
 

Iloisena rannalla 

      Punahehkuinen kuumottava aurinko on laskemassa meren selällä olevien 

kahden saaren väliin.  Helteisen päivän jälkeen illan vieno merituuli hyväilee 

vartaloani kulkien löysän paidan sisään ja saa sen hiljaiseen vartaloa hyväilevään 

liikkeeseen. Seison rannan ruskealla hienolla hiekalla aivan vesirajan tuntumassa. 

Ylitseni  liitelevät vieressä olevan punaisien rantavajojen räystäiden alla pesivien 

tervapääskyjen tämän kesän poikaset . Iloisest i ne kisaavat ilmassa kadoten välillä 

taivaan korkeuksiin ja palaavat siel tä kaarrellen vajan räystäälle. Hetken ne 

seisovat rinnakkain rivissä ja visertelevät  iloisesti  kilpaa keskenään. 

      Katselen välillä hiekkarannan oikealla puolella olevalle parkkipaikalle ja 

odotan rakkaani saapumista. Katseeni siirtyy hiekkarannan takareunassa kasvavien 

kauniisti  kukkiviin Juhannusruusupensaisiin. Huomaan samalla myös niiden edessä 

kaulakkain istuvan nuoren parin,  jotka eivät  tunnu saavan katseitaan irti  toisistaan. 

Mieleni  täyttää kaipaus ja odotuksen huuma.  

      Keskikesän luonto on kauneimmillaan, ahmin sisääni ilmassa leijuvia tuoksuja. 

Erotan niissä vähän matkan päässä olevien syreenin tuoksun ja nyt  taas 

voimakkaimpana on vienon tuulen tuoma suolainen meren tuoksu. Haluaisin 

loikkia ympäri rantaa ja kumarrella nuuskimaan kaikkien erilaisien kukkien 

tuoksuja, ranta-apilan, ruusun, kaikkien mitä lähistöltä löytyy. 

      Auringon hehku värjää puiden lehdet ja laskevan auringon säteet leikkivät  

pienien maininkien kanssa. Kuulen lähestyvien askelien äänen hiekassa ja käännyn 

katsomaan äänen suuntaan. Lähestyt  minua kukallisessa kesämekossasi,  jonka 

helmat heilahtelevat kävelysi tahdissa.  Lähden sinua vastaan ja halaamme 

toisiamme. Siirrymme rannan toiseen reunaan hiekalle vedetyn puisen, tervatun 

veneen viereen ja istumme hiekalle.  Mikä onkaan kesäisempää meren rannalla,  

kuin tervattu vene ja siitä lähtevä tuoksu.   

      Vähän matkan päässä olevan saaren rannalla palavasta nuotiosta kohti taivasta 

kohoaa savukiehkura. Nuotion ääreltä joku lähtee kahlaamaan veteen ja pulahtaa 

uimaan. Ilta on hiljentynyt, läheisistä pensaista kuuluu pikkulintujen viserrystä ja 

meri asettuu yöpuulle. Kuinka ihanaa onkaan istua helteisen päivän jälkeen 

merenrannalla ja pitää sinua kädestä. Mieleni  tekee rutistaa sinut rintaani vasten, 

istua hil jaa,  laulaa, ihailla vain kaunista merell istä maisemaa. Vierekkäin 



toisiimme nojaten katsomme auringon katoamista horisontti in ja värien hehkua 

hämärtyvässä kesäyössä.  


