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Pääjalkaiset eivät ole aivan sitä mitä nimestä voisi päätellä: Niillä on myös
kaula ja  häntä,  mutta pää-kaula-jalka-häntäinen olisi  aivan liian pitkä nimi,
joten niitä kutsutaan lyhyesti vain pääjalkaisiksi. 

Sitä  paitsi  pää  ja  jalat  ovat  ehdottomasti  pääjalkaisten  tärkeimmät
ruumiinosat; kaula on lyhyt, ja häntä on vain pikkuriikkinen töpö. 

Pääjalkaisten suuri  intohimo on tee.  Sitä  ne juovat  seitsemäntoista  kertaa
päivässä,  ja  vielä  muutaman  ylimääräisen  kerran  näiden  varsinaisten
teeaikojen välilläkin. 

Siksi  on aivan  luonnollista,  että  pääjalkaiset  asuvat  teepensaiden juurella,
jolloin  ne  saavat  tuoreita  teenlehtiä  koska  vain  haluavat.  Teepensaita
puolestaan kasvaa vain Epäeläinten maan suurimpien korpien keskellä, joten
pääjalkaiset elävät aina yksinään erillään muista epäeläimistä. 

Teenjuonnilla  on  vaikutusta  myös  pääjalkaisten  ulkonäköön:  Juuri  ennen
teeaikaa  pääjalkaisten  päässä  on  vain  viisi  hiusta,  mutta  teeajan  jälkeen
hiuksia  on seitsemän.  Tästä on helposti  pääteltävissä,  että tee on erittäin
terveellistä juotavaa, ainakin pääjalkaisille. 

Toisaalta muutamat harvat pääjalkaiset ovat sitä mieltä, että viisi hiusta on
kauniimpi  kuin  seitsemän  hiusta  (eivätkä  siksi  koskaan  juo  teetä).  Mutta
näistä poikkeavista yksilöistä ei pahemmin välitetä. 

Pääjalkaisten toinen sukuhaara ovat jalkopäiset. Ne näyttävät aivan siltä kuin
pääjalkainen  olisi  pukeutunut  naamiaispukuun  yrittäen  olla  maamyyrän
näköinen,  mutta  olisi  vahingossa  laittanut  pukuun  pitkät  ja  kapeat
luppakorvat. 

Itse  asiassa  jalkopäiset  eivät  kuitenkaan  ole  naamiaispuvussa.  Ne  ovat
(ainakin melkein) yhtä oikeita kuin pääjalkaiset. (Mikä meidän mielestämme
saattaisi  tarkoittaa,  ettei  kumpiakaan ole olemassa – mutta näinhän asian
laita ei suinkaan ole; pääjalkaiset ja jalkopäiset vain asuvat suurten korpien
keskellä teepensaiden juurella niin ettei niitä kukaan koskaan huomaa.) 

Pääjalkaiset  ja  jalkopäiset  kulkevat  hyppimällä  juuri  samalla  tavalla  kuin
epäkengurut  kulkevat.  Hyppiminen  on  kätevä  tapa  myös  teenlehtien
keräämisessä. Tarvitsee vain hypätä niin korkealle että voi siepata suuhunsa
teenlehden. 



Vuosikymmenten  käytäntö  on  osoittanut,  että  ylös  hypättyään  aina  tulee
myös  alas,  yleensä  teenlehti  mukana.  Ellei  sitten  käy  niin  hassusti  että
teenlehti  on  liian  tiukasti  kiinni  ja  pääjalkainen  jää  roikkumaan
teepensaaseen.  Silloin  ei  auta  muu  kuin  päästää  irti  lehdestä,  jos  aikoo
päästä alas ennen syksyä ja teenlehtien putoamista. 

Tietenkään  mikään  ei  estäisi  roikkumasta  teepensaassa  syksyyn  asti:
Pääjalkaiset  syövätkin  teenlehtiä,  joten  teepensaassa  eläisi  aivan  hyvin
talven tuloon asti. 

Mutta syksyllä on parasta tulla alas, sillä talvet korven keskellä ovat hyvin
kylmiä, ja lumi ulottuu reilusti teepensaiden latvojen yläpuolella. 

Sillä tavalla pääjalkaisten ja jalkopäisten aika kuluu teetä juoden ja teenlehtiä
syöden. Talveksi ne painautuvat nukkumaan maakuoppiin teepensaiden alle,
ja  heräävät  vasta  keväällä.  Silloin  ne  tietenkin  jatkavat  syksyllä  kesken
jäänyttä teenjuontiaan. (Ne aina jättävät syksyn viimeisen teen termospulloon
kevääksi.) 


