluonnolla on rajansa, minä jatkoin; se
voi tuntea iloa, tuskaa ja kärsimystä vain tiettyyn
rajaan asti, ja se sortuu, kun raja ylitetään. Tässä ei
siis ole kysymys siitä, onko joku heikko vai vahva,
vaan siitä, kestääkö hän kärsimyksiä omaan mit
taansa asti olivat ne sitten luonteeltaan henkisiä
tai ruumiillisia. Ja minusta on aivan yhtä omituista
kutsua pelkuriksi ihmistä, joka riistää itseltään
hengen, kuin on sopimatonta sanoa pellcuriksi
sellaista, joka on kuollut kovaan kuumeeseen.
Paradokseja! Pelldciä paradokseja! huudahti
Albert. Ei siinä määrin kuin sinä luulet, minä
vastasin. Myönnäthän sinäkin tämän: kuoleman
sairaudesta me puhumme silloin, kun ihmisparka
joutuu niin kovalle koetukselle, että hänen voi
mansa osin hupenevat, osin taas käyvät niin
heikoiksi, ettei hän kykene enää toipurnaan ja
ettei mikään onnellinen käännekään voi enää
palauttaa elämänlciertoa entiselleen.
Kas niin, ystäväni, sovittakaamme tämä nyt
ihmisen henkiseen puoleen. Otahan tarkastelun

—
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kohteeksi ihminen kaikessa rajoittuneisuud
essaan
ja katso, miten hän saa ympäriltään vaikutte
ita ja
miten hän omaksuu aatteita, kunnes jok
in vahvis
tuva intohimo lopulta vie häneltä kokona
an tyy
nen arvostelukyvyn ja suistaa hänet tunnio
on.
Ei auta, vaikka maltillinen, järkevä ihm
inen
oivaltaakin tuollaisen onnettoman olen
non tilan,
ei auta, vaikka hän yrittää saada ystävänsä
toisiin
ajatuksiin! Aivan kuten ei terve, joka istuu
sairaan
vuoteen ääressä, voi antaa hänelle hitu
stakaan
voimistansa.
Aibertista tuo oli liian yleisluontoista puh
etta.
Muistutin häntä sitten eräästä tytöstä, joka
oli
äskettäin löydetty vedestä hukkuneeria, ja
kerroin
hänelle tytön koko tarinan. Nuori tyttö
lapsi,
joka oli viettänyt kaiken ikänsä kotoisissa
askareis
sa ja osalleen viikoittain säännöllisesti lank
eavissa
tehtävissä ja jolla ei ollut mahdollisuutta har
rastaa
muita huvituksia kuin käydä sunnuntais
in tove
reidensa kanssa kaupunkikävelyllä väh
in erin
hankituissa pyhäkoriswksissa tai ehkä josk
us hiu
kan tanssia yleisinä juhlapäivinä tai muuten
vain
rupatella vilkkaasti ja innostuneesti naa
purinty
tön kanssa jostakin ajankohtaisesta kiis
takysy
myksestä tai juorusta tämä tyttö siis,
jolla on
pohjimmiltaan tulinen luonto, rupeaa aikaa
myö
ten tuntemaan muitakin, väkevämpiä tarp
eita,
joita miesten imartelut vielä voimistavat;
entiset
hauskuudet menettävät vähin erin kiinnos
tavuu
—

—
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tensa, kunnes hän sitten lopulta tapaa miehen,
johon hän jostakin kumman syystä tuntee vastus
tamatonta vetoa, johon hän nyt panee kaiken
toivonsa ja jonka vuoksi hän unohtaa koko maail
man; hän ei kuule mitään, ei näe mitään, ei aisti
ympärillään mitään muuta kuin tuon yhden ja
ainoan, vain tuota yhtä ja ainoaa hän kaipaa. Ja
kun häntä eivät ole turmelleet kepeät, turhamai
set huvitukset, hänen sisäinen halunsa vetää hän
tä suoraan päämäärään hän tahtoo tulla miehen
omaksi, tahtoo ikuisessa liitossa eläen kokea kai
ken sen onnen, joka häneltä puuttuu nauttia
kaikista niistä iloista, joita hän elämältään haluaa.
Toistuvat lupaukset antavat hänen toiveilleen
pontta, rohkeat hyväilyt kiihottavat hänen halu
jaan, ja hänen sielunsa on täynnä auvoa; hänen
olonsa on leijuvan utuinen, hän elää jo ennalta
kaikki tulevat riemut, hänen mielentilansa on
äärimmäisen jännittynyt ja viimein hän ojentaa
kätensä sulkeakseen syliinsä kaiken, mitä on toi
vonut ja hänen rakastettunsa jättää hänet.
Hän jähmettyy paikalleen seisoo typertyneenä
kuilun partaalla; ympärillä on vain pimeyttä ei
toivoa, ei lohdutusta, ei viitettä paremrnasta sillä
hän on jättänyt hänet, ihminen, joka on ollut
hänelle kaikki kaikessa. Hän ei näe maailmaa,
joka on avarana hänen edessään, ei niitä monia
muita, jotka voisivat korvata hänelle hänen me
netyksensä, hän kokee itsensä yksinäiseksi, koko

—
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ja sokeana, kaul-iean
ahdistuksea ajamana hän syöksyy alas syvyyteen
tukal-idiittaakseen tuskansa kuoleman sylellyyn.
Niin, Albert, siinä on monen ihmisen
kohtalo!
Eikö tällainen ole sairautta, mitä?
Ihminen ei
löydä pois noiden sekavien ja toisilleen
vastakkaj•
den voimien sokkeloista, ja niin hänen on
kuoltava.
Voi sitä, joka tuon kaiken nähdessään
Sanoo:
Mokomakin hupakjco! Jos hän olisi rnaittanut
odottaa ja antanut ajan kulua, niin hänen
epätoi
vonsa olisi kyllä asettunut ja hän olisi
löytänyt
lohdukseen jonkun toisen. Kyseessä on
aivan
sama asia kuin jos joku sanoisi: On
siinäkin
hupakko, kuolla nyt kuurneeseen!
Jos hän olisi
odottanut, että hänen voin-1ana olisivat
palan
neet ja hänen verensä kuohut asettuneet
niin
kaikki olisi päättynyt hyvin, ja hän eläisi
vielä
tänäkin päivänä!
Albert, jonka mielestä tämäkään vertaus ei
ollut vielä tarpeeksi osuva, esitti vielä
muutamia
vastaväjtteitä muun muassa sen, että olin puhu
nut vain yhdestä yksinkertaisesta tytöstä;
hän
taasen ei voinut käsittää, millaisia
puolusteluja
voitaisiin löytää sellaiselle ihmiselle, joka
olisi
avaranäköisempi joka osaisi katsella asioita useam
maita kannalta. Ystävä hyvä, minä
huudahdin,
ihminen on ihminen, ja se järjen hitunen,
joka
hänellä sattuu olemaan, merkitsee hyvin
paljon
tai ei mitään, kun intohjmot pääsevät
valloilleen

maailman hylkäämäksj

r
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massa tee ihmisiä niin välttämättömiksi toisilleen
kuin rakkaus. Vaistoan Lottesta, ettei hänkään
haluaisi menettää minua, ja lapsille on itsestään
selvää, että minä tulen taas huomenna. Tanaän
menin sinne virittämään Lotten klaveeria, mutta
siitä ei tullut mitään, sillä lapset halusivat välttä
mänä, että minä kertoisin heille sadun, ja Lotte
km pyysi minua suomaan heille sen ilon. Leikka
sin heille illalliseksi leipää, he kun nykyisin otta
vat sitä minulta lähes yhtä mielellään kuin Lottel
takin, ja kerroin heille tarinan prinsessasta, jolla
oli palvelijoinaan käsiä. Opin siinä kertoessani
itsekin paljon, usko pois, ja hämmästelen sitä,
miten kertomukseni heihin vaikuttaa. Kun joskus
joudun keksimään jonkin sivujuonen, jonka sitten
toisella kerralla unohdan, he huomauttavat kohta,
että edelliskerralla oli käynyt toisin, niin että

Se ainakin on varmaa, ettei mikään muu maail

—

ja hän häälyy ihmisluonnon äärirajoilla. On pi
kemminkin no, siitä joskus toiste, minä sanoin
hattuuni tarttuen. Ah, miten tulvillaan tunteita
sydämeni oli ja me erosimme toisistamrne ilman
keskinäistä ymmärtämystä. Mutta niinhän se on:
ihmisten ei ole helppo ymmärtää toisiaan tässä
maailmassa.
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että siitä, mikä tekee
ihmisen onnelliseksi, tulee sittemmin myös hänen
kärsimystensä lähde?
Se aito ja lämmin tunne, jonka elävä luonto
minussa aina herätti ja joka täytti sydämeni niin
suloisella ilolla ja teki ympäröiväst maailmasta
paratiisin, on nyt muuttunut sietämättömi ki
duttajaksi ja kiusanhengeksi joka ahdistaa minua
kaikkialla. Kun ennen katselin täältä kalliojita
joen ylitse kauas kuldculoille ja näin alhaalla
hedelmällisen laakson ja ympärilläni kaikenlaista
versovaa ja pulppuavaa; kun näin vuoret, joita
verhosi juurelta aina huipulle asti korkeiden, tuu
heiden puiden peitto, tai laaksot, jotka kaartelivat

Pitäk tosiaan olla niin,

18. elokuuta

minun on nyt opeteltava laskettelemaan kaikki
Sujuvasti ulkoa laulavalla nuotjlla. Siitä olen oppi
nut senkin, että kirjailija pakostakin tekee vahin
koa kirjalleen julkaisemalla siitä uuden, korjatun
painoksen, vaikka parannukset kuinka lisäisivät
km sen taiteellista arvoa. Ensimmäinen vaikutel
ma on aina väkevin, ja ihminen on sillä tavoin
rakennettu, että hänet voidaan saada uskomaan
mitä ihmeellisimpiä asioita, mutta samalla tuo
kaikki tarttuu häneen hyvin lujasti, ja voi sitä,
jbka yrittää hangata sitä pois.

—
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moninaisina polveillen ihanien metsien siimek
sessä, ja tasaisen virran, joka verkalleen soljui
kahisevan kaislikon lomitse kuvastellen kalvos
saan lempeän iltatuulen kepeästi kuljettamia pil
viä; kun kuulin lintujen eloisan sirkutuksen ympä
röivässä metsässä ja näin lukemattomien hytrys
parvien iloisen karkeloinnin auringon viime sätei
den punertavassa hohteessa, jonka viimeinen mi
kahdus nostatti surisevan kuoriaisen vielä lentoon
ruohonkorreltaan; kun joka puolelta kuuluva siri
nä ja virinä sai minut kiinnittämään huomioni
maaperään, ja kun sammal, joka imee ravintonsa
kovasta kalliosta, ja pensaikko, joka kasvaa kuivan
hiekkakummun kupeessa, paljastivat minulle luon
non povessa vaikuttavan hehkuvan, pyhitetyn
elämän ah, kuinka suljinlcaan silloin tuon kai
ken lämpimään sydämeeni, kuinka tunsinkaan
itseni tuon ylenpalttisuuden keskellä palvonnan
kohteeksi ja kuinka väreilikään elävöittävänä sie
lussani äärettömän maailman ihmeellinen moni
naisuus. Ympärilläni kohosivat valtavat vuoret,
edessäni ammottivat pohjattomat kuilut, sadepu
rot syöksyivär syvyyksiin, joet virtasivat jalkojeni
juuressa, ja metsät ja kukkulat raikuivat; ja minä
näin tuon kaiken takana selittämättömt voimat,
näin miten ne tekivät työtään ja uurastivat syvällä
maan uumenissa; ja täällä maan päällä, taivaan
kaaren alla, täällä hyöri ja vilisi mitä moninaisim
pia olevaisten lajeja ja sukuja kaikki, kaikki

i
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niin vähäinen! Mutta vaikeapääsyisestä vuor
is
tosta aina erämaahan, jonne ihminen ei ole
jalal
laan astunut, ja edelleen aina tuntemattoma
n
valtameren ääreen asti puhaltaa iän luova henk
i
iloiten jokaisesta tomuhiukkasesta, joka on
sille
otollinen ja elää siitä ja siinä. Oi, kuinka usein
olen toivonutkaan, että voisin ylitseni lentävän
kurjen siivin liitää kohti mittaamattoman mere
n
rantaa ja ammentaa äärettömyyden kuohuvasta
maljasta itseeni pursuavaa elämäniloa ja
maistaa
kaikessa rajallisuudessani edes haivahtavan het
ken ajan sen olennon autuutta, joka luo kaik
en
itsessään ja itsestään.
Veljeni, pelkkä noiden hetkien muistelu saa
minussa aikaan hyvän olon. Jo sekin, että yritä
n
palauttaa mieleeni nuo sanomattomat tunteet,
lausua ne jälleen julki, jo sekin kohottaa sielu
ni
itsensä yläpuolelle ja saa minut kokemaan kaks
in
verroin raskaampana nykyisen ahdistukseni.
On kuin sieluni edestä olisi vetäytynyt syrjään
esirippu, ja äärettömän elämän näkymö muuttuis
i
edessäni ikuisesti avoinna ammottavaksi hau
ta
kuiluksi. Voitko sanoa: Tämä on! kun kaik
ki
vilahtaa ohi, kun kaikki kiitää ohitsemme vinh
asti

vallisiin tupasiinsa ja hallitsivat mielensä
mukaan
koko avaraa maailmaa! Voi sinua houk
kaa, joka
pidät kaikkea niin vähäpätöisenä, koska
olet itse

tuhatvivahteisina ilmentyminä! Ja silti näin, mi
ten ihmiset hakeutuivat yhteen, pesiytyivät
tur

—
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herään raskaista unistani, turhaan etsin häntä
yöllä vuoteesta, kun onnellinen, viaton uni on
uskotellut minulle, että istun hänen vieressään

Turhaan tavoitan häntä käsjiläni, kun aamuisin

21. elokuuta

kuin myrsky ja saa vain harvoin tilaisuuden toteu
tua koko voimallaan, kun kaikki, aivan kaikki,
tempautuu virran mukaan, suistuu sen pyörteisiin
ja murskautuu kallioita vasten? Ei ole hetkeä, joka
ei kuluttaisi sinua ja läheisiäsi, ei hetkeä, jolloin
sinä et tuhoaisi, jolloin sinun ei täytyisi tuhota
jotakin; pieninkin kävelyretkesi maksaa tuhansien
matosten hengen, yksi ainoa askeleesi särkee muu
rahaisten työllä ja vaivalla kyhäämän rakennuk
sen ja polkee lohduttomaan hautaan kokonaisen
pikku maailman. Hah, minua eivät liikuta suuret
ja harvinaiset ahdingot, eivät tulvat, jotka huuh
tovat alleen teidän kylänne, eivät maanjäristykset,
jotka hävittävät teidän kaupunkinne; minun sy
däntäni kaivaa ja ahdistaa se kuluttava voima, joka
on piilevana läsnä kaikessa luonnossa; joka ei synny
tä mitään, mikä ei hävittäisi omaa itseään ja kaikkea
lähellä olevaa. Ja niin seison tässä pelokkaana ja
horjuvana, ympärilläni taivas ja maa ja niissä
vaikuttavat voimat, enkä näe edessäni mitään
muuta kuin iäti ahmivan, iäti märehtivän hirviön.

r
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28. elokuuta

Todellakin: jos sairauteni olisi parannettavissa,
nämä ihmiset hoitaisivat minut kuntoon. Tänään
on syntyrnäpäiväni, ja jo aamuvarhaisella sain
Albertilta pienen paketin. Kun avasin sen, silmii
ni osui ensimmäiseksi yksi niistä vaaleanpunaisista
nauhoista, jotka Lottella oli koristuksenaan, kun
näin hänet ensi kerran ja joita olin sittemmin
häneltä useastikin pyydellyt. Lisäksi paketissa oli
kaksi taskukokoista kirjasta, Wetsteinin toimitta
ma pikkuinen Homeros, jota olin usein kaivan
nutkin, jotta minun ei tarvitsisi raahata kävelyret
killä mukanani Emestin laajaa laitosta. Näetkös,
näin he ehättävät täyttämään toivomuksiani, näin
he etsivät tilaisuutta monenlaisiin pikku huomion
osoituksiin, jotka tuntuvat tuhat kertaa arvok
kaammilta kuin jotkin loisteliaat lahjat, jotka vain

22. elokuuta
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mään joihinkin tehtäviin, ja jonkin aikaa minä
sitä aina harkitsenkin. Mutta kun sitten taas
ajattelen asiaa tarkemmin ja mieleeni muistuu
tarina hevosesta, joka vapauteensa kyllästyneenä
antaa satuloida ja valjastaa itsensä ja joka sitten
ajetaan piloille, niin en tiedä, mitä tekisin.
Ystävä kallis, ehkä tämä kaipuu toisenlaiseen
olotilaan onkin vain sisäistä, kiusallista kärsimät
tömyyttä, joka seuraa minua kaikkialle.

Tämä on onnetonta, Wilhelm, toimeljajsuuteni
on taantunut levottomaksi raukeudeksi, en jaksa
olla jouten, mutta en pysty tekemäänjcään mitään.
Mielikuvitukseni on lamassa, en nauti luonnosta,
ja kirjat tympäisevät minua. Kun olemme ristirii
dassa itsemme kanssa, olemme ristiriidassa koko
maailman kanssa. Uskor}ian minua: toisinaan toi
voisin olevani päiväpalldcalainen, jotta minulla
olisi aamulla herätessäni edes jonkinlainen mieli
kuva tulevasta päivästä, jokin pyyde, jokin toivo.
Usein kadehdin Aibertia, joka on korviaan myö
ten uppoutunut asiakirjoihinsa, ja kuvittelen, että
olisin tyytyväinen, jos olisin hänen asemassaan! Jo
useaan kertaan mielessäni on häivähtänyt ajatus
kirjoittaa sinulle ja ministerjile ja tarjoutua siihen
lähetystötoimeen, jota sinun sanojesi mukaan ei
evättäisi minulta. Samaa uskon itsekin. Olen jo
pitemmän aikaa ollut ministerin suosiossa, ja hän
onkin moneen otteeseen kehottanut minua ryhty

—

kedolla, pidän hänen kättään kädessäni ja peitän
sen tuhansiin suudelmiin. Ja kun sitten vielä puolik
si horroksissa yritän löytää hänet ja virkoan siinä
kokonaan niin silloin, oi silloin puhkeaa sydä
meni ahdistus kyyneliksi, ja minä itken lohdutto
masti ja tuijotan eteeni synkkään tulevaisuuteen.

—
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Onneton! Oletko sinä hullu? Sinähan petät it
seäsi! Mllcsi tuo hurja, kuohuva intohimo? En osaa
enää rukoilla muuta kuin häntä; mielikuvjssani ei
esiinny muita olentoja kuin hän, ja omassa maail
massani näen kaiken vain suhteessa häneen. Ja

—

ilmentävät antajan turhamaisuutta ja ovat saajalle
nöyryytykseksi. Suutelen noita nauhoja tuhansia
kertoja, ja jokaisella henkäyksellä imen itseeni
muistoja siitä autuudesta, joka täytti mieleni noina
muutamjna onnellisina, ikuisesti taakse jääneinä
päivinä. Niin on, Wilhelm, mutta minä en valita,
elämän kukkaset ovat vain kangastuksia! Kuinka
moni niistä lakastuukaan jättämättä itsestään
minkäänlaista jälkeä, kuinka harva niistä tekee
hedelmää, ja kuinka harvat hedelmät varttuvat
kypsiksi asti! Silti niitä on vielä jäljellä riittävästi;
mutta voimmeko oi veljeni voimmeko me
kulkea noiden kypsyneiden hedelmien ohi, voim
meko me hyljeksiä niitä ja jättää ne koskematto
mina mätänen-iään?
Hyvästi taas! On ihana kesä; kiipeän usein
Lotten puutarhan hedelmäpuihin ja karistelen
latvasta päärynöitä pitkävartisella hedelmä}iaavil
la. Lotte seisoo alhaalla ja ottaa ne vastaan, kun
pudotan ne hänelle.
—
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niin saan viettää monta onnellista hetkeä kun
nes joudun taas tempautumaan irti hänestä. Voi,
Wilhelm, mihin kaikkeen sydämeni minua vie
koittaakaan! Kun olen istunut hänen luonaan
kaksi, kolme tuntia, kun olen ihastellen nauttinut
hänen hahmostaan ja hänen eleistään ja hänen
äänensä taivaallisesta soinnista, kun kaikki aistini
vähin erin jännittyvät ja silmissäni sumenee, kun
enää kuulen tuskin mitään ja kurkkuani tuntuu
kuristavan salamurhaajan käsi, kun sydämeni ko
kee jyskeellään lievittää aistieni ahdistusta ja silti
vain pahentaa asiaa niin silloin, Wilhelm, silloin
en aina tiedä, olenko enää edes olemassa! Ja niin
minun on ellei mieltäni valtaa haikeus ja Lotte
suo minulle sellaista pientä lohtua, että saan itkeä
ahdistukseni hänen kätösiinsä niin minun on
lähdettävä pois, riennettävä ulos! Ja sitten minä
harhailen pitkiä matkoja; on suloista kiivetä ylös
jyrkkää rinnettä tai raivata tie läpi tiheän, vaikea
kulkuisen metsän, halki ryteikköjen, jotka viiltä
vät minut täyteen haavoja, halki orjantappura
pensaiden, jotka repivät käteni verille! Se tuo
hiukan helpotusta! Hiukan! Ja kun toisinaan,
joskus keskellä yötäkin, jään uupuneena ja janoi
sena lepäämään paikoilleni tai istahdan täysikuun
hohteessa jonkin syrjäisen metsikön viistolle puun
rungolle lepuuttaakseni naarmuuntuneita jalkoja
ni ja torkahdan sitten hetkeksi hiljaisen hämärän
rauentamana niin silloin, Wilhelm, silloin ei

—

10. syyskuuta
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Oij sekin yö! Nyt kestän vaikka mitä, Wilhelm!
En näe häntä enää! Voi, kunpa saisin langeta
kaulaasi, ystäväni, ja ilmaista sinulle tuhansin
kyynelin ja riemahduksin sydämessäni myllertävät
tunteet! Tässä minä istun henkeä haukkoen; odo
tan aamua, ja hevoset on tilattu auringonnousuun.
Ah, hän nukkuu rauhassa eikä aavista, ettei hän
tule ikinä näkemään minua. Olen riuhtajssut
itseni irti; niin voimakas olin, etten kahden tun
nin keskustelussakaan ilmaissut aiettanj. Ja Luoja,
millainen keskustelu se oli!

—

Minun on lähdettävä pois! Kiitos sinulle, Wil
helm, että olet tukenut horjuvaa päätöstäni. Jo
kaksi viikkoa on minussa kytenyt ajatus jättää
hänet. Minun on lähdettävä! Hän on jälleen
kaupungissa erään ystävättärensä luona. Samoin
Albert ja ja minun on lähdettävä!

3. syyskuuta

sieluni tiedä mitään parempaa kuin yksinäinen
asuinkoppi, jouhipaita ja orjantappurainen vyö.
Hyvästi! En näe tälle muuta vapahdusta kuin
haudan.

—
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Albert oli luvannut tulla heti illallisen jälkeen
Lotten kanssa puutarhaan. Seisoin penkereellä
korkeiden kastanjoiden alla ja katselin aurinkoa,
joka nyt viimeistä kertaa laski edessäni suloisen
laakson ja verkalleen virtaavan joen ylitse. Niin
monet kerrat olin seissyt siinä hänen kanssaan
samaa näkyä katsellen, ja nyt Astelin edestakai
sin puistokujannetta, joka oli minulle niin rakas;
jostakin salaperäisestä syystä oli jokin vetänyt
minua sinne jo ennen kuin tutustuin Lotteen, ja
miten me iloitsimmekaan, kun tuttavuutemme
alussa keksimme molemminpuolisen mieltymyk
semme tuohon pikku paikkaan, joka todellakin on
runollisimpia tienoita, mitä ihrniskäsi on saanut
aikaan.
Ensinnä avautuu edessäsi avara näkymä kastan
joiden välitse. Olenkin tainnut kirjoittaa sinulle
useampaan kertaan, miten korkea pyökistö vähi
tellen muodostuu oikeaksi seinämäksi kummalle
kin puolen ja miten sen varjossa kasvava pensaik
ko saa puukujanteen käymään yhä hämärämmk
si, kunnes se viimein päättyy umpinaiseen sopuk
kaan, jonka vaiheilla tuntuu leijuvan pelkoa huo
kuva yksinäisyys, Muistan vielä nytkin, miten
omituinen tunne minut valtasi, kun eräänä kor
keana kesäpäivänä astuin sinne varjoon ensim
mäistä kertaa; minulla oli hämärä aavistus siitä,
minkä autuuden ja minkä rtiskan näyttämöksi tuo
paikka oli vielä tuleva.

—
—

—
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silmät kyyneliä tulvillaan; me näemme toisemme,
me näemme toisemme täällä ja siellä! En kyen
nyt jatkamaan. Wilhelm, miksi hänen piti kysyä
tuota juuri nyt, kun sydäntäni vihloi tuskallinen
erornme?
Ja tietävätkö poisnukkuneet rakkaamme meis
tä, hän jatkoi, tuntevatko he, milloin me olemme
onnellisia, tuntevatko he, että me muistelemme
heitä lämpimällä rakkaudella? Ah, mielessäni väik
kyy aina äitini kuva, kun istun kaikessa rauhassa
iltaa hänen lastensa, omien lasteni kanssa, ja he
ovat siinä ympärilläni aivan kuten olivat hänen
kin ympärillään. Silloin kihoaa silmääni kaipauk
sen kyynel, ja kohotan katseeni taivasta kohden ja
toivon, että hän voisi edes silmänräpäyksen ajan
nähdä, miten minä pidän sanani, jonka annoin
hänelle hänen kuolinhetkellään: että olisin hänen
lapsilleen äiti. Miten hartaasti huokaankaan: anna
minulle anteeksi, äiti rakas, jos en kykene ole
maan heille sellainen kuin sinä. Mutta teenhän
minä toki sen, minkä voin; onhan heillä vaatteen
sa ja ruokansa ja mikä vieläkin tärkeämpää, heistä
pidetään huolta ja heitä rakastetaan. Oi, kunpa
näkisit meidän yksimielisyytemme, sinä pyhä ja
kallis, niin riemumielin kiittäisit ja ylistäisit Jurna
laa, jolta viimeisillä, tuskaisilla kyynelillä rukoilit
lapsillesi kaikinpuolista hyvää.
Noin hän puhui! Oi Wilhelm, kuka pystyisi
toistamaan sen, mitä hän sanoi! Miten voisi

Olin ehkä viipynyt siinä puolisen tuntia katke
ran suloisissa ajatuksissa ja miettinyt mielessäni,
kohtaisimrneko eromme jälkeen enää koskaan,
kun kuulin heidän tulevan pengertä alas. Juoksin
heitä vastaan, tartuin väristen hänen käteensä ja
suutelin sitä. Olimme juuri ehtineet ylös, kun kuu
kohosi hitaasti näkyviin metsäisen kukkulan ta
kaa; puhelirnrne yhtä ja toista ja lähestyimrne
huomaamattan-in-e pimeää lehtimajaa kujanteen
perällä. Lotte astui sinne sisään ja istuutui, Albert
asettui hänen viereensä, ja minä tein samoin;
mutta kauan ei levottomuuteni antanut minun
istua aloillani; minä nousin, menin Lotten eteen,
kävelin edestakaisin ja istahdin uudelleen hyvin
tuskaisjn tuntein. Lotte kiinnitti meidän huo
miomme siihen, miten kauniisti kuutamo valaisi
koko pengertä puukujanteen perukassa: näky oli
kin suurenmoinen ja sitäkin vailcuttavampi, kun
kaikki muu ympärillä oli syvän hämärän peitossa.
Me olimme ihan hiljaa, ja hetkisen kuluttua Lotte
aloitti: Aina kun käyn kuutamossa kävelyllä,
mieleeni muistuvat kuolleet omaiseni, ja niin
rupean ajattelemaan kuolemaa ja tulevaa elämää.
Meidän elämämme jatkuu! hän lisäsi mitä ihanin
ta tunnetta ilmentävällä äänellä. Mutta miten on,
Werther, tapaammeko me vielä toisemme, löy
dämmekö me jälleen yhteen? Mitä luulette? Mitä
mieltä te olette?
Lotte, vastasin minä ja ojensin hänelle käteni
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nuorimman. Kun loppu sitten läheni, hän pyysi
minua tuomaan lapset luokseen, ja minä vein
heidät sisään, pikkuiset, jotka eivät ymmärtäneet,
mistä oli kysymys, ja isommat, jotka olivat tuskasta
suunniltaan; he kaikki seisoivat hänen vuoteensa
ympärillä, ja hän kohotti kätensä, rukoili heidän
puolestaan, suuteli heitä jokaista ja lähetti heidät
luotaan ja sanoi minulle: Ole sinä heidän äitinsä!
Minä ojensin hänelle käteni vahvistukseksi! Sinä
lupaat paljon, tyttäreni, hän sanoi, lupaat, että
sinulla on oleva äidin sydän ja äidin silmät.
Kiitollisista kyyneleistäsi olen usein huomannut,
että tiedät, mitä se merkitsee. Ole sellainen sisa
ruksillesi, ja isällesi ole uskollineri ja kuuliainen
kuin puoliso. Sinä tulet olemaan hänen lohtunsa.
Hän kysyi isää, mutta tämä oli lähtenyt ulos
salatakseen meiltä äärettömän tuskansa; tuo kelpo
mies oli täysin murtunut. Albert, sinä olit silloin
sisällä. Hän kuuli jotain, kysyi sitä ja pyysi sinut
luokseen, ja kun hän sitten katseli sinua ja minua
lempein ja levollisin ilmein, luottaen siihen, että
me tulisimme onnellisiksi, että tulisimme yhdessä
niin sinä, Albert, sinä lankesit
onnellisiksi
hänen kaulaansa ja suutelit häntä ja huudahdit:
Me olemme onnellisia, nyt ja vasta! Rauhallinen
Albert oli aivan suunniltaan, ja minä itse en
tiennyt maailmasta mitään.
Werther, hän sanoi, että sellaisen ihmisen piti
km kuolla! Jumalani, on raskasta nähdä, kun

kylmä, kuollut kirjain kuvata tuota hengen tai
vaallista kukintaa! Albert keskeytti hänet hellästi:
Tuo liikuttaa sinua liiaksi, rakas Lotte! Tiedän
kyllä, että olet kovin viehtynyt noihin ajatuksiin,
mutta pyydän sinua
Ci Albert, sanoi Lotte, tiedän hyvin, ettet
sinä unohda iltoja, joina istuimme pienen pyöreän
pöydän ääressä, kun isäni oli matkoilla ja olimme
saaneet lapset nukkumaan. Sinulla oli usein mu
kanasi jokin hyvä kirja, mutta harvoinpa sinä sitä
joudit lukemaan Veihän seurustelu tuon ihanan
olennon kanssa voiton kaikesta muusta. Mikä
suloinen, lempeä, iloinen ja alati toimelias nai
nen! Jumala tietää, miten usein vuodatin kyyne
leitä vuoteessani rukoillessani, että hän tekisi
minusta äitini kaltaisen.
Lotte! minä huudahdin ja lankesin hänen
eteensä, tartuin hänen käteensä ja kostutin sen
tuhansilla kyynelillä. Lotte! Sinua varjelee Juma
lan siunaus ja äitisi henki!
Kunpa olisitte
tuntenut hänet, hän sanoi kättäni puristaen hän
olisi ollut teidän tuntemisenne arvoinen! Luulin
pakahtuvani. Minusta ei ole koskaan lausuttu
mitään suurempaa, mitään ylväämpää ja hän
jatkoi: Ja juuri hän joutui lähtemään täältä
parhaassa iässään, kun hänen nuorin poikansa oli
vasta vajaan kuuden kuukauden ikäinen! Hänen
sairauttaan ei kestänyt kauan; hän alistui tyynesti
kohtaloonsa ja sun vain lastensa takia, varsinkin
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rakkain kannetaan pois, ja ajatella, ettei kukaan
koe sitä niin syvästi kuin lapset, jotka pitkään
valittivat sitä, että mustat miehet olivat kantaneet
äidin pois!
Hän nousi, ja minä havahduin ja säikähdin;
jäin istumaan ja pidin kiinni hänen kädestään.
Meidän on lähdettävä, on jo aika, hän sanoi.
Hän yritti vetää kätensä pois, mutta minä puristin
sitä lujemmin.
Me tapaamme jälleen, minä
huudahdin, me löydämme jälleen toistemme luo,
me tunnistamme toisemme suurestakin joukosta.
Minä lähden, jatkoin, minä lähden mielelläni, ja
kuitenkin: jos minun olisi sanottava, että lähden
iäksi, en kestäisi sitä. Hyvästi, Lotte! Hyvästi,
Albert! Me tapaamme jälleen. Huomenna ken
ties, sanoi Lotte kujeillen. Minä tiesin, mitä
huominen toisi tullessaan! Mutta ah, hän ei aavis
tanut mitään irrottaessaan kätensä kädestäni.
He lähtivät kävelemään puistokujannetta, ja minä
jäin seisomaan paikoilleni; katselin heidän jäl
keensä kuun valossa, heittäydyin maahan ja puh
kesin itkuun, sitten hypähdin jälleen pystyyn,
juoksin penkereelle ja näin hänen valkoisen pu
kunsa vielä häämöttävän alhaalla korkeiden leh
musten varjossa, puutarhanportin toisella puolen;
ojensin käteni, ja näky katosi.
20. lokakuuta
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Mutta kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä! Kaikki
kääntyy vielä hyväksi. Sillä sinä olet oikeassa,
ystäväni. Siitä lähtien kun olen päivittäin joutu
nut liikkumaan ihmisten parissa ja nähnyt, mitä
kaikkea he tekevät ja touhuavat, olen tullut paljon
paremmin toimeen itseni kanssa. Siinäpä se, kun
me nyt kerran olemme sellaisia, että vertaamme
kaikkea itseemme ja itseämme kaikkeen, niin mei

ta ja tyytyväisyyttä!

man päivän. Ellei hän olisi niin epäystävällinen,
kaikki olisi hyvin. Niinpä niin, kohtalo on varan
nut osalleni kovia koettelemuksia. Mutta rohkeut
ta vain! Kepeä mieli auttaa kailckeen! Kepeä
mieli? Oikein naurattaa, kun tuollainen ilmaus
pujahtaa kynästäni. Ah, pisara keveämpää verta
tekisi minusta onnellisimman ihmisen auringon
alla. Mitä? Toiset ne uhkuvat itsetyytyväisyyttä ja
rehentelevät vähäisillä voimillaan ja kyvyillään, ja
minä sen kuin epäilen omia voimiani, omia lahjo
jani! Hyvä Jumala, sinä, joka olet lahjoittanut
minulle kaiken tämän, miksi et vähentänyt pois
puolta ja antanut minulle sen sijaan itseluottamus

Saavuimme tänne eilen. Lähettiläs voi hiukan
huonosti ja pysyttelee sen vuoksi sisällä muuta
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