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Liisan ja Kissan ihmeellinen matka.

Liisa tiellä tallusti,
Kissan siellä kohtasi,
pakohon jo valmistau,
mutta Mirri sanoo: „Mau".

„Min' oon kiltti kerrassaan,
istu selkähäni vaan!
Maailmalle matkataan
monta kummaa katsomaan".
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Liisa selkään huippasi,
Mirri laukkaan porhalti,
meni että heipä vaan!
Liisa oli riemuissaan.

Maailma on pyöreä
aivan täynnä ihmeitä,
pikku Liisa Kissoineen
nytpä nähdä saivat sen:
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Kas! He Kukon kohtasi:
»Eestä pois!" he huudahti.
Kukkoparka parkasi,
muorinsa luo karkasi.

Tuli Possu vastahan:
nosti noukan kippuran

sitten sekin kauhistui,
pahnoillensa paneutui
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Mentiin taasen vähäisen:
tuli Hanhi tölläillen,
sekös vasta säikähtyi,
huusi, että: „hui ja hyi!“

Joelle kun saavuttiin,
urheasti uitiin niin:
kalat katsoi kummastuin,
Mirri naukui naurusuin.
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Yhden polun käänteessä
Lehmä oli hirveä:
juoksi vastaan: „mööh- ja

muuh!"
Mirri kirkui: „älä tuu!"

Liisa vitsan sieppasi,
kerran sillä Kuitasi:
Lehmä pakoon paikalla
lähti täyttä karkua.

Nousivat taas rannalleni
Liisa poimi kukkasen,
sitten matkaa jatkettiin,
seikkailuihin suurempiin.,
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Vaan jo hukka peri kai
Krokotiili siihen sai:
aikoi niellä kokonaan
heidät kitaan kauheaan.

Mutta Mirri nuolena
laukkas’ häntä suorana:
kukaan kiinni saanut ei,
kun se Liisan sieltä vei!

Krokotiili nälissään
rupes heti itkemään . .

.

Mutta Liisa Mirrineen
nauroi aivan kyllikseen.



Sitten astui keikaillen
vastaan Herra Hevonen
kukkaisessa vaipassaan,
kiiltokengät jalassaan.
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Komea oi’ kerrassaan:
pää ja häntä paljas vaan
»Terve,terve!" nyökkäs’se,
»Onnea vain matkalle!"

Tuli myöskin Vasikka,
siitä syntyi jupakka;
kauhistui niin kokonaan,
että meni kiemuraan!
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Vaan nyt tuli tuska, voi:
äijä vastaan kompuroi
julma niin ja kamala,
ettei taida kuvata.

Pikku väki kauhistui,
karjaisivat, että: „hui!
äiti, riennä joutuisaan
vauvojasi auttamaan!"

Samassapa pötkimään
Mirri lähti vikkelään:
Ukko pitkän nenän sai,
Liisa nauroi hahhahhai!
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Kaupunkiin he saapui näin:
talot seisoi rivikkäin,
kadullakos mahtaili
sapelniekka poliisi.

Kas kuin rinta pullistuu,
nenä paistaa niinkuin kuu!
Täti tää on hieno vaan
punakelta-koltissaan . . .



12

Sitten hei! pois tieltä vaan:
kohtasit he Kuninkaan,
kultaisissa vaunuissaan,
lakeijatkin takanaan.

Neljä hummaa keltaista
veti niitä vaunuja,
kuski istui katolla,
Kuningas tais' torkkua .
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1

Mirri laukkas joutuin se
aivan linnan portille:
Kuningas kun siihen sai,
niin he niias, tottakai!

Kuningas kun nähdä saa
nämä kaksi niiaajaa,
nauruun heti käypi suu,
korviin asti ulottuu .

. .
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Lakeijalle lausuu niin:
»Juokse joutuin kellariin,
mehut, kaakut sieltä tuo!
Väsyneet on pienet nuo."
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Liisa kaakut pisteli,
Mirri mehut maisteli:

niin oi’ vatsat pullollaan,
ettei päässeet kulkemaan . .
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Räätäli nyt riensi luo,
saksin, rullin tuli tuo,
rupes oitis neulomaan:
Mirri huus' kohfkurkkuaan!

Vihdoin Mirri halkesi
Liisa itkuun pillahti . . ,

Kuningas se virkkoi vaan
»Kyllä Killi korjataan!"

Mitä, vaikka hetken huus’
ehjä tuli taas, kuin uus’
Juosta voi kuin ennenkin.
Niin he sanoi »hyvästin!"
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Mirri laukkas riemuiten,
ett’ oi’ vallan punainen .

Saapuivat niin viimeinkin
kotiin äidin sylihin.

Uupuneet kun olivat,
heti uneen vaipuivat,
uinahtivat tuutuhun
jälkeen monen seikkailun.
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