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Lend Rüütliriiki
„Onu Ingmar, kas sa lendad puhkusele?“
uurib Kookospähkel. Onu Ingmar nimelt
pakib parajasti kohvrit.
„Oleks see vaid nii!“ müristab suur lohe. „Ma
pean hoopis Rüütliriiki vahiteenistusse minema.“
„Rüütliriiki? Kus see veel asub?“ pärib Kookospähkel uudishimulikult.
„Kas sa pole kunagi kuulnud Rüütliriigis asuvast
Lohepuust?“
„Praegu kuulen esimest korda.“
Onu Ingmar selgitab väikesele tulelohele, kuidas
on lood Lohepuuga: „Kaugel-kaugel Lohesaarest
asub Rüütliriik. Selle keskel mäel seisab iidvana
õunapuu. Mäe varjus kõrgub rüütliloss. Sest ajast
peale, kui lohed mäletavad, on lossiisandad tahtnud õunapuud maha raiuda, et mäe peale torn
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ehitada. Aga lohed peavad vahti ja jälgivad,
et puuga midagi ei juhtuks.
Seetõttu kutsutakse õunapuud ka Lohepuuks.
Rüütlid püüavad aga tänase päevani lohesid
jahtida ja puud maha raiuda.“
Kookospähkel imestab ja palub: „Onu Ingmar,
kas sa võtaksid mu rüütli juurde kaasa?“
„Kaasa võtta? See on pikk teekond, sa ei jaksa
nii kaugele lennata. Pealegi on rüütlid väga
ebasõbralikud sellid ja ühe pisikese lohe
jaoks võib see päris ohtlik olla.“
„Palun, onu Ingmar, ma jaksan lennata ja kui
ma tõesti ära väsin, siis võid sa mu ju selga
võtta. Pealegi on koolivaheaeg ja ma olen
vapper, ausõna!“
„Nojaa, kui sa just tahad ... Olgu, kui su vanemad lubavad, võid tulla. Aga siis kähku-kähku,
ma tahan kohe teele asuda!“
Kookospähkel tormab minema ja on tagasi
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täpselt sel hetkel, kui onu Ingmar kohvreid selga
vinnab. Väike lohe hüüab: „Ma tohin tulla! Ja
Matilda tahaks ka kaasa tulla, ta vanemad
lubavad.“
Onu Ingmar märkab alles nüüd Kookospähkli
selja tagant piiluvat pisikest okassiga.
„Olgu peale,“ müristab onu Ingmar, „aga hoidke
kõvasti kinni.“
Kookospähkel ja Matilda ronivad kumbki ühe
kohvri otsa. Suur lohe sirutab tiivad välja ja
tõuseb taevasse. Ta lendab üle ookeani, kaugele
üle põldude ja metsade, üle merede ja jõgede,
üle mägede ja orgude, terve päeva ja terve öö.
Kookospähkel ja Matilda seavad end kohvrite
otsas võimalikult mugavalt sisse. Sel ajal, kui
onu Ingmar üle Rüütlimaad
ümbritsevate mägede lendab,
magavad mõlemad magusalt.
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