
Kadonneen kyyneleen arvoitus
eli tarina siitä, kun lohikäärme unohti miten 

itkeä



Olipa kerran iso, vihreä lohikäärme. Sen nimi oli Joonas. Joonas oli kiva ja ystävällinen lohikäärme. Sen paras 
ystävä oli krokotiili Niklas. Kaikkein mieluiten Joonas ja Niklas pelasivat jalkapalloa ilmassa. Joonas lenteli ja potki
ilmasta käsin Niklakselle, joka vastasi potkuihin korkealta kalliolta.



Eräänä aurinkoisena päivänä, kun kaverukset olivat tavalliseen tapaan pelaamassa jalkapalloa ilman palloa (se oli niiden mielestä
siten kaikkein hauskinta.) sattui Joonakselle vahinko. Sen oli tarkoitus ihan vaan leikillään puhaltaa kuviteltua palloa, mutta sen
suusta tulikin iso liekki. Se oli unohtanut aamulla ottaa tulenestopillerinsä, vaikka äiti lohikäärme olikin siitä muistuttanut monta

kertaa. Sillä oli vaan ollut niin kiire palloilemaan Niklaksen kanssa.



Liekki osui suoraan Niklaksen jalkaan ja jalassa ollut uusi salamoita vilkuttava lenkkari tummui tulesta. Niklas tempaisi lenkkarin oitis
pois jalastaan ja heitti sen kalliolta alas suoraan alapuolella virtaavaan jokeen. Kaverukset säntäsivät lenkkarin jäljessä veden äärelle
ja Niklas sukelsi lenkkarin pois joen pohjasta. Kenkä oli pilalla. Enää se ei ollut loistavan punainen eikä salamat vilkkuneet joka
askeleelle. Suuret kyyneleet kohosivat Niklas- krokotiilin silmiin ja se katsoi vihaisena Joonasta ja huusi:
- Sinä teit tuon tahallasi. Aamulla nähtyäsi uudet kenkäni oli niin kateellinen, ettet sanonut mitään. 



Joonas- lohikäärme aukaisi suunsa ja oli sanomassa, ettei hän todellakaan tarkoituksella puhaltanut liekkiä Niklasta päin, mutta suusta
tulikin uusi liekki. Tällä kertaa liekki oli onneksi vaan ihan pieni, eikä se osunut lähellekään Niklasta, mutta silti Niklas suuttui entistä
enemmän. Niklas mulkaisi Joonasta tosi äkäisesti ja hyppäsi jokeen ja alkoi vimmatusti uimaan jokea pitkin pois Joonaksen luota.



Joonas nousi siivilleen ja lensi vastakkaiseen suuntaan kuin mihin Niklas ui. Joonasta harmitti, mutta myös vihastutti
Niklaksen käytös. Suuttua nyt vahingosta noin. Kyllähän Niklas tiesi, ettei hän tahallaan olisi liekittänyt ystäväänsä. Vai
tiesikö Niklas sittenkään? Oli totta, ettei hän aamulla ollut sanonut mitään uusista kengistä, tuijottanut vaan. Hän oli
miettinyt mielessään, mistä Niklas oli niin upeat kengät saanut eikä sitten ollut ehtinyt kommentoimaan kenkiä
mitenkään, kun hauska peli oli alkanut. Onneksi Niklaksen jalkaan ei sattunut, uusi kenkä meni vaan pilalle. 



Joonas lensi mutkitellen kotiinsa suuren puun luona olevalle isolle luolalle. Äiti lohikäärme oli juuri keittämässä
sinikalakeittoa nuotiolla pihalla. Poikansa siipien asennosta äiti lohikäärme huomasi heti, että jokin asia painoi Joonaksen
mieltä. Hän pyysi Joonasta nuotiolle ja silitteli rauhallisesti poikansa selkää. Joonas kertoi äidilleen kaiken, mitä oli käynyt.

•Voi Joonas, äiti lohikäärme sanoi hiljaa ja jatkoi:
•Sinä joudut syömään tulenestopillereitä, koska et ole ikinä oppinut itkemään. Meillä muilla lohikäärmeillä kyyneleet
estävät tulenliekit silloin, kun emme niitä halua tehdä.
•Mutta, ettehän te muut koko aikaa itke, kuiskasi Joonas edelleen roikuttaen päätään.



Äiti lohikäärme nosti poikansa päätä hieman ja katsoi häntä suoraan surullisiin silmiin ja totesi:
Ei niitä kyyneliä näy. Ne vaan pysäyttävät liekit. Eivätkä ne ole surusta tehtyjä kyyneliä. Ne auttavat pitämään surun poissa
ettei moisia vahinkoja satu. Sinun pitää muistaa ottaa pillerit joka kerta tai sitten…..

…..tai opetelle itkemään, keksi Joonas.

Niin, se vaan ei ole kovin helppoa se, äiti lohikäärme sanoi.

Tämä valokuva, tekijä Tuntematon tekijä, 
käyttöoikeus: CC BY-SA.
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Joonas päätti opetella itkemään. Se nipisti ensin itseään varovasti. Se sattui hieman. Sitten se nipisti itseään kovemmin. Se sattui jo 
aika paljon, mutta silti kyyneleet eivät tulleet. Joonas kokeili vielä kerran. Tällä kertaa se puristi kultasuomuista ihoaan niin kovasti, 
että pari suomua tippui kilahtaen maahan, mutta yksikään kyynel ei vierähtänyt Joonaksen poskille.

Joonas päätti kokeilla sipulitemppua. Se kaivoi kasvimaasta kolme kookasta sipulia ja kuori ne ihan silmiensä edessä. Se jopa tiristi
hieman sipulivettä silmiinsä, mutta mitään ei tapahtunut. Sipuli vaan kirveli silmiä ja harmitus täytti Joonaksen mielen.
En minä ikinä opi, se mietti.



Surullisena Joonas painui niin syvälle luolan onkaloon kuin vain pääsi.

Se kyhnötti viluissaan pienessä onkalossa selkä vasten kylmää ja kosteaa kalliota. Elämä ei ollut vielä koskaan tuntunut
näin tyhjältä.



Juuri, kun Joonas oli vaipumassa surulliseen uneen, se kuuli ulkoa hilpeän äänen. Ihan kuin joku olisi huutanut
”Joonas”.

Joonas kohotti päätään ja heilutteli isoja vihreitä korviaan kuin kuullakseen paremmin ja ajatteli:
-Se ei ollut äidin ääni. Se kuulosti ihan….. Ei, ei se voinut olla Niklas. Niklashan oli suuttunut ja lähtenyt uimaan
ihan eri suuntaan. Minä varmaan nukahdin ja näin hauskaa unta, jossa olimme taas ystäviä.



Silloin ääni kuului uudelleen ja tällä kertaa entistä selkeämmin:
Joonas, tule pois sieltä. Mennään pelaamaan palloa.

Onkalon aukkoon oli ilmestynyt Niklaksen vihreä, suippo pää. Se hymyili Joonakselle kaikilla kahdellakymmenelläkuudella
hampaallaan ja pomputteli kuvitteellista palloa pitkällä hännällään.



Joonas ryömi pois onkalosta ystävänsä luo. Se halasi Niklasta ja kuiskasi:
-Anteeksi, että lieska poltti uuden kenkäsi. Olin unohtanut aamulla ottaa tulenestopillerini ja siksi suustani tuli
se typerä liekki. Vaan enää minä en tarvitse pilleriä. Sinä opetit minut itkemään. Ilonkyyneleet estävät liekit. 
Kiitos, että tulit luokseni ja kiitos, että olet minun ystäväni. Tule, mennään.



Äiti lohikäärme katseli hymyillen ystävyksiä. Se oli juuri puhaltamassa nuotiota sammuksiin, kun Joonas tuli sen viereen.
Anna minä autan sinua, äiti, Joonas sanoi ja henkäisi kovasti kohti nuotiota. Suuri puhallus sammutti liekit saman tien.

Sinä opit, poikaseni, sanoi äiti lohikäärme hymyillen. Sinä opit!

Joonas hymyili äidilleen kaikilla mahtavilla hampaillaan.
Niin, nämä ovat nyt niitä salaisia ilonkyyneliä, se sanoi.

Sitten hän kääntyi ystävänsä puoleen ja huikkasi:
Hyppää selkään . Nyt lennetään.



Pian taivaalla näkyi enää pienenä pisteenä Joonas- lohikäärme selässään paras ystävänsä Niklas- krokotiili.

Tuuli kuljetti Äiti- lohikäärmeen korviin iloisen jutustelun, kun kaverukset suunnittelivat tulevaa pallopeliä.

Äiti krokotiili hymyili onnellisena ja sen silmäkulmaan vierähti pieni onnenkyynel.


