
 

6.2a. Rakkaus vakavasti 

 

  Ennen, kuin rakastutaan, pidetään jostakin henkilöstä ja hakeudutaan hänen 

läheisyyteensä. Ylensä puhutaan ihastumisesta vastakkaiseen sukupuoleen.  

 

  Toisien kohdalla ihastuminen tapahtuu intohimoisesti ,  se on rakkautta ensi 

silmäyksellä ja se voi iskeä, kuin pyörremyrsky. Tämän seurauksena voi kehittyä 

myös kohtalokas rakastuminen, joka on täynnä intohimoa ja omistautumista. 

Kohtalokas rakastuminen on kaatanut valtaistuimia, saattanut ihmisiä hulluuden 

partaalle tai saanut vain muuten toimimaan normaalin järjen vastaisesti .  

 

  Tyhjä rakkaus saattaa olla pelkkää omistautumista,  mutta muuten se on 

hyväntekeväisyyden kaltaista ja saattaa aiheuttaa suuriakin odotuksia 

vastapuolella.  Tällainen on vaarallista leikkiä toisen tunteilla.   

 

  Romanttinen rakkaus luo suuria mielikuvia kynttiläillallisista hyvine ruokineen 

ja viinineen, ruusuja,  kädestä kiinni  pitämistä, läheisyyttä, suudelmia ja 

intohimoa. Kukapa sellaisesta ei uneksisi  ja itse kunkin hyvä on nähdä vaivaa 

romanti ikan ruokkimisen eteen.  

 

  Kumppaninrakkaus on läheisyyttä ja omistamista ja tätä kokee näkevänsä 

iäkkäiden parien kohdalla kymmenien vuosien yhdessä olon jälkeen. Kuitenkin 

kuunnellessa ja katsellessa joidenkin vanhojen parien kuhertelu ja toisiensa 

kiusoittelua, näkee,  että romanti ikka kukkii yhä. Tällaisia pariskuntia ei voi muuta 

kuin katsoa ylöspäin ja ottaa opikseen. 

 

6.2.b. Ironisesti 

 

  Kuka sitä nyt  menee rakastumaan, vaikka ehkä pitäisikin jostakin henkilöstä. 

Toiset ihastuvat  vielä muka intohimoisesti ja, että rakkaus syntyisi ensi 

silmäyksellä ja vielä pyörremyrkyn tavoin.  

 



  Miten kohtalokkaasti rakastumisessa voisi intohimoa löytyä ja saati sitten että 

haluaisi omistaa toisen.  No, jos näin kävisikin, niin mitä kohtalokasta siinä voisi 

olla. Kyllä se on muut asiat jotka valtaistuimia kaatavat ja rakkaushan ei  saata 

ketään hulluuden partaalle saati sitten veisi järjen. 

 

  Tyhjää rakkautta ei  olekaan ja pelkkää omistamista ei halua kukaan, jolloin 

suuria odotuksia ei myös voi syntyä. Toisen tunteilla voi  leikkiä niin paljon kuin 

haluaa ja romantiikassa ei  ole mitään hohtoa. Mitä ideaa on syödä kynttiläillallista 

hyvine ruokineen ja viinineen, kun tavall ista ruokaa ja vettäkin on tarjolla.   

Ruusujen katkominen ja kädestä toisen lähelle vetäminen ei synnytä intohimoa. 

Kukapa tuollaisesta edes uneksii.   

 

  Pitkään eläminen saman kumppanin kanssa on vain piintynyt  tapa josta ei  pääse 

irti .  Kun jossain tapaa vanhoja pariskuntia, eihän heillä ole mitään 

keskusteltavaakaan. Tällaisia pariskuntia ei viitsi  edes katsella, saati sit ten 

kuunnella mikäli  he puhuisivat,  eikä heistä voi oppiakaan mitään. 

 

6.2.c.  Runsas ja vyöryttävä tyyli 

 

  Ollappa rakastunut,  miten ihanaa olisikaan hakeutua lähellesi  ja tuntea suurta 

paloa. Intohimoisesti  ihastuisin,  pyörremyrskyn lailla rakkaus iskisi nuolensa 

minuun.  

 

  Jospa tulisinkin rakastuneeksi kohtalokkaasti,  täynnä intohimoa, hehkua ja suurta 

omistautumista. Kaataisin vaikka valtaistuimia, saattaisin hulluuden partaalle, 

toimisin täysin järkeä vailla. Antaisin rakkauden, tunteiden ja intohimon viedä. 

 

  Miten rakkauteni voisi olla tyhjää,  koska olemassa on suuri  rakkauden sammio 

josta ammentaisimme metemme. Vailla hyvänteon tunnetta, suurin odotuksin 

purjehtisimme rakkauden ja romantiikan laivalla.   

 

  Satamassa meitä odottaisi kimppu ruusuja ja kädestä sinut kuljettaisin hämyisään 

satamaravintolaan kynttiläillalliselle.  Nauttisimme hummeria,  meren herkkuja, 



rypäleitä ja hunajaa ruusuntuoksuisessa huoneessa. Viini juovuttaisi meidät  ja 

suurta intohimoa pursuen syöksyisin odottavaan syliisi.   

 

  Romantiikka ei  katoaisi koskaan elämästämme, poimisimme sen kukkasista 

intohimon hedelmät vielä vuosikymmenienkin jälkeen.  Rakkauden läheistä 

yhteenkuuluvuutta tuntien seilaisimme kohti iankaikkisuuden portteja. 

 

6.2.c.  Niukalla tyylil lä 

 

  Kun rakastun, hakeudun lähellesi. 

Ihastun intohimoisesti,  se on rakkautta ensisilmäyksellä. 

 

  Se iskee pyörremyrskyn lailla, kohtalokkaasti .   

Täynnä intohimoa. 

 

  Saattakoon hulluuden partaalle. 

Vieköön järjen. 

 

 

  Tyhjä rakkaus. 

Pelkkää omistautumista. 

 

  Suuria odotuksia. 

Vaarallisia leikkejä.  

 

  Romanttinen rakkaus, ruusuja,  ruokaa, viiniä. 

Läheisyyttä, intohimoa. 

 

  Romantiikan unelmia,  kukkia. 

Vuosikymmeniä yhdessä. 


