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18. august
Skulle det da være sådan, at det, der 
skaber menneskets lyksalighed også 
bliver kilden til hans ulykke? Mit 
hjertes fulde, varme følelse for den 
levende natur, som strømmede ind 
over mig med så megen henrykkel-
se, som skabte verden om til et pa-
radis for mig, er nu en uudholdelig 
bøddel, en plageånd, som forfølger 
mig alle steder. 
(…)

Et forhæng er trukket til side for 
min sjæl, og det uendelige livs 
skueplads forvandler sig til den 
evigt åbne gravs afgrund. Kan du 
sige: Det er! Når alt dog forgår? Når 
alt dog med lynets hast ruller bort 
og så sjældent bevarer eksistensens 
fulde kraft, ak, bliver revet med af 
strømmen, bliver dykket under og 

knust mod klipperne? Der gives in-
tet øjeblik, som ikke fortærer dig og 
din rundt om dig, intet øjeblik, hvor 
du ikke er en ødelægger, må være 
det; den ulykkeligste spadseretur 
koster tusinde arme småkryb livet, 
ét enestes trin af din fod ødelægger 
myrens møjsommeligt opbyggede 
bo og tramper en lilleverden i en 
skændig grav.

Ha! Verdens store, sjældne katastro-
fer rører mig ikke, oversvømmel-
serne, der skyller jeres landsbyer 
bort, jordskælvene, som opsluger 
jeres byer; for mig undergraves 
hjertet af den fortærende kraft, som 
ligger skjult i al naturen; som intet 
har skabt, der ikke tilintetgjorde 
sin nabo, tilintetgjorde sig selv. Og 
sådan raver jeg ængstet omkring, 
himmel og jord og deres væv af 

kræfter har jeg om mig: Jeg ser intet 
andet end et evigt opslugende, evigt 
drøvtyggende uhyre. 

21. august
Forgæves strækker jeg mine arme 
ud efter hende om morgenen, når 
jeg dukker op af tunge drømme, 
forgæves søger jeg hende om natten 
i min seng, når en lykkelig, uskyldig 
drøm har narret mig til at tro, at jeg 
sad ved siden af hende i engen og 
holdt hende i hånden og dække-
de den af tusinde kys. Ak, når jeg 
endnu halvt i søvnens svimmelhed 
famler ud efter hende og vågner ved 
det – en strøm af tårer bryder da ud 
af mit beklemte hjerte, og utrøstelig 
græder jeg en dyster fremtid i møde. 

Johann Wolfgang von Goethe:  
Den unge Werthers Lidelser
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