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Satoi. Oli syksy. Peikkoprinssi Salavanjalka kyhjötti aivan Peikkokaupungin
muurin  vieressä  ja  seurasi  kuinka  pikkuinen  muurahainen  raahasi
koivunlehteä kohti kekoaan. Salavanjalka paleli, sillä hänellä oli yllään vain
ohut  peikkopaita  ja  lyhyet  housut,  jotka  molemmat  vähitellen  kastuivat
läpimäriksi. Peikkokaupungin korkea muuri ei suojannut sateelta, koska tuuli
käänsi  vesipisarat  tulemaan  suoraan  päin  muuria  ja  kohti  peikkoprinssin
naamaa. 

Peikkoprinssi  Salavanjalka  piti  muurahaisista.  Ne  olivat  herttaisia  pikku
otuksia, jotka jaksoivat aina olla ahkeria. Edes sade ei näyttänyt häiritsevän
niiden ainaista työntekoa. Tietenkin silloin Salavanjalka inhosi muurahaisia,
kun  ne  sattuivat  pistämään  hänen  paljaita  peikonjalkojaan  kun  hän  kulki
metsissä Peikkokaupungin ympärillä. 

Se  muurahainen  jota  Salavanjalka  juuri  nyt  seurasi  oli  erityisen  pieni.
Varmaan juuri siksi se oli valinnut kannettavakseen erityisen suuren keltaisen
koivunlehden, jonka varjoon se kokonaan jäi. Syksyllä muurahaisten oli aika
kerätä  viimeisiä  talvivarastojaan,  ennen  kuin  lumi  peittäisi  keot  ja  kaikki
kuolleet lehdet ja sammalet ja heinänkorret. 

Juuri ennen kekoa muurahainen törmäsi omituiseen esteeseen. Sen ennen
niin  tasaisella  polulla  oli  merkillinen  vuori,  joka  levisi  ylöspäin.  Mutta
muurahainen  oli  jääräpäinen  ja  mieluummin  kiipesi  esteen  yli  kuin  lähti
kiertämään sitä. Sitä paitsi pikku muurahainen ei halunnut eksyä polultaan,
niin kuin varmasti olisi käynyt jos se olisi lähtenyt kiertämään estettä. 

Vasta tultuaan aivan omituisen esteen yläreunaan muurahainen huomasi,
että kyseessä ei  ollut  mikään vuori.  Se oli  jalka!  Aivan niin,  jalka.  Saman
huomion  teki  myös  peikkoprinssi  Salavanjalka  seuratessaan  pikku
muurahaisen kulkua. 

Mutta jalka oli aivan omalaatuisessa asennossa. Se oli ylösalaisin, eikä siitä
näkynyt maan pinnalla mitään muuta kuin nilkka, jalkoterä, ja kaksi valtavan
suurta varvasta joiden päissä oli tupsukarvoja. Ei näkynyt ketään jolle jalka
olisi voinut kuulua, ellei tuo joku sitten ollut kaivautunut maan sisään. 

"Huhuu! Onko siellä ketään?" peikkoprinssi huusi maahan lähellä yksinäistä
jalkaa.  Mutta  hänen  huutonsa  vain  säikäytti  pienen  muurahaisen,  mitään
muuta vastausta  peikkoprinssi  ei  saanut.  Hän hihkaisi  vielä  uudestaankin,
mutta kun sittenkään ei tullut vastausta, hän päätti mennä kertomaan jalasta
Peikkokaupungin portinvartijalle. 



* * *

"Herra portinvartija!" Salavanjalka huusi kun hän tuli portille. "Tuolla muurin
vieressä on yksinäinen jalka!Tulkaa katsomaan!" 

Mutta  portinvartija  luuli  että  Salavanjalka  oli  vain  keksinyt  jotain  pienten
peikkopoikien  tapaisia  kujeita,  ja  vastasi:  "Vai  että  jalka!  Kaikkea  sinä
keksitkin. Luuletko että minä lähden tuohon sateeseen yhden jalan takia?" 

Portlnvartija  ei  halunnut  lähteä  sateeseen.  Hänellä  nimittäin  oli  portin
vieressä lämmin ja kuiva koppi, jonne vesi ja tuuli eivät päässeet, mutta josta
hän hyvin näki portin ja koko sen ympäristön. 

"Menehän nyt siitä!" portinvartija jatkoi, " ja anna minun tehdä työtäni!" 

Peikkoprinssi  kääntyi  pois.  Aivan  ilmeisesti  portinvartija  ei  ollut  halukas
auttamaan häntä Merkillisen Jalan arvoituksen selvittämisessä.  Hän juoksi
sateesta välittämättä takaisin muurin vierustalla törröttävän jalan luokse. 

Peikkoprinssin hämmästykseksi jalan viereen oli nyt ilmestynyt pitkä kärsä.
Pikku  muurahainen  oli  kiivennyt  katselemaan  maisemaa  tämän  kärsän
päähän. Ja kärsän juurelta kuului ähinää ja puhinaa. 

"Kärsä!"  Salavanjalka  huudahti  ihmeissään  kun  ei  keksinyt  muuta
sanomista. "Kärsäpä kärsä!" kuului kärsän juuresta ähisevä vastaus. "Etkös
ennen ole nähnyt kärsää maan sisässä?" 

"En  tosiaankaan  ole,"  Salavanjalka  sanoi.  Eikä  hän  ennen  ollutkaan
tavannut yhtä omituista yhdistelmää. Kärsä ja jalka pistämässä esiin maasta,
eikä  niiden  välillä  näyttänyt  olevan  mitään.  Mutta  aivan  ilmeisesti  maan
sisässä kärsän juurella oli ainakin joku joka puhui. 

"Nyt  senkin  näit,"  jatkoi  ähisevä  ääni  kärsän  juuresta.  "Ja  nyt  voisit
ystävällisesti nähdä sen vaivan, että auttaisit kärsän pois maasta. Minä olen
nimittäin juuttunut tänne." 

Peikkoprinssi kävi toimeen ja tarttui kärsään vetääkseen sen ylös maasta.
Mutta hänen vedollaan ei ollut muuta vaikutusta kuin se että kärsän omistaja
kimpaantui. 

"Auts!  Minun kärsäparkaani!  Etkö  sinä  typerys  tajua että  ei  kärsästä  voi
vetää,  eivät  kärsät  ole  sitä  varten!  Kyllä  minut  saa  ylös  vetämällä  tuosta
jalastakin! Vaikka ei ehkä siltä näytäkään, niin kärsän ja jalan välillä on maan
sisällä yhteys – minun mahani ja kaulani nimittäin sijoittuvat sille välille!" 



Salavanjalka  totteli  kuuliaisesti,  vaikka  ei  pitänytkään  siitä  että  häntä
sanottiin typerykseksi.  Mutta jalasta kiskomisen tulokset eivät olleet yhtään
parempia.  Vaikka  Salavanjalka  kiskoi  kuinka  kovaa,  jalka  pysyi  tukevasti
kiinni maassa. 

"En  minä  saa  sinua  ylös!"  peikkoprinssi  huokasi  lopulta.  "Sinä  olet  liian
lujasti kiinni." 

"Mitäs sitten keksitään?" ähinä kärsän juuressa mietti vähän itsekseen. Ei
kärsän  juuressa  ähisijä  sen  kummemmin  kuin  peikkoprinssikään  keksinyt
mitään keinoa miten jalan ja kärsän ja kaiken sen mitä niiden välissä oli voisi
saada ylös ruohoisesta maasta muurin viereltä. 

* * *

Vähän   aikaa  mietittyään  Salavanjalka  kysyi:  "Miten  sinä  oikein  pääsit
sinne?"

"Kaivamalla tietysti," ähinä vastasi. "Kaivamallahan maan sisään päästään!"

"No eikö sinua sitten voisi kaivaa sieltä poiskin!?" 

Salavanjalka oli tosiaan keksinyt oikean ajatuksen. Ja nyt kun se oli keksitty,
hänen  oli  vaikea  ymmärtää  miksei  hän  ollut  tajunnut  sitä  heti.  Ja  yhtä
tyhmäksi  tunsi  itsensä  myös  kärsän  juuressa  ähisijä,  kun  hän  ei  ollut
kaivamista keksinyt. 

Salavanjalka pinkaisi sisälle Peikkokaupunkiin, ja palasi kohta pienen lapion
kanssa. Sillä hän ryhtyi  kaivamaan maata kärsän ja jalan välistä,  ja kohta
sieltä löytyikin pyöreä maha ja hassunkurinen pää. Viimein koko otus oli esillä
ja pääsi pomppaamaan maan pinnalle. 

Mutta peikkoprinssin yllätykseksi otus jäi seisomaan etukäpäliensä varaan
ja  roikotti  suuria  kaksivarpaisia  takakäpäliään  korkealla  ilmassa.  Pitkien
korviensa puolesta otus muistutti aika lailla jänistä, mutta ei Salavanjalka ollut
kyllä koskaan ennen tavannut käsillään seisovaa jäniksen sukuista. 

"Oletko  sinä  jonkinlainen  jänis?"  Salavanjalka  kysyi  varmistaakseen ettei
otus todellakaan ollut jänis. 

"En,"  otus  vastasi  melkeinpä  loukkaantuneena.  "Minä  olen  täsmälleen
jäniksen vastakohta. Minä olen epäjänis, ja kotoisin Epäjäniksien Maasta." 

"Epäjänis?"  Salavanjalka  mietiskeli.  "Oletko  sinä  sitten  jotain  sukua



Epäpälohikäärmeelle?  Minä  tapasin  kerran  sellaisen,  ja  surmasin  sen
peikkomiekallani." 

"Vai  sinä  se  olit  joka  tappoi  Epälohikäärmeen,"  Epäjänis  virnisti  eikä
näyttänyt ollenkaan harmistuneelta. Jos hän tunsi Epälohikäärmeen, hän ei
ainkaan ollut koskaan pitänyt siitä. 

"Etpä oikein näytä Epälohikäärmeen surmaajaksi mainitulta suurelta ritarilta.
Mutta totta sinä näytät silti puhuvan. Kyllä minä tunsin Epälohikäärmeen, me
asuimme  samassa  maassa,  vaikkakin  vähän  eri  kohdissa  sitä.  Ja
Epälohikäärmeellä  oli  aina  jotakin  epäjäniksiä  vastaan.  Ja  muuten,  meitä
epäjäniksiä voi kutsua myös jämiköisiksi:

Elääksensä jämiköiset
eivät koskaan työtä tee

Epäjänöt älymöiset
jalkojaan vain kastelee"

Nimi oli Salavanjalan mielestä aika hassu, mutta isä oli opettanut hänelle
että nimille ei saanut koskaan nauraa. Kukaan ei voinut mitään sille nimelle
jonka  hän  oli  joskus  saanut.  Ja  sitä  paitsi  hänen mieleensä  juolahti,  että
hänen nimensä saattoi jämiköisen mielestä olla aivan yhtä hassu. 

"Minä  olen  sitten  peikkoprinssi  Salavanjalka  Peikkokaupungista,  hauska
tutustua!" Salavanjalka esittäytyi, ja kumarsi jämiköiselle. 

"Minua kyllä yhä kiinnostaa, miten sinä jouduit niin outoon asentoon maan
sisään? Ja mitä varten sinä seisot päälläsi?" 

"Minä seison päälläni koska kaikki jämiköiset tekevät niin," epäjänis vastasi.
"Meidän mielestämme on kunniatonta laskea jalkapohjiaan maahan. Sinäkin
käyttäydyt aivan sopimattomasti kävellessäsi jalkapohjat alaspäin. Mutta ehkä
se on tapana sinun maassasi,  joten en moiti  sinua siitä.  – Ja mitä minun
maan sisään joutumiseeni tulee, niin mina aioin kaivaa esiin juurimukuloita
näistä perunakasveista. Minä pääsinkin juurimukuloihin käsiksi, mutta sitten
minä maan sisään päästyäni  söin niitä niin paljon,  että en enää mahtunut
tulemaan pois. Minusta jäi pinnalle vain jalka. Ja vasta pitkän ajan kuluttua
minä  onnistuin  tunkemaan  edes  kärsäni  pintaan  –  juuri  silloin  kun  tuo
pahuksen muurahainen tuli ja kutitti minun sieraimiani..." 

Epäjänis  ravisti  kärsäänsä,  jonka  päässä  muurahainen  kyhjötti  vieläkin
suuren koivunlehtensä kanssa. Muurahainen putosi maahan ja lähti kiireen
vilkkaa  juoksemaan  kohti  omaa  kekoaan.  Se  lähti  niin  kiireesti,  että  jopa
unohti ottaa mukaan suurella vaivalla siihen asti raahaamansa lehden. 



"Eikö  perunoita  olisi  helpompi  hankkia  tällä  tavalla?"  Salavanjalka  kysyi
ihmeissään  ja  repäisi  irti  maasta  yhden  perunanvarren,  jonka  mukana
nousivat myös juurimukulat.

Epäjänis katsoi ällistyneenä ja huudahti sitten: "Totta totisesti! Tuota minä en
olisi  keksinytkään.  Ilmankos perunoiden saaminen onkin minulle  ollut  aina
niin vaikeaa! Että niiden luokse ei tarvitsekaan mennä maan sisään, vaan ne
voi vetää pois maasta. Tuo pitää kertoa muillekin kunhan pääsen kotiin." 

* * *

Epäjänis  raapi  hetken  aikaa  korvaansa  vasemmalla  ukkovarpaalla,  mikä
näytti  aivan  hullunkuriselta.  Sitten  se  kysyi  varovasti  peikkoprinssi
Salavanjalalta:  'Voitko sanoa minulle,  missä päin  ovat  Mustat  Vuoret,  että
minä pääsisin kotiin."

"Tuollahan  ne  ovat",  Salavanjalka  vastasi  ja  osoitti  länteenpäin.  Siellä
Mustat Vuoret häämöttivät taivaanrannassa juuri ja juuri näkyvillä. Joissakin
kohdissa  vuoret  jäivät  piiloon  metsän  taakse.  Aurinko  oli  myös  melkein
lännessä. Se laskisi parin tunnin kuluttua Mustien Vuorten taakse. 

"Ja  tuosta  kulkee  polku,  joka  vie  Punaisen  Metsän  halki  ja  Sinisen  ja
Ruskean ja Mustankin metsän halki Mustien Vuorten taakse", peikkoprinssi
jatkoi. 

Epäjänis  kääntyi  sinne  päin  ja  aikoi  juuri  lähteä  astelemaan  käsiensä
varassa  polkua  pitkin,  kun  Salavanjalka  pyysi  saada  tulla  mukaan  vähän
matkaa.  Jämiköisellä  ei  ollut  mitään  matkaseuraa  vastaan,  joten  hetken
kuluttua he marssivat yhdessä Punaisen Metsän laitaa kohti. 

Peikkoprinssi  kulki  omasta  mielestään  oikeinpäin  ja  ajatteli  jämiköisen
kävelevän  ylösalaisin.  Jämiköinen  taas  uskoi  että  Salavanjalka  kulki
ylösalaisin,  koska  se  oli  tottunut  siihen  että  jalkojen  pitää  osoittaa  kohti
taivasta. 

Punainen metsä oli kauttaaltaan keltainen ja ruskea ja tietenkin punainen.
Siellä oli syksy niin kuin koko muussakin maailmassa. Ja syksyllä Punainen
Metsä oli  vielä paljon kauniimpi kuin kesällä,  etenkin niiden mielestä jotka
pitivät keltaisista lehdistä ja kahisevista lehtikasoista polulla. 

Puut olivat jo melkein alastomia, ja metsä oli raikas kun vesisade vähitellen
lakkasi. Peikkoprinssin teki mieli laulaa iloista syksylaulua:

Oksat on alasti 
lehtiä kalasti 



tuuli kun metsässä puhkui 
ja syksyinen kylmä jo uhkui
Punaiset lehdet ja ruskeat
keltaiset lehdet ja vihreät

Syksy jo maailman maalaa
kesä piileksii nurmen alla.

Sanat eivät onnistuneet oikein hyvin, koska peikkoprinssi Salavanjalka keksi
ne  laulaessaan,  mutta  se  ei  haitannut  mitään.  Itse  keksityt  laulut  olivat
yleensä paljon hauskempia kuin muiden keksimät.

Jämiköinen kuunteli vähän aikaa peikkoprinssin laulua ja alkoi sittenk itsekin
laulaa. Mutta se pani sanat vielä hullumpaan järjestykseen kuin peikkoprinssi.

Lehdet ne kalasti
tuulia alasti 

rannalla metsäisen lammen
saivat valtaisan sammen
Punaiset oksat ja ruskeat
keltaiset peikot ja vihreät
Syksy on iloinen veikko

vaikka vähän viinille heikko

Peikkoprinssi nauroi ja tanssi kahisevilla lehdillä järniköisen laulun tahdissa.
Jämiköistäkin  alkoi  naurattaa,  ja  hetken  aikaa  he  vain  seisoivat  yhdessä
paikassa  ja  nauroivat  niin  että  kaikki  punaiset  pikkulinnut  tulivat
kuuntelemaan, mitä metsässä oikein tapahtui. 

Lopulta peikkoprinssi sai hillittyä itsensä, ja kysyi vielä kikattaen: "Mitä te
epäeläimet oikeastaan olette?" 

"Mekö?" epäjänis mietti, "Me olemme epäeläimiä„ jotka asuvat Epäeläinten
Maassa. Ketkään muut eivät ole epäeläimiä. Ei meistä sen enempää tiedetä.
Me pidämme vaeltamisesta, oli sitten kesä tai syksy tai talvinen hankiainen.
Me kuljemme paljon ihmistenkin maailmassa,  mutta ihmiset  eivät  koskaan
huomaa meitä, koska me pysyttylemme piilossa. 

Peikot näkevät meitä joskus mutta harvoin uskovat että me oleme oikeita.
Emmekähän me olekaan, mehän olemee epäeläimiä.  Minäkin ohut  käynyt
Peikkomaassa  monta  kertaa,  joskus  jopa  sisällä  Peikkokaupungissa.  Ja
ihmisten kaupungeissakin olan silloin tällöin piipahtanut. Mutta ihmiset ovat
tyhmiä. Ne eivät usko edes silmiään, jos se mitä ne näkevät on vastoin niiden
ennakkoluuloja. 

Me olemme vain pieni joukko pieniä ja suuria otuksia, joita karvat koskaan



huomaavat." 

He tulivat Punaisen Metsän toiseen laitaan, ja pienen aukean takana seisoi
Sininen  Metsä.  Peikkoprinssin  piti  kääntyä  takaisin  päin,  koska  ilta  oli  jo
lähellä.  Mutta  hän  seisoi  hetken  katsomassa  kuinka  epäjänis  hassusti
ylösalaisin kulkien katosi Siniseen Metsään. 

Hän vilkutti niin kauan kuin epäjänis oli näkyvissä ja kääntyi sit ten hitaasti
kulkemaan  Peikkokaupunkiin  päin.  Aurinko  oli  hyvin  punainen  ja  paistoi
peikkoprinssin selkään. Sen viimeiset säteet katosivat juuri vähitellen Mustien
Vuorten joukkoon, ja alkoi hämärtää. 

* * *

Kun  Peikkoprinssi  Salavanjalka  tuli  kotiin,  hän  ei  koskaan  kertonut
kenellekään  epäjäniksestä  ja  sen  tavasta  etsiä  perunoita.  Hän  nimittäin
arvasi,  ettei  kukaan kuitenkaan uskoisi.  Hän vain  katsoi  Epälohikäärmeen
pyrstöä, joka roikkui kunniapaikalla takan päällä, ja lauloi hiljaa hassua laulua:

Lehdet ne kalasti 
tuulia alasti 

rannalla metsäisen lammen 
saiviat valtaisan sammen 

"Mikä laulu tuo on?"  äitipeikko kysyi.  Mutta peikkoprinssi  Salavanjalka ei
koskaan vastannut. 


