Miirua pelastamassa
Saara oli menossa leikkimään ystävänsä Heinin luokse. Tyttö
otti koiransa Rekun mukaan. Heini oli jo pihalla vastassa. "Voit
jättää Rekun pihalle", tyttö sanoi, "Miirukin on aina täällä. Tässä
on aita ympärillä ja jätin molemmille vettä ja ruokaa." Saara
katsoi ympärilleen. Kyllä Rekun voisi tänne jättää joksikin aikaa.
"Pysy pihalla, äläkä kiusaa kissaa", Saara sanoi koiralleen,
rapsutti sitä ja hävisi ystävänsä kanssa sisälle taloon.
Rekku katseli ympärilleen. Piha oli ihan mukavan näköinen.
Siellä olisi tilaa juosta ja pensaan varjossa voisi torkkua.
Kukkapenkin vieressä oli Heinin kissa Miiru. Se oli pieni
oranssinruskea karvakasa, josta tuijotti kaksi isoa, viattoman
sinistä silmää. Kissasta tuskin tulisi ongelmia. Se varmaan
poseeraisi söpönä kukkapenkin vieressä koko päivän. Rekku etsi
juomakupin ja joi muutaman kulauksen vettä. Kun koira kääntyi
takaisin, Miirua ei näkynyt. Minne se katti katosi? Rekku näki
oranssin häivähdyksen aidan luona ja meni katsomaan. Miiru
tepasteli söpönä aidan toisella puolella. No, se ei ole minun
asiani, koira ajatteli. Pikku kissa kapusi kävelytiellä lojuvan
skeittilaudan päälle. Samassa skeittilauta lähti vierimään yhä
kiihtyvällä vauhdilla rinnettä alas, pieni oranssi karvapallo
kyydissään. Rekku hyppäsi aidan yli ja juoksi kissan perään. Voi
ei! Rinteen alla oli tietyö. Skeittilauta kissoineen olisi ihan kohta
tiejyrän alla! Rekku otti loppukirin, teki valtavan loikan ja sai
kuin saikin läppästyä käpälänsä skeittilaudan päälle.
Skeittilaudan perä kippasi maahan ja nokka lensi kohti taivasta.
Kissa lensi isossa kaaressa - viuuuuh ja thump! - ohi ajavan
avolava-auton lavalle! Rekku juoksi perään ja hyppäsi auton
kyytiin. Kissa näytti vahingoittumattomalta. Rekku katsoi
kylttejä. Voi ei, kohta oltaisiin moottoritiellä! Minne asti tässä
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oikein matkattiin? Takaa kuuluva autojen tööttäys herätti koiran
huomion. Minne Miiru oli kadonnut? Rekku katsoi taakseen.
Tuolla se oli tiellä! Koira hyppäsi kyydistä ja juoksi kohti
oranssia pikku karvakerää. Isot autot viuhahtelivat ohi. Kohta se
katti liiskautuisi. Eikö sillä ollut yhtään järkeä söpössä päässään?
Ei näemmä. Kissa tepsutti tyynesti kaistan yli tien reunaan, mutta
ei ihme kyllä jäänyt auton alle. Sitten kissa taas katosi. Rekku
juoksi tien reunaan autoja väistellen. Oltiin sillalla. Kissa oli
tippunut jokeen! Rekku näki jo mielessään märkänä joessa
epätoivoisesti räpistelevän pikku kissan ja sukelsi alas. Vesi oli
kylmää! Rekku pärski ja köhi vettä ja katseli ympärilleen. Silloin
hän näki joessa kelluvan styroxlautan. Sen päällä istui pörröinen
kissa siniset silmät suurina, yhdenkään oranssin karvan
kastumatta. Rekku ui lautan viereen ja työnsi sen kuonollaan
rantaan. Sitten koira raahautui itse perässä ja puisteli vedet
turkistaan. Ei voi olla totta! Minne se katti taas ehti kadota?
Silmäkulmastaan Rekku ehti juuri nähdä, kun Miiru kiipesi
tyynesti bussin kyytiin. Ovi sulkeutui ja bussi lähti liikkeelle.
Koira juosta pinkaisi haukkuen bussin perään. Bussi kiihdytti,
mutta Rekku pysyi perässä. Matka jatkui ja jatkui. Koira läähätti
jo uupuneena, mutta sinnitteli mukana. Sitten bussi pysähtyi
seuraavalle pysäkille. Kissa jäi kyydistä - ja katosi saman tien
viereisen aidan ali. Rekku juosta puuskutti aidan luokse ja
hyppäsi sen yli - ja huomasi olevansa samalla pihalla, mistä oli
lähtenyt liikkeelle. Kissa poseerasi söpönä kukkapenkin vieressä,
kuin mitään ei olisi tapahtunut. Rekku lysähti uupuneena
maahan. Juuri silloin ovi avautui ja Saara astui ulos. "Vai täällä
sinä laiskuri vain löhöät", tyttö sanoi, "Lähdetäänpä kotiin."
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Missä Rekun ja Miirun olisi pitänyt pysyä?
Mihin vaaroihin kissa joutui?
Mitä sille olisi voinut tapahtua?
Miksi kannattaa pysyä pihalla, jos niin on sovittu?
Tehtävä
Piirrä Miiru ja Rekku jossakin vaiheessa seikkailuaan, ja kerro,
mitä kuvassa tapahtuu
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