Alkusanat
Kaikki alkoi jo lukioajoilta. Kirjoitin muistiin omasta mielestäni nokkelia
sanontoja ja ajatuksia. Kaikkea maan ja taivaan väliltä. A 5 kansio täyttyi
nerokkailla ajatuksilla eri teemoin A:sta Ö:hön. Sitten se on vain jatkunut.
Tietokone helpotti ajatelmien ja mietelmien keräämistä.
Tarjoilen tässä joitakin makupaloja. Yhtä ja toista, enimmäkseen siltä väliltä.
Olen nimittäin poiminut niitä seikkoja, jotka jollain tavalla koskettavat elämää
suhteissa. Mitä elämä oikeastaan olisi ilman suhteita? Ja mitä muuta se voisi
olla? Ajatelkaapa rabbinia, joka lankesi kiusaukseen ja pelasi golfkierroksen
sapattina. Ja onnistui tekemään hole in onen. Mutta mikä tragedia – hän
ei voinut tarjota kenellekään drinkkiä golfklubilla eikä hän voinut kertoa
uroteostaan kenellekään seurakuntalaiselle!
Viisaasti sanottu on usein myös humoristisesti sanottu. Huumori ja vakavuus
ovat sukua keskenään. Vakavuus ja paras huumori ovat huonetovereita. Missä
niiden polut erkanevat, muuttuu huumori ironiaksi ja totuus kuolemanvakavaksi.
On totta mitä Carl Zetterström sanoi ihmisistä, joilta puuttuu huumori, heiltä
puuttuu usein totuuden käsitys. Jotkut ottavat itsensä niin vakavasti, että
muiden on mahdotonta ottaa heitä vakavasti. Ilo otetaan vakavasti taivaassa,
sanoi C S Lewis, joka antoi omaelämäkerralleen nimen Surprised by Joy.
Mikäli haluaa kuulijoiden muistavan jotain niin on hyvä kuvittaa sanomansa
kertomuksella. Haluan antaa esimerkkejä tällaisesta. Mutta on myös hyvä
muistaa kertomukset. Jottei kävisi niin kuten piispan, joka kuuli nuorisopappi
Johanssonin vangitsevan kuulijoiden mielenkiinnon kertomalla seuraavaa:
– Minun on tunnustettava eräs asia. Olen ollut kahden naisen käsivarsilla:
Toinen on tietenkin oma vaimoni ja toinen on …äitini!
Piispa huomasi kuinka hyvin kertomus toimi. Kun tuomiokirkko oli täyttynyt
väestä hän alkoi kertoa innokkaasti:
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– Minun on tunnustettava eräs asia. Olen ollut kahden naisen käsivarsilla:
Toinen on tietenkin oma vaimoni ja toinen on…
Sitten tuli oikosulku. Vaikka aivokapasiteetti työskenteli täysillä, ei
kertomuksen jatko tullut hänen mieleensä. Mutta sitten hänellä valkeni:
– Niin, ja toinen on pastori Johanssonin äiti!
Mutta tokihan on niin, että saamme useita mielleyhtymiä kuullessamme hauskan
pilan tai humoristisen kertomuksen. Huumori ja leikillisyys kuuluvat yhteen
vapaan ja luovan ajattelun kanssa. Onhan toki vaikeaa olla vihainen ihmiselle,
joka saa meidät nauramaan.
Haluan siis tarjota yhtä ja toista, pohdittavaa siitä mikä meille kaikille on
yhteistä, nimittäin elämä. Luonnollisestikaan ei ole kyse ainoastaan omista
ajatelmista, vaikka sellaisiakin on. Joskus olen hukannut lähteen. Ne lähteet,
jotka mainitaan, eivät myöskään ole aina alkuperäisiä. Ne henkilöt, jotka saavat
kunnian jostakin sitaatista, ovat voineet vuorostaan napata sitaatin joltain
toiselta. Harvoin voimme omia itsellämme mitään tässä maailmassa. Ei edes
viisaita ja järkeviä ajatuksia.
Osa lainauksista on alunperin ollut suomenkielisiä. Joihinkin olen
onnistunut löytämään lähteen, osa on suomennettu uudelleen oltuaan välillä
ruotsinkielisessä käännöksessä.
Toivottavasti jotain ajattelemisen arvoista sekä sanoin että kuvin on myös
ammennettavissa itsellesi.
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