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Jäniksenpoika raotti silmiään, mutta sulki ne kiireesti. Kummallisen kirkas
valo häikäisi. Jäniksenpoika painoi kuononsa kohti maata ja avasi silmänsä
uudelleen hitaasti ja varovasti. Maassa helotti valojuova. Jäniksenpoika kohotti rauhallisesti päänsä. Kirkas auringonsäde oli löytänyt tiensä kuusen
oksien välistä sen silmiin. Oli pakko taas kääntää katse kohti maata.
Jäniksenpoika siirtyi hieman ja katsahti vierelleen. Mitä ihmettä? Piti katsoa toisenkin kerran. Se kurkisteli toisellekin puolelle, vilkaisi taakseenkin.
– Veli, missä olet? se kirkaisi ja ponkaisi jaloilleen.
Se tuijotti pientä painaumaa kuusen alla. Siinä veli oli loikoillut, sen ikioma kaksoisveli. Ne olivat nukahtaneet yhdessä. Se oli käpertynyt veljen
kylkeen kiinni, tuntenut sen lämmön ja tasaiset sydämenlyönnit itseään vasten. Nyt veljeä ei näkynyt eikä kuulunut, vaikka se pinnisti pikkuiset korvansa äärimmäiseen kuunteluasentoon.
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Jäniksenpoika liikkui vielä pikkuisen niin, että auringonsäde ei osuisi silmiin. Korvansa se ponnisti terhakkaasti pystyyn, kallisteli niitä hiukan. Korvat olivat vielä pienet, paljon pienemmät kuin emolla, mutta niillä kuuli hyvin. Nytkin niihin kantautui monenlaisia ääniä. Jotkin kuulostivat tutuilta,
jotkin vierailta. Se kuuli, kuinka tuuli humisi ja kahisutti puiden oksia. Ne
olivat tuttuja ja turvallisia ääniä, kuin tuutulaulu, joka auttoi nukahtamaan.
Ihan lähellä kuului kohinaa, loisketta, liplatusta, lorinaa. Kuulosti vähän
kuin sateella ja sateen jälkeen, mutta äänet olivat paljon kovempia. Ne pikkuisen pelottivat. Jäniksenpoika venytti päätään niin korkealle kuin pystyi,
nosti etukoipensakin ilmaan ja tähyili. Mistä äänet tulivat?
Kyllä se muisti, että emo oli käskenyt pysyä hiljaa pesässä. Ei emo varmasti
suuttuisi, vaikka se ihan vähän kurkistaisi. Se otti ensin pikkuisen loikan
ääntä kohti, sitten muutaman isomman. Puiden oksat eivät enää peittäneet
maisemaa, ja jäniksenpoika näki siellä vettä, hirveän paljon vettä, joka liikkui ja rynnisti pauhaten lähemmäksi. Jäniksenpoika pelkäsi, että kaikki vesi
tulee päälle. Ei tullut.Vesi pärskähti päin rantakiviä niin, että korvat ja kuononpääkin kastuivat.
Ympäriltä kuului muutakin uutta: monenlaista sirkutusta ja piipitystä.Taivaalla lensi lintuja. Paljon lintuja. Ne suhahtelivat taivaalla edestakaisin sellaista vauhtia, että pikkuista jäniksenpoikaa hirvitti.
Se katseli ympärilleen. Maailma näytti erilaiselta. Se muisti nähneensä ympäristössä pieniä valkoisia kasoja. Enää kasoja ei ollut. Emo oli kertonut, että
se valkoinen oli lunta. Nyt maahan oli tullut uutta, kaunista väriä. Samaa
väriä näkyi puissa. Ne olivat alkaneet muuttua eivätkä olleet enää paljaita.
Mutta missä veli oli? Jäniksenpoika teki varovasti vielä muutaman loikan.
Veljeä ei vain näkynyt.
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Pääsi syvä huokaus. Ei ollut kivaa olla yksin suuressa maailmassa. Emo oli
käynyt, antanut veljesten imeä herkullista maitoaan. Sitten jäniksenpoika oli
nukahtanut.
Entä jos emo ottikin veljen mukaansa? Tuli ihan surullinen olo, kun sitä
mietti.
Äkkiä jokin kopsahti päähän ja pomppasi siitä melkein käpälän päälle. Se
oli käpy.
– Oho. Ei kai sattunut, kuului yläilmoista.
Jäniksenpoika katsoi ylös. Puun oksalla istui jokin karvainen otus. Sillä
oli kaksi silmää, jotka tuijottivat kohti. Niiden yläpuolella sojottivat korvat, joiden välissä heilui jotakin karvaista. Sitten jäniksenpoika tajusi, että
se karvainen oli häntä. Valtava, tuuhea häntä ulottui otuksen korviin asti.
Emolla se oli nähnyt pienen, valkoisen töpöhännän. Tuon otuksen häntä oli
suurempi kuin se itse.

9

Äkkiä karvahäntä viiletti hurjaa vauhtia pää edellä puun runkoa alas. Sen
pitkät kynnet erottuivat runkoa vasten, kun se lähestyi. Jäniksenpoika pinkaisi niin lujaa kuin koivistaan pääsi turvapaikkaansa. Se käänsi korvansa
niin lähelle selkäänsä kuin pystyi ja käpertyi niin pieneksi kuin osasi. Sen
pikkuinen sydän takoi vimmatusti, mutta se uskoi olevansa hyvin piilossa.
– Mihin sinä tuollaista vauhtia? kuului oksalta ihan läheltä. – Luuletko,
että minä syön sinut?
Jäniksenpoika vapisi niin, että hampaat kalisivat. Se nosti varovasti päätään.
– Sy- sy- sy- syötkö sitten?
– Minäkö söisin jäniksiä? Yäk. Minä viimeistelen pesää. Vilkaisepas ylös.
Eikö ole komea kuusi? Latvakin hipoo melkein pilviä. Siellä korkealla melkein latvassa on pallonmuotoinen pesä. Minä olen sen sinne rakentanut.
Vien pehmusteeksi vielä sammalia ja naavaa, että poikasteni on siellä hyvä
olla, sitten kun syntyvät.
Jäniksenpojan pelko alkoi hellittää, ja se uskaltautui kysymään.
– Kuka sinä olet?
– Ihmiset sanovat minua oravaksi, jotkut kutsuvat kurreksi, ja olen jyrsijä.
Minulla onkin komeat ja terävät etuhampaat. Eikö olekin?
Sitten orava aukaisi suunsa ja esitteli hampaitaan.
– On minullakin terävät hampaat, jäniksenpoika vastasi ja vilautti etuhampaitaan. – Mitä ne ihmiset ovat?
– Isoja kaksijalkaisia otuksia, joita kaikki eläimet pelkäävät. Ne muuten
pamauttelevat pyssyillään teikäläisiä syksyisin ja syövät suihinsa. Ovat ne
meitä oraviakin pyydystelleet. Ne ovat tehneet meidän nahoistamme itselleen vaatetta. Hui kauhistus. Ihan vapisuttaa, kun ajattelenkin. Nykyisin ne
kyllä enimmäkseen syöttelevät meille pähkinöitä.
– Missä niitä on, niitä ihmisiä?
Kurre loikkasi alaoksalle.
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