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Nimensä mukaisesti kolmikärsäinen norsu (jota ei missään tapauksessa saa
nimittää korsuksi,  vaikka se nimi helposti  lipsahtaisikin kielelle – korsuhan
tarkoittaa  jotain  aivan  muuta  kuin  kolmikärsäinen  norsu)  –  siis  nimensä
mukaisesti kolmikärsäinen norsu voisi aivan hyvin olla mikä tahansa norsu tai
elefantti, paitsi että sillä on kolme kärsää. 

Tosin sillä on vain kaksi jalkaa; ja kuten kaikki tietänevät, oikeilla norsuilla on
jalkoja kaksi paria. Mutta oikeilla norsuilla onkin vain yksi kärsä, mikä hyvinkin
tasapainottaa jalkojen ylimäärät. 

Vaikka  kukaan  ei  sitä  yleensä  aavistakaan,  kolmikärsäisellä  norsulla  on
olemassa myös korvat. Se pitää korvansa visusti piilossa, koska se on sitä
mieltä että kolme uloketta päässä riittää aivan hyvin. 

Kukapa voisi uskoa otusta, jolla kolmen kärsän lisäksi roikkuisi päässä vielä
kaksi  korvaa.  Kolmikärsäisellä  norsulla  on  korvia  tosin  niitäkin  kolme
kappaletta, mutta kuten sanottu ne ovat prikulleen näkymättömissä. Kolme
roikkuvaa  korvaa  ei  tee  asiaa  yhtään  helpommaksi,  mitä  tulee  päässä
riippuviin ulokkeisiin. 

Kolmikärsä elefantti 
jolla aina kestää kantti 
rapakoissa roiskuttaa,
vettä, rutaa loiskuttaa.

Kolmikärsä elefantti 
jolta joskus pettää kantti 

kulkee sitten ruohomaahan;
siltä ruoho vettä saahan. 

Varsinaisesti kolmikärsäinen norsu asuu kuivilla ruohomailla, mutta se menee
hyvin  usein  porskuttamaan  läheisiin  liejupoteroihin.  Sieltä  se  kahdella
jalallaan  roiskuttaa  vettä  ruohomaalle,  koska  ruonomaa  on  muuten  hyvin
kuivaa. Ruohomaan ruohot eivät lainkaan tulisi toimeen ilman kolmikärsäistä
norsua, vaan kuihtuisivat. 

Mutta ruohomaan perimmäisessä nurkassa on kolme ruohoa, joihin saakka
kolmikärsäinen  norsu  ei  jaksa  loiskuttaa  vettä.  Siksi  se  menee  itse
ruohomaahan, ja vie kullekin näistä kolmesta ruohosta mennessään yhden
kärsällisen vettä.



Juuri tätä tarkoitusta varten kärsiä on kolme, sillä jos kärsiä olisi vain yksi,
kaksi perimmäisistä ruohoista kuihtuisi. Siis myös Epäeläinten maan luonto
on  hyvin  tarkoituksenmukainen,  vaikka  tarkoituksenmukaisuutta  ei  aina
huomaakaan.

 Kolmikärsäisellä norsulla on hyvin luja luonto, eipä se pelkää mitään. Paitsi
epähiiriä, jollaisen nähdessään kolmikärsäinen norsu peittää päänsä veteen
ja vapisee. 

Onneksi  epähiiret  eivät  viihdy  kolmikärsäisen  norsun  elinympäristössä  –
muutenhan  kolmikärsäiset  norsut  joutuisivat  yhtenään  panemaan  päänsä
veteen, ja saattaisivat hukkua. 

Muuten kolmikärsäisen norsun kantti kestää. Se ei pelkää edes epäkärpäsiä,
joita  kaikki  muut  Epäeläinten  maassa  pelkäävät.  Epäkärpäset  nimittäin
tuppaavat menemään toisten epäeläinten korviin ja puhumaan siellä tuhmia.
Mutta kolmikärsäinen norsu rakastaa tuhmia vitsejä. 

Kolmikärsäisiä  norsuja  on  olemassa  vain  yksi.  Mutta  ei  niitä  enempää
tarvitakaan,  sillä  eihän  ruohomaassa  ole  kuin  kolme  ruohoa  jotka  norsu
joutuu kastelemaan. 

Tällä tavalla kolmikärsäinen norsu elää onnellisena elämänsä loppuun asti.
Tai  ei  oikeastaan loppuun,  sillä  kolmikärsäinen norsu elää ikuisesti.  Mutta
onnellisena kuitenkin. 


