August Pyölniittu
Toimittanut: Johanna Lehto-Vahtera

II Toivo

Kunhan vain saisi takaisin entisen uskonsa

Kun on koko ikänsä kuljeskellut poluttomissa
louhikoissa, joista ei milloinkaan tiedä, milloin ja
miten maisema muuttuu, niin tuottaa laadultaan
uudenlaista tyydytystä, kun näkee edessään
seudun, josta voi osapuilleen laskea, miten
kaukana se on ja kuinka kauan kestää kunnes
sinne ehtii. Tyydytys ei johdu siitä, että edessä
näkyvä paikka olisi jollain lailla erikoisen
mielenkiintoinen. Uusi seikka on se, että yleensä
voi nähdä edessään seudun, johon kannattaa
pyrkiä ja joka ei ole pelkkä erämaan kangastus.
Tätä ennen, jos silmieni edessä on häämöttänyt
osapäämäärä, mieleni on täyttänyt epäilys tai
pelko siitä, että ehkä ”seutu” on kuitenkin jonkin
esteen takana. Kun ei voi nähdä eteenpäin, itsensä
ja päämäärän väliselle alueelle, niin ei voi olla
varmuutta, voiko sinne raivata tietään. Ja jos voi,
niin onko perillä mitään. Taivaanrannalta nouseva
savu voi olla peräisin satunnaisesta kulovalkeasta
tai ihmisasunnosta.
Kun olen suunnitellut uutta artikkelia tai
vastaavaa, olen toivonut siitä askelkiveä
lopulliseen päämäärään, niin mielessäni on
samalla ollut pelko siitä, että artikkelini heitetään
paperikoriin, tai ei mitenkään auta eteenpäin
pääsemisessä. Olen monta kertaa kokenut, että
seikka josta toivoin askelkiveä nousemisekseni,
onkin osoittautunut pelkäksi jalkoihin tarttuneeksi
paakuksi, joka esti nousuyrityksen.
Alkuperäisen päämääräni suhteen olen heittänyt
aikoja sitten kaiken järkevän toivon. 30.5.1926

Usko, toivo ja rakkaus. Luja ja horjumaton usko
asiansa lopulliseen voittoon. Vahva usko, että olkoon
kuinka heikko hyvänsä tai kuinka epäedullisessa
asemassa hyvänsä, niin että kuitenkin voi jotain
pysyvää saada aikaan. Ihana usko siihen ettei voi jäädä
ilman tulosta, että on olemassa korkeampi voima ,
joka suojelee taistelevaa.

Uskon että paha joskus muuttuu hyväksi. Toivon että
paha pian muuttuu hyväksi. Pahan muuttaa hyväksi
rakkaus.

Usko, toivo ja rakkaus ovat lentoneuvot, joiden avulla
voi kohota kaiken saastan yläpuolelle.

On harvinaista että ihminen lankeaa epätoivoon liian
myöhään, mutta on paljon tapauksia, joissa joku on
joutunut epätoivoon liian aikaisin tai aiheettomasti.

Kunhan vain saisin takaisin entisen uskoni. 1.4.1927

En alistu siihen että kuluttaisin loppuelämäni
nukkumalla matkavaunuissa. Tahdon kuolla valjaissa.
20.6.1965

Jos eläisin itsekästä elämää, kuten useimmat ihmiset,
niin hyödyttäisin sillä itseäni, vaikka en
vahingoittaisikaan sillä muita. Minä joko tuhoan
elämäni suotta, taikka sitten tuhoan sen muille
hyödyksi. Jos nykyisen kulkusuuntani hedelmä on
turhuus itselleni ja muille, niin olisi mikä tahansa muu
suunta tahansa turhuus muille. Jos en onnistu,
vahingoitan itseäni, mutta en vahingoita muita.
Jos en ketään hyödytäkään.

Olen katsellut riittävän kauan kangastuksia. Pitäisi
löytyä lähde. Sellainen josta voisi juoda. 1.1.1923

Edessäni on polku joka johtaa päämäärään. Se ei
välttämättä ole erinomainen, mutta onhan siinä edes
polku. 29.5.1926

Alemmat portaat tulevat hyödyttömiksi heti kun
niiden ohitse ehtii. 8.2.1916

Keksijän tulee aina suhtautua epäilevästi väitteisiin
jonkin asian mahdottomuudesta. 8.1.1962
Olen monesti tullut sellaiseen kokemukseen, että
seikka josta toivoin askelkiveä nousemisekseni, onkin
osoittautunut pelkäksi paakuksi, joka tarttui jalkoihini
estäen nousuyritystä. 30.5.1926

Lohduttaudun sillä että kuolemani tulee herättämään
enemmän mielenkiintoa kuin elämäni. 25.2.1949

Joskus on parempi jäädä kotiin. On nimittäin
hauskempaa kuvitella että muut kaipaisivat minua
kuin todeta ettei niin ollut. 5.4.1950

Jyrkän vuoren huipulla on pieni rakennus, jossa
säilytetään siipiparia. - Pitää päästä huipulle, jotta saa
siivet omakseen. Sitten voi lennellä minne tahtoo.
8.2.1916

Sieluihmiset ovat poikkeustapauksia. Sielun perään ei
yleensä kysellä, koska se on enemmistön mielestä
mielenkiinnoton. Eivätkä nekään joita se kiinnostaa
sitä kysele, koska tietävät jäävänsä ilman vastausta.
24.7.1927

Pitäisi perustaa sieluihmisten yhdistys. Onhan meillä
opettajayhdistyksiäkin. Opettajien määrä on puoli
prosenttia väestöstä. Luultavasti sieluihmisiä on
sentään saman verran. On vaivatonta erottaa opettajat
muista kansalaisista, mutta mistä tuntee sieluihmiset.
Voidaanko luottaa siihen, että kun sieluyhdistyksen
säännöt on rekisteröity, jäseneksi ei pyrkisi ketään
sielutonta.24.7.1927

Mitättömätkin moitteet ja loukkaukset saavat matalan
sielun puolustusasemiin. Toisaalta ne joiden aivoissa
ei ole suuria ajatuksia nauttivat toisten
haavoittamisesta. Filosofin ei tarvitse etsiä nautintoa
loukkaamalla toisia, enempää kuin hänelle tuottaa
kärsimystä se jos muut etsivät nautintoa keksimällä
loukkauksia. 26.3.1924

Joskus tunnen olevani luvun eteen asetettu nolla kun
taas muut lukujen jälkeen asetettuja nollia. Ne ovat
sinänsä arvottomia, mutta tekevät merkitsevän luvun
arvoltaan kymmenkertaiseksi. – Tunnen kuitenkin
nojaavani pylvääseen, joka estää kaatumasta vaikka
jokunen nolla päälleni kallistuisikin. 2.12.1916

Kissan hännän nostaa kuolema. 25.21949

Mitä enemmän toivoo, sitä vähemmän pettyy.
Pettyminen suurissa toiveissa ei johda niin huonoon
tulokseen kuin pettymys pienten toiveiden suhteen.
6.3.1929

Joskus käy niin, että laiskottelen siitä syystä, ettei
täytyisi kaikkia toiveitaan heittää.
29.9.1922

Toivon pitäisi olla sen verran voimakas että se
kiihottaisi työhön eikä laiskuuteen.
29.9.1922

Toivo, että vielä näkee jonkun
työnsä kantavan hedelmää,
vaikkei raakuloitakaan vielä näy. (1911)

Hätäsatama ei kykene tukkimaan veneen vuotoja.
15.11.1929

En voi ottaa päälleni sitä, että olisin yrittänyt lentää
korkeammalle kuin mitä siivet kantavat. 11.8.1912

Katumuksen ensimmäisenä ehtona on, että toivoo
tehtyä tekemättömäksi. Katumus on eri asia kuin
syntinsä maksaminen. 28.8.1912

Ihmiskunta on tullut toimeen puoli miljoonaa vuotta
ennen minua ja kai tulee niin edelleenkin. 3.4.1966

Toisella kerralla on mahdollisuus olla varovaisempi, jos
saa yhtä hyvän tilaisuuden. 20.11.1951

Niin kauan kuin teen työtä,
on aina olemassa tulosten
mahdollisuus.

On liian tavallista, että kuuluisuuksien elämäkerroissa
on maininta: Hän kuoli suuressa köyhyydessä ja
kurjuudessa. Olisikohan syytä lisätä tällaisten
henkilöiden lukumäärää? 26.11.1947

Aika on kyllä muuttunut Gutenbergin ajoista, mutta ei
vähävaraisten keksijöiden kohdalla.
6.9.1973

Olen syntynyt ennen aikaani, mutta ehkä saan
kunnian toimia suossa pitkospuuna, jonka ylitse jotkut
muut voivat helpommin rämpiä. Sama se olenko itse
näkyvä vai näkymätön. 16.10.1922

Galilein ajat ovat jääneet historiaan. Totta. Curieita ei
suljettu vankilaan eikä pakotettu vääriin valoihin.
5.12.1947

Pari kuukautta sitten paikallislehden päätoimittaja kävi
meillä katsomassa jos jotain lehteen sopivaa löytyisi. Ja
löytyihän sitä. Eilen kävin noutamassa takaisin
papereitani. Tarkoitukseni oli samalla keskustella asian
johdosta. Näytti siltä että toimituksessakin oltiin
odotettu tällaista tilaisuutta. Aikaakin oli kunhan ensin
kuormattaisiin kolme mehiläispesää odottavaan
hevoskuormaan. Sitten kävi niin, että kuorman tultua
melkein valmiiksi joku ulkopuolelle jäänyt mehiläinen
pisti hevosta, joka tästä pillastui ja kaatoi kuorman.
Tapahtuman selvittely tuli sellaiseksi, että kaikki
”keskustelut” oli jätettävä. Sain vain paperini ja läksin.
En usko enteisiin, mutta olisihan tällainenkin vastoinkäyminen saanut jäädä
tapahtumatta. 18.9.1945

