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Kaisa Rouwa
ja

hänen Kissansa.

Kaisa ronwau tekee mieli
Markkinoille menemään,
Nahwasta ja kauppiaita katsomaan;
Koko pitkän matkan, Kissimiiriänsii
Olallansa kantaa, parast' kaluansa.



Kaisa Nouwa ja hänen Kissansa.

Tuolillansa kumpikin,
Nyt istuu, niinkuin ainakin,
Uunin ääres' puhellen,
Lämpimässä lausuen.
Wanha rouwa wirkkoi näin:
"Miiriscni, kuules waiu",
"Ko'e pyytää hiirincn"
"Ottaa tiiui picnoncn.
"Siitä olis' palanen''
Sinulle hywä iltanen."
Mini tuohon wllstaa waan
Naukumalla: "miau, mj au, mjau."







Kaisa Nouwa

Miiri nousee, raiökancn,
Penkille ensin, kisscmen;
Siitä kaappihin hyppäsi
Ia makupaloja sieppasi:
Paistia, kalaa, kakkua,
Tämä kaikki herkkua.
Rouwa tämän nähdessään
Käw' synkcäksi mieleltään.
Kysyi: "Miiriscni, raiskascni"
"Mihin jontui kalaseni?"
Tuosta Miiri hätäytyi,
Jopa wähän hämmästyi.
Rentulle kohta hyppäsi.
Mummo jäännökset korjasi.



ja hänen Kissansa.

Meni kcrrcm ostamaan,
Wcmha rouwa tarpeitaan.
stotiin jälleen tultuansa
Kuullaan' oil Miiriscnsä.
Tuosta mummo suremaan,
TyrMht' kohta itkemään:
"Woi tökki, minkä sai"
Surun sywän minulle kai!"
Arkkua nikkariin noutamaan,
Nouwa nyt meni, haaltamaau,
Sieltä takaisin tnltuansa,
Elossa tapasi Miiriscnsä.







Kaisa Rouwa

Tuosta rouwa hywillääu

Läksi päällistä Miirille ostamaa»;

Waan katsopas tätä, miten unipelee,

Somasti neulaa käpälässä Pitelee.
Miirill' ou lasisilmät turmallaan
Mummo» huiwia päärmätcSsää».



ja hänen Kissansa.

Sattui päiwänä toisena,
Että rouwa marsin hartaana
Mcui kirkkoon torkkulnaa»;
Miiri jäi kotia wahtiinaan.
Ikäwää täällä licwittäätseeu
Otti wiulnu soittaakseen.
Soitti tanssin hupaisen
Itse tanssi keikkuen.
Sillan ra'oista hiirisiä,
Pistiin joukko pienosia.
Nämä knussa taussimaan
Kaisa kummaa katsoma».







Kaisa Rouwa

Rouwalla myös oli koirancn,
Nakki pieni pahanen.

Sen selkään Miiri hyppäsi
Ia siten laukkaa laskeli.
itaisa tätä nauramaan,
Mcikyllin ihailemaan;
Nupcspa itsekiu lcilkimaäu,

Bissau ja koiran kanssa hyppimään.



Lapseksi hänen uudelleen,
Woisi luulla muuttuneen,
.>,tun Miirinsä puki waattcihin,
Hattuun, raakuuu, hamcihin;
Omia hänellä ci ollut pieniä,
Joita olis' saanut hywäillä.
Kyllin ei »voinut uauttia
Tuon hcrttasen kissansa kauneutta;
Mukaansa otti picnoscn
Kaupunkiin kuljetti Murisen.
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