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V Tunne
Siitä syystä vai huolimatta siitä?

Pari yötä sitten näin unta. Siinä olin pappilassa ja
muun jutun jatkona myönsin pitävän paikkansa,
että olisi mukava olla naimisissakin. En ajatellut
sanoilla olevan merkitystä, mutta rovasti etsi
jonkun lomakkeen, jonka sisällöstä en saanut
mitään selvää, mutta näin rovastin kirjoittavan
siihen nimeni jonkun kysymyksen jälkeen. Sitten
hän kysyi minulta: - Mikä on morsiamen nimi?
En vieläkään ottanut asiaa vakavasti, vaan sen
enempää ajattelematta lausuin kuin vahingossa
Hänen nimensä, jonka huomasin rovastin
lomakkeeseen kirjoittavan. Sitten tuli muuta
ohjelmaa ja keskustelumme päättyi. Kotimatkalla
käsitin, että oli tullut tehdyksi jotain tyhmää ja
varomatonta, sillä minulle selvisi, että ensi
Kunnallislehdessä ilmoitetaan meidän aikovan
avioliittoon. Morsiamen mielipidettä ei ollut
kysytty eikä hänelle ilmoitettu. Se oli uusi tapa
solmia avioliittoja. Mitä tehdä? Peruutus oli
mahdoton. Ensin ajattelin, että lehden
ilmestyttyä ja naapurien ilmoitusta ihmeteltyä,
päästän hätävalheen ja olen hämmästelevinäni,
kuka kunnoton tuollaisen ilmoituksen on lehteen
värkännyt. Sitten ymmärsin, ettei se pitkälle auta,
voivathan naapurit kysyä lehden toimitukselta ja
ehkä rovastiltakin, joten totuus tulisi heti ilmi.
Tunsin itseni kiusaantuneeksi ja olin melko
varma, ettei ”morsiameni” hyväksynyt
menettelyäni, vaikka asian muuten olisikin
hyväksynyt, joka sekään ei suinkaan ollut varma.
Itsekin epäröin, olisinhan halunnut selvittää
toisen elämänkatsomusta kun nyt kaikki tapahtui
vailla harkintaa.
Herättyäni olin kuin vankilasta vapautunut. Että
se olikin vain unta. Kuitenkin monet menevät
naimisiin juuri tällä tavalla ja heräävät vankilassa
… josta ei pääse pois. 27.6.1952

Avioliittomarkkinoilla menestyy parhaiten se, joka
tekee korkeimman tarjouksen. Kosimispuuhissa
luvataan kaikkea mahdollista lainkaan kiinnittämättä
huomiota siihen, voidaanko lupaukset täyttää.
Huudot maksetaan katteettomilla sekeillä. 19.8.1980

Onnelliseksi selitetään sellainen avioliitto, joka täyttää
kihlausajan lupaukset. 19.8.1960

Ajattelen eroottisia ajatuksia paljon vähemmän kuin
muita asioita ja paljon vähemmän kuin muut yleensä
sellaisia ajattelevat.

Kuka haluaisi tutustua henkilöön joka tunnetaan,
mutta omaperäisenä. 4.4.1961

On suloista kuvitella, että joku pitää omituisuuksiani
hyveinä, ihailun arvoisina kuin siedettävinä vikoina.
24.6.1954

Täytyy olla vähemmän kohtelias, jotta voi luottaa
siihen, että työni herättää kiinnostusta eikä minä itse.
5.5.1948

Sellainen on minun sydämeni. Ulkonaisesti ei saa tulla
mitään näkyviin, vaikka sydän on ”kuollut”.
21.12.1924

On edullisempaa elää naimattomana kuin
sydämettömänä. 15.9.1922

Kunhan näyttää ulospäin aivan kuin varallisuus olisi
rajaton, niin omaa hyvät mahdollisuudet päästä
naimisiin jonkun sellaisen kanssa, joka antaa
lentosuukon kassakaapille… 13.9.1922

Kunnon ihmistä. Sellaista jota voi kunnioittaa yhtä
paljon kuin hyvää hevosta. Useimpia ihmisiä ei voi
kunnioittaa näinkään paljon. 11.9.1922

Jos rihkamakaupalla itsensä elättävä nainen pitää
naimisiin menoa ristinä, niin monin verroin
suuremmalla syyllä minäkin voin ottaa asian siltä
kannalta. 26.1.1925

Kovin heikko ja kitukasvuinen on erotiikan kukka
minussa. Toiset voimakkaammat kasvit anastavat siltä
ravinnon ja kasvutilan. Eikä ole ketään joka sitä
kastelisi. 12.12.1922

Entä jos vaaditaan panemaan sukset pysyvästi jalkaan
huhtikuun alussa? Saattaisi niillä ensimmäisinä päivinä
hiihdelläkin. Kesän tullessa sukset olisivat suurena
haittana kulkiessa. Ja minähän arvaan että suvi pian
tulee… 11.1.1918

Aina silloin tällöin sieluuni livahtaa heikko toivo,
jonka ajan pois kuin pahantekijän luotani, mutta joka
suotuisassa tilaisuudessa kykenee karkottamaan järjen
päätelmät. 27.6.1925

Mikäpä auttaa kun heittää kaikki toivo sydämen
sopukoista niin kuin se jo aikaa sitten on tullut
heitetyksi järjen komeroista. 27.6.1925

Ei mitään epämiellyttäviä muistoja, ei sisäisiä taistoja
eikä epäilyksiä. 15.1.1925

Paksuun lumeen oli sotkettu kaksi polkua, jotka
menivät ristiin. Minä kävelin toista ja hän toista. Jos
olisin kävellyt normaalia vauhtia, olisin ehtinyt
risteyskohtaan hieman häntä aiemmin. Näin hänen
lähestyvän ja hidastin käyntiäni ja pysähdyin polun
viereen. Hän lähestyi risteyskohtaa ja sanoi huomenta
jo ohi ehdittyään. Äänen väristä ei voinut päätellä
mitään.
Jäin seisomaan kunnes hän hävisi näköpiiristä, mutta
hän ei vilkaissut taakseen. Voi pitää varmana asiana,
että molemmat ovat selvillä siitä, ettei tästä sen
valmiimpaa seuraa, mutta miksei hän voi suhtautua
asiaan vapaammin3.12.1952

Nainen on luonnon
makein syötti.

Enemmistö miehistä viehättyy enemmän laiskuuden ja
heikkouden lahjoittamaan sulouteen ja viehkeyteen
kuin työstä seuraaviin kömpelyyteen ja karheuteen.
13.9.1922

Tyttö joka muuttuu vakavaksi kiinnostavan miehen
seurassa on arvokas persoonallisuus. 24.6.1954

Naiset näyttävät luulevan että on heidän vallassaan
luoda mieluisa koti kiinnittämättä erityisempää
huomiota siihen, mikä puoliso on miehiään.
Lähdetään merelle vuotavalla veneellä ja uskotaan
pelkällä tahdon voimalla pysyttävän kuivina.
Puhumattakaan että yritettäisiin tarkastaa vene ennen
vesillelaskua. Uskotaan ilman muuta että märkäkin
vene vedessä kuivuu. 11.4.1926

Voimakkaan luonteen kurissapitämiseen tarvitaan
tahtoa ja erityisiä toimenpiteitä, joista seuraa usein
liiallisuuksiin menevä varovaisuus ja eristäytyneisyys.
Ulkoinen erilaisuus antaa lisäsuojaa tunteen
purkauksia vastaan. Tällainen ihminen ei voi hengittää
vapaasti, koska ”vapaus” veisi tielle, josta ei ole
paluuta. On elettävä henkisissä kureliiveissä.
20.12.1922

Vaatimattomuus on ylpeyden laji 11.8.1912

Yksinäisyys voi olla suuri lääkäri ja suuri lohduttaja.
Kun raskaina hetkinä tuntee olevansa jokaisen tiellä,
on raskasta on olla toisten keskellä sydänhaavoineen.
Silloin voi paeta yksinäisyyteen, miettiä ja itkeä.
Tuskaa ei tarvitse salata.

Miksi unelmoin? On väärin aina kaivata ja kaihota.
Miksi todellisuus katoaa? Miksi jäävät haaveet, jotka
kuitenkin sortuvat? 20.1.1919

Ettei jäädä uskalla silloin kun ei pyydetä jäämään. Pois
lähteminen on usein viisasta silloinkin, kun pyydetään
jäämään. 17.5.1926

Ei ole sopivaa käyttäytyä siten, että mahdollisesti
herättää vastapuolessa eroottisia tunteita. Jos nimittäin
otaksuu toisen kokemattomaksi. 15.1.1926

Täytyisi osata toimia siten, ettei nainen tule hyvän
asian estäjäksi, vaan edistäjäksi. 15.9.1912

Aiheuttaa suuttumusta kun huomaa toisen salanneen
asioita onnistumatta siinä. 25.9.1923

Hän kertoi ”sateenvarjonsa särkyneen”. Hän on
huomannut tuollaisten sanantapojen viehättävän. Ne
saavat kokemattomat luulemaan olevansa erityisiä
uskottuja. Se teki minuun vastenmielisen vaikutuksen
ja vielä paljon vastenmielisemmän olisi tehnyt siinä
tapauksessa, jos olisin otaksunut sen olleen
suunniteltua minun ”viettelemisekseni”. 25.9.1923

Liian vähän olen ottanut huomioon että toisella on
lukuisa joukko ”rakastajia” kun toisella tuskin yhtään.
Tämä suhteen epätasaisuus selittää paljon. Mikä teki
hänet minulle erikoiseksi, teki minut hänelle liian
tavalliseksi. 25.9.1923

Tyttö vakuutti ettei vihaa mitään niin kuin miesten
juopottelua. Minäpä olin mielissäni: siinäpä vasta tyttö
minun makuuni. Rakastuminen oli hyvällä alulla,
kunnes paikkakunnan kaikkein renttumaisin juoppo
huomasi tytön. Tyttö jätti minut ja meni sen retkun
kanssa. 14.1.1959

Vaikka onkin hyväksi hillitä itsensä silloin kun jotakin
vastenmielistä sattuu eteen, niin ei se tarkoita samaa
kuin mahdollisuuksien noudattaminen ystäviä etsiessä.
17.5.1926

Ei ole lainkaan sama olla kohtelias epämiellyttävälle,
jotta saisi harjoitusta välttää epämiellyttäviä
kohtaamisia sellaisten kanssa, jotka tavallisesti ovat
miellyttäviä. 17.5.1926

On mahdotonta tavoittaa villejä koiria, jos ne on
päästetty vapauteen. 20.12.1922

Reilusti sanottu ”ei” synnyttää kunnioituksen tunteen
paljon paremmin kuin epäröivä myöntyminen.
Himon tapoja 29.5.1961

Milloin kuolema tulee minulle vieraaksi? 29.9.1922

En pelkää naisia
enkä miehiä ja
kuolemaa kaikkein vähimmin.

Kevyttä on elää
ja elämä on ihanaa
jos elää oikealla tavalla.
Silloin elämään tulee paljon vuosia
ja vuosissa on paljon elämää.
Koska ikävät asiat lyhentävät elämää,
niin pitkän ja iloisen elämän saavuttaa
helpommin kuin lyhyen ja iloisen.
Mutta virheellisesti elävien mielestä
lyhyt ja iloinen elämä
on pitkää ja ikävää parempi.

