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Peikkoprinssi  Salavanjalka  käveli  vihreissä  laaksoissa.  Oli  aurinkoinen
kesäpäivä, ja ruohot kutittivat mukavasti peikoprinssin karvaisia varpaita. 

Aurinko paistoi sinisellä taivaalla, ja kaikki pikkulinnut vihreiden laaksojen
omenapuissa ja kirsikkapuissa lauloivat yhteen ääneen. Salavanjalka rakasti
tällaisia päiviä, ja vihreissä laaksoissa niitä oli aika usein. 

Pieni iloinen puro kulki pitkin laaksoja. Salavanjalka tassutteli pitkin tämän
puron  vartta.  Puron  nimi  oli  Ahvenpuro,  koska  se  lähti  lammesta
Peikkokaupungin  muurien  sisältä  aina  täynnä  pieniä  ahvenia.  Jos  ryhtyi
onkimaan,  ei  puron  varrella  tarvinnut  istua  kauaakaan,  kun  jo  oli  saanut
korillisen ahvenia.

Mutta Salavanjalan mielestä ahvenet sopivat paremmin puroon kuin koriin,
ja siksi hän ei koskaan onkinut. Sitä paitsi ahvenet olivat purossa aina iloisia,
mutta jos ne onki koriin, ne potkivat hädissään, ja kuolivat kun eivät saaneet
vettä.  Eikä  Salavanjalka  yhtään  pitänyt  kuolleista  kaloista.  Ne  haisivat
inhottavalle. 

Ahvenpuron rantaa oli mukava kulkea kuumana kesäpäivänä. Salavanjalka
seurasi puroa aivan vihreiden laaksojen laitaan asti ja päätti sitten kääntyä
takaisin kohti Peikkokaupunkia. Mutta kun Salavanjalka ehti astua muutaman
peikonaskelen kotiinpäin, hän kuuli takaansa hiljaista itkua. 

Hän kääntyi katsomaan taakseen, mutta koska ei nähnyt mitään, astui taas
muutaman  askeleen  Peikkokaupunkiin  päin.  Ja  jälleen  hän  kuuli  hiljaisen
itkun takaansa. 

Kuvittelenko minä vain? Salavanjalka ajatteli  itsekseen. Vai kuulinko minä
todellakin itkua? Kyllä minä varmasti kuulin itkua!

Hän kääntyi  takaisin  kohti  vihreiden  laaksojen  laitaa.  Sitten  hän  tarkoilla
peikonkorvillaan  totesi,  että  itku  oli  peräisin  suuren  koivun  juurelta
Ahvenpuron varresta. Mutta siellä ei näkynyt mitään mikä olisi voinut itkeä.
Koivun alla  ei  ollut  mitään muuta kuin  nyrkinkokoinen valkoinen sieni.  Tai
ainakin se ensin näytti  sieneltä, koska se oli lyhyen töpin päässä niin kuin
sienet aina ovat.

Mutta  kun  Salavanjalka  katsoi  sienenkuvatusta  tarkemmin,  hän  huomasi
että  sillä  oli  silmät  ja  suu  ja  suuret  hörökorvat.  Millään  Salavanjalan
tuntemalla sienellä  ei  ollut  hörökorvia,  joten hän arvasi  (aivan oikein)  että



sienen näköinen kuvatus koivun olla ei oikeastaan ollut sieni. 

* * *

Salavanjalka kyykistyi sienennäköisen otuksen viereen. Silloin hän huomasi,
että  itku  lähti  juuri  siitä.  "Mikäs  sinä  olet?''  Salavanjalka  kysyi  pieneltä
otukselta.  "Sieneksi  sinulla  on  ihan  liian  suuret  korvat,  eikä  sienillä  ole
silmiäkään. Ja mitä varten sinä itket?" 

Otus lopetti itkemisen ja sanoi: "Minä olen varreton käärme, herra peikko, ja
minä olen kovasti eksyksissä." Sitten varreton käärme alkoi taas itkeä. 

Otuksen nimi hämmästytti peikkoprinssiä. Vai että varreton käärme. Tietysti
otus jonkin verran näytti käärmeeltä. Sillä oli suu ja silmät ja haarakieli ja jopa
suomutkin niin kuin käärmeellä. Mutta koskaan Salavanjalka ei ollut nähnyt
käärmettä, jolla olisi hörökorvat. 

"Mutt eihän käärmeillä ole korvia." Salavanjalka sanoi. 

Varreton  käärme  katsoi  surullisesti  Salavanjalkaa,  ja  sanoi:  "Mutta  minä
olenkin varreton käärme. Ja eksyksissä." 

Nyt Salavanjalka keksi, mitä varreton käärme tarkoitti. Tällä käärrneellä ei
ollut  pitkää  ja  kiemuraista  häntää  niin  kuin  muilla  käärmeillä.  Ilmeisesti
varreton  käärme  nimitti  häntää  varreksi,  ja  siksi  itseään  varrettomaksi
käärmeeksi. 

"Missä sinun kotisi on?" Salavanjalka kysyi, sillä hänen kävi sääliksi itkevää
varretonta käärmettä. "Ehkä minä voin viedä sinut sinne?" 

Varreton  käärme  hymyili  pikkuisen,  ja  vastasi:  "Minä  asun  Epäeläinten
Maassa, Mustien Vuorten toisella puolella. Mutta minä en enää löydä sinne,
ja sinne on niin pitkä matka että minä en jaksa kulkea niin kauas." 

Salavanjalka  ihmetteli  mielessään,  miten  varreton  käärme  yleensä  oli
päässyt  vuorten  yli,  kun  sillä  ei  edes  ollut  jalkoja.  Mutta  ehkä  se  osasi
kiemurrella vaikkei sillä ollutkaan käärmeen häntää. 

Asiaansa Salavanjalka ei kysynyt ääneen, sillä se olisi ollut epäkonteliasta.
Sen sijaan hän kysyi: "Et osaa kotiin? Muistatkos edes mitä kautta sinä tulit
tänne?" 

"Suoraan tämän puron viertä pitkin," varreton käärme vastasi. 

Tämä osoitti  että varreton käärme oli aika tyhmä. Se tiesi,  mitä reittiä oli



tullut vihreisiin laaksoihin, mutta ei keksinyt, että löytäisi kotiin yksinkertaisesti
seuraamalla  samaa  reittiä  päinvastaisessa  järjestyksessä.  Varrettomat
käärmeet  kun  tahtovat  aina  kulkea  mutkan  kautta,  eivätkä  pidä  siitä,  että
joutuvat kääntymään takaisin. 

"Sittenhän se on helppoa," Salavanjala sanoi. "Minä voin viedä sinut kotiin." 

Varreton  käärme  ilahtui  niin  paljon  että  hymyili,  vaikka  olikin  väsynyt
kuljettuaan niin pitkän matkan kotoaan vihreisiin laaksoihin. 

Salavanjalka pisti  varrettoman käärmeen kainaloonsa ja  lähti  astelemaan
puronvartta  metsään  päin.  Salavanjaika  marssi  puronvartta  pitkin,  kunnes
puro laski  pieneen järveen.  Sen rannalle  he pysähtyivät,  sillä  alkoi  jo  olla
nälkä. Salavanjala kysyi varrettomalta käärmeltä, mitä tämä söisi. 

"Herkkusieniä,"  varreton  käärme  vastasi.  Ja  Salavanjalka  alkoi  arvostaa
varretonta  käärmettä.  Hän  nimittäin  arvosti  kaikkia  jotka  pitivät  samoista
asioista kuin hän itse, ja hän rakasti herkkusieniä. 

Peikkoprinssi  ja  varreton  käärme  etsivät  yhteistuumin  puoli  tusinaa
herkkusientä ja  söivät  vatsnsa täyteen.  Tosin  Salavanjalka ihmetteli,  mihin
varrettomalla  käärmeellä  mahtui  vatsa,  kun  sen  vartalo  näytti  päätyvän
kaulaan.  Mutta  hän  ei  kysynyt  sitä,  koska  ei  halunnut  loukata  uutta
ystäväänsä. 

Syödessään  Salavanjalka  lauloi  peikkojen  Herkkusienilaulua,  ja  kun
varreton käärme oppi sanat, se alkoi laulaa mukana: 

Herkkusientä 
suurta, pientä 

tahdon syödä täyteen mahan
että vältän nälän pahan
Jalan syön ja lakin kohta

niin herkullista edes lohta 
ei ole kuin on herkkusieni

samoin suuri niin kuin pieni
Herkkusientä
ilman lientä 

täyteen syömme mahan

Syötyään Salavanjalka nosti varrettoman käärmeen takaisin kainaloonsa, ja
he  lähtivät  kiertämään  järven  toiselle  puolelle.  Sieltä  hei  löysivät  kapean
polun, jota pitkin varreton käärme sanoi tulleensa alas Mustilta Vuorilta. 

"Siispä se vie myös takaisin Mustille Vuorille ja sinun kotiisi," peikkoprinssi



sanoi  iloisesti.  Sitä  varrettoman käärmeen oli  vaikea  uskoa,  koska  hänen
mielestään se polku joka tuli Mustilta Vuorilta ei voinut samalla mennä sinne.
Mutta tietenkin Salavanjalka oli oikeassa. 

Juuri  kun  he  mukavasti  ja  rauhassa  voivat  kulea  eteenpäin,  he  kuulivat
yhden polun mutkan takaa äkäistä murinaa. Ja kohta heitä vastaan löntysteli
suuri karhu, joka ei näyttänyt ollenkaan hyväntuuliselta. 

"Mitäs sinä teet minun polullani, ipana?" karhu karjaisi Salavanjalalle. Se ei
lainkaan  huomannut  varretonta  käärmettä,  joka  käpertyi  mandollisimman
pieneksi peikkoprinssin kainalossa. 

Salavanjalka  pelästyi  pahan  kerran  mutta  yritti  näyttää  mahdollisimman
urhealta. Olihan hän sentään lohikäärmeen surmaaja, eikä siinä asemassa
ollut sopivaa näyttää pelkurilta. 

Hän kokosi kaiken rohkeutensa ja karjaisi karhulle niin kovaa kuin pienellä
peikonäänellään  pystyi:  "Älä  tule  minun  tielleni,  karhu!  Minä  olen
lohikäärmeen surmaaja,  ja minä pistän miekkani rintaasi,  jos et  jätä meitä
rauhaan." 

Karhu  ei  ollenkaan  pitänyt  sanasta  lohikäärme.  Sitä  paitsi  sitä  ei  ollut
koskaan ennen puhuteltu uhkaavasti. Niinpä se Salavanjalan ja varrettoman
käärmeen  hämmästykseksi  kääntyi  pois  polulta  ja  katosi  metsän  puiden
sekaan. 

Varreton  käärme  katsoi  karhun  perään,  ja  kääntyi  sitten  kunnioittaen
katsomaan  peikkoprinssiä.  "Sinä  pelästytit  sen  tiehensä,  urhea
peikkoiprinssi!" varreton käärme sanoi. 

Vaikka  käärme  ei  sanonut  tämän  enempää,  se  sanoi  sen  niin
kunnioittavasti, että Salavanjalka tunsi itsensä hyvin imarrelluksi. "Ei tuo ollut
mitään  lohikäärmeeseen  verrattuna,"  hän  sanoi  vähätellen,  eikä  lainkaan
tarkoittanut  sitä.  Hän oli  itse asiassa hyvin ylpeä siitä,  että  oli  karkottanut
äkäisen karhun.

Salavanjalka ei ollenkaan tiennyt, että varreton käärme osasi taikoa ja oli
taikonut karhun pakenemaan. Eikä Varreton käärme ei koskaan sanonut sitä
hänelle,  koska  se  ei  halunnut  pilata  Salavanjalan  iloa.  Sitä  paitsi,  olihan
Salavanjalka ollut hyvin urhea, vaikkei karhun pois ajaminen ollutkaan ollut
hänen ansiotaan. 

Kohta tuli  ilta,  ja Salavanjalka ja varreton käärme käpertyivät nukkumaan
mukavaile  ruohoaukealle  polun  vierellä.  Ei  ollut  ollenkaan  pimeätä,  sillä
täysikuu  paistoi  oksien  välistä  aukiolle  ja  sai  kaiken  näyttämään uneliaan



keltaiselta. 

Jopa metsän puut nukkuivat. (Puut tarvitsevat hyvin vähän unta, ja siksipä
ne nukkuvatkin vain yhden yön kuukaudessa; se yö on täydenkuun yö,  ja
silloin kaikki metsät ovat hyvin hiljaisia.) 

Peikkoprinssi ja varreton käärme nukkuivat rauhassa koko yön, ja jatkoivat
aamun koittaessa matkaansa kohti Epäeläinten Maata. 

* * *

Keskipäivän aikaan he tulivat Mustien Vuorten eteläpäähän, ja kahta päivää
myöhemmin he olivat  vuorten toisella puolella,  Epäeläinten Maassa. Siellä
varreton käärme tunsi jo seudun ja alkoi näyttää Salavanjalalle tietä kotiinsa. 

Kun  he  tulivat  varrettoman  käärmeen  kotiovelle,  näkivät  he  siellä
Varrettoman käärmeen isän ja äidin odottamassa. He olivat hyvin huolissaan
siitä, mihin heidän poikansa oli joutunut.

Varreton  käärme  kertoi  isälleen,  kuinka  peikkoprinssi  Salavanjalka  oli
opastanut hänet kotiin, kun hän oli eksynyt kauas Mustien Vuorten toiselle
puolelle.  Varrettoman  käärmeen  isä  oli  hyvin  kiitollinen  ja  päätti  antaa
Salavanjalalle varrettomien käärmeiden hengenpelastusmitalin. 

Varrettomien  käärmeiden  mitalit  ripustetaan  aina  korvaan.  Korvaan  sen
tähden, että jos varreton käärme ripustaisi mitalin kaulaansa, se putoaisi heti
kun käärme lähtisi kiemurtelemaan tietä pitkin. 

Salavanjalka jäi varrettomien käärmeiden luokse teelle. Teepöydässä pikku
varreton  käärme  kertoi  isälleen,  kuinka  Salavanjalka  oli  pelastanut  sen
äkäisen  karhun  kynsistä.  Se  ei  kertonut  että  oli  itse  taiallaan  karkottanut
karhun, vaan pani kaiken Salavanjalan ansioksi.

Varrettoman käärmeen isä arvasi, että kaikki ei ollut peikoprinssin ansiota,
mutta se ei sanonut sitä. Olihan peikkoprinssi sentään pelastanut sen pojan.

Isä jopa sepitti Salavanjalan kunniaksi laulun, jonka hän lauloi juuri niin kuin
varrettomat käärmeet laulavat laulujaan. Se laulu alkoi suunnilleen näin: 

Peikko-ystävä käärmeiden
voittaja karvaisten karhujen
on tullut luoksemme teelle

Hänelle kiitoksen laulamme
kautta päämme ja kaulamme

kun tuli luoksemme teelle



Se  oli  hyvin  pitkä  laulu,  mutta  me  emme  pysähdy  kuuntelemaan  sitä
loppuun saakka. Sitä paitsi se oli aika tyhmä laulu.


