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Kyrmyliskot  ovat  kyrmyniskoja  otuksia,  jotka  enimmäkseen  viettävät  aikaa
rähmällään pitkin epälohikäärmeen luolien lattioita. 

Ne asuvat epälohikäärmeen luolissa, mutta itse ne luulevat asuvansa yksin.
Niillä ei nimittäin ole silmiä eikä korvia eikä nenää, joten ne eivät koskaan ole
huomanneet Epälohikäärmettä. 

Liioin  Epälohikäärme  ei  tiedä  mitään  kyrmyliskoista,  koska  ne  ovat  aina
rähmällään aivan seinän vierissä, ja Epälohikäärmeellä on kovin heikko näkö.
Sitä paitsi viimeinenkin Epälohikäärme on nykyisin kuollut.

Kyrmyliskot syövät ainoastaan pieniä kiviä, mikä on ikävää, sillä niiden vatsa
ei pysty sulattamaan kiveä. Mutta kyrmyliskot liikkuvat vahän, ja siksi ne eivät
tarvitse paljoa ruokaa. Kivet riittävät niille vallan mainiosti. 

Kyrmyliskot väittävät polveutuvansa suoraan hirmuliskoista. Se ei kuitenkaan
voi  pitää  paikkaansa,  sillä  hirmuliskot  ovat  oikeita  eläimiä,  kun  taas
kyrmyliskot ovat epäeläimiä. Ja sitä paitsi hirmuliskot eivät syö kiviä.

Kyrmyliskot  ovat  aina  olleet  vanhoja,  eivätkä  ne  kuole  koskaan.  Niitä  ei
myöskään  koskaan  synny  lisää.  Tämä  on  yksi  todiste  lisää  siitä  etteivät
kyrmyliskot  polveudu hirmuliskoista.  Kyrmyliskoja  oli  nimittäin  olemassa jo
paljon aikaisemmin kuin hirmuliskoja.

Lattialla kyrmylisko 
itseään ei ylös kisko 

Kuorsaa joskus pitkän tovin 
sitten haukottelee kovin

Joskus kääntyy selälleen 
lattialle rähmälleen

Joka ikisellä kyrmyliskolla on hännässään solmu. Ne solmittiin sata vuotta
sitten kyrmyliskojen yleisessä kokouksessa.

Solmun keksi eräs kaikkein viisaimmista kyrmyliskoista, ja se on hännässä
siksi,  etteivät  kyrmyliskot  unohtaisi  olevansa  kyrmyliskoja.  Tämän  kaikki
kyrmyliskot muistavatkin, mutta nykyisin he eivät enää muista, että heillä on
hännässä solmu siitä muistuttamassa.

Selässä kyrmyliskoilla on kuusi terävää piikkiä, ja jokaisen piikin päässä on
pompula.  Piikkejä  kyrmyliskot  käyttävät  haravana,  kun  ne  haravoivat



Epälohikäärmeen luolien lattioille  kerääntyneitä lehtiä  kasoihin.  Kyrmyliskot
nimittäin rakastavat hyvää järjestystä. 

Piikkien  päissä  oleville  pompuloille  kyrmyliskot  eivät  ole  keksineet  mitään
käyttöä,  vaikka  moni  viisas  kyrmylisko  on  käyttänyt  paljon  aikaa  niiden
merkityksen mietiskelemiseen.

Kyrmyliskot  ovat  limaisia ja  inhottavan näköisiä,  mutta oikeastaan ne ovat
hyvin  kilttejä  ja  harmittomia  pikku  olentoja.  Ne  eivät  koskaan  tee  pahaa
kenellekään. Se johtuu osittain siitä,  etteivät ne koskaan tapaa ketään muita
kuin toisia kyrmyliskoja. \Mutta jos ne jos-kus tapaisivat jonkun, ne varmasti
olisivat tälle kilttejä. 

Kyrmylisko haravoineen 
järjestyksen pani toimeen 

Lehdet pinoon asetteli 
tikut ristiin rakenteli 

Jatkoi sitten nukkumistaan 
eikä noussut unelmistaan


