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Rapinaako? Eihän. 

Sen täytyy olla epäkirahvi!
Äänettä se metsää laukkaa, 
muut jos rymyää ja paukkaa. 

Jos epäsavannilla on tyystin hiljaista, voi odottaa kohtaavansa epäkirahvin. 
Muut epäsavannin asukkaat rapistavat ruohoja ja ritistelevät kuivia oksia 
kulkiessaan, mutta epäkirahvin märät tohvelit eivät päästä ääntäkään. 

Tippuu vettä? Kyllä. 
Sen täytyy olla epäkirahvi! 
Tohveleista vesi läiskyy, 

kauas Ruohomaalle räiskyy. 

Epäkirahvi käyttää aamutohveleitaan myös päivällä, että se voisi hiipiä 
huomaamatta syötävien puiden luokse. Epäkirahvi nimittäin rakastaa 
puunlehtiä, ja pelkää että puut juoksevat pakoon jos kuulevat sen tulevan. 

Joka aamu auringonnousun aikaan epäkirahvi hiipii epäsavannin 
juomapaikalle. Ensin se juo mahansa täyteen, ja sitten kaatelee 
aamutohvelinsa. Sen jälkeen epäkirahvi hiipii sen puun luokse, jonka lehtien 
syöminen siltä on illalla jäänyt kesken. 

Loiskis, litsis, lätsis, porskis! 
kaikuu savannilla. 

Aamuvarhain luona lähteen 
puree loppuun oksantähteen 

reipas epäkirahvi, 
kaksisarvi sirahvi. 

Miksikö epäkirahvi kastelee tohvelinsa? Koska epäkirahvi uskoo, että jalkojen
ei tarvitse hiota kun tohvelit ovat valmiiksi märät. Tietysti jalat hikoavat 
kuitenkin, mutta epäkirahvi ei huomaa sitä. Ehkä epäkirahvi on hiukkasen 
tyhmä. 

Pääkö puuttuu? Joskus. 
Sen täytyy olla epäkirahvi! 

Päänsä otus hiekkaan peittää, 
sarvet yksin pintaan heittää. 

Kun epäkirahvi on hyvin iloinen, se hautaa päänsä hiekkaan. Se oppi tämän 



tempun strutsilta, joka kerran kulki epäsavannin poikki. Strutsi nimittäin juoksi 
pakoon epälepakoita ja painoi päänsä hiekkaan piiloon peloissaan. Mutta 
epäkirahvi luuli että pään painaminen hiekkaan ilmaisi iloa; epäkirahvi kun ei 
pelkää epälepakoita, vaan pitää niitä yksinomaan huvittavina. 

Syksy tuli? Eihän. 
Vihreitä on lehdet aina, 
myös marraskuussa, 

maanantaina. 

Epäsavannilla ei koskaan ole syksyä, ja se on epäkirahville oikein hyvä. 
Epäkirahvi nimittäin syö vain vihreitä lehtiä. Sitä paitsi syksyn keltaiset lehdet 
eivät näkyisi hiekassa ja kuivuneessa ruohikossa, ja epäkirahvi kuolisi silloin 
nälkään. Mutta kun ei ole syksyä, ei ole keltaisia lehtiäkään, ja epäkirahvi saa
aina mahansa täyteen.

Kun epäsavannilla on aivan hiljaista ja näet edessäsi märät tohvelinjäljet, voit 
odottaa kohtaavasi epäkirahvin. Niin, se ei voi olla mikään muu, sen täytyy 
olla epäkirahvi! 


