
Epälohikäärme
Veli Holopainen

Epälohikäärme suuri 
luolastansa nousi juuri 

Etsii ruohonjuurta suuhun 
sitten lentää puusta puuhun 

Epälohikäärme  eli  Lokis  on  suuri  melkein  lohikäärmeen  näköinen  olio.
Epälohikäärmeeksi sitä kutsutaan siksi, että se syöksee vettä eikä tulta niin
kuin oikeat lohikäärmeet. 

Lokiksella  on  vain  yläleuka,  ja  siinä  kaksi  suurta  hammasta.  Niillä  Lokis
kaivaa maahan luolia asunnokseen. Erityisesti se rakastaa kallioluolia, mutta
niiden kaivamisesta se ei erityisesti pidä. Kiven kaivaminen nimittäin koskee
sen kahteen hampaaseen. 

Epälohikäärme syö ruohonjuuria. Niitä se tarvitsee paljon, koska se on suuri
otus,  mutta  ruohonjuuret  ovat  pieniä.  Siksi  se  joskus  syö  välipaloiksi
kivenmurikoita.

Lokiksella ei ole siipiä. Sen vuoksi se lentää sivuttain heiluttamalla pyrstöään
ja yläleukaansa. Tällöin eteenpäin näkeminen on vaikeaa, mutta se ei haittaa,
koska Lokis on muutenkin melkein sokea. 

Sitä paitsi se ei pysy ilmassa kovin kauan ja lentää kerrallaan vain puusta
puuhun. Puussa levätessään se naukkaa aina muutamia ruohonjuuria. Sillä
on nimittäin niin pitkä kaula, että se ylettyy puusta maahan.

Lokiksien suku suuri
 kovin vähiin kuoli juuri 
Hukkuivat ne kiviluoliin 

maatuivatkin kohtapuoliin 

Ennen Lokiksia oli paljon, mutta nyt niitä on jäljellä vain yksi. Muut lokikset
kuolivat, kun ne erehtyivät nukkumaan suu auki. Lokiksethan syöksevät vettä,
ja kun niiden luola tuli täyteen, ne hukkuivat. 

Ainoa jäljellä oleva Lokis pelastui, koska se oli niin laiska, että se oli illalla
nukahtanut ulos luolan suulle. 

Kun  Lokikset  kuolivat,  joutui  Epäeläinten  maan  palokunta  hankkimaan
palolautoja. Siihen asti Lokikset olivat sammuttaneet tulipalot. Tulipaloja taas
sytyttivät oikeat lohikäärmeet, ja siksi Lokikset vihasivat niitä.



Lokiksien  kuoltua  oikeat  lohikäärmeet  lähtivät  Epäeläinten  maasta.
Tulipalojen  sytytteleminen  ei  enää  huvittanut,  kun  ei  ollut  Lokiksia
sammuttamassa niitä. 

Niinpä jäljelle jäänyt Lokis sai elää rauhassa elämänsä loppuun asti (eli siihen
saakka kun pieni peikkoprinssi Salavanjalka Peikkokaupungista surmasi sen),
ja keskittyä yksinomaan ruohonjuurten pureskelemiseen. 

Lokis ruohonjuurta puree 
joskus veljiänsä suree 
jotka hukkui kiviluoliin 

maatuivatkin kohtapuoliin 

Maukasta on ruohonjuuri 
Epälohikäärme suuri 

aina, aina lihoaa 
ehkä joskus halkeaa 


