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Rotta hieroi Myyrää vähäsen, puristi enimmät vedet pois ja sanoi: ”No
niin, kuomaseni. Hölkkääpäs edestakaisin polkua pitkin niin kovaa kuin
jaksat, niin että lämpiät ja kuivut sillä aikaa, kun minä sukellan eväskorin.”
Surkea Myyrä, märkänä ja häpeissään, hölkötteli, kunnes se oli jotakuinkin kuiva, sillä aikaa kun Rotta pulahti taas veteen, otti veneen kiinni,
laittoi sen nopeasti kuntoon, pyydysti kelluvan omaisuutensa ja vei rantaan, sukelsi lopuksi eväskorin perään ja ponnisteli sen kanssa maihin.
Kun kaikki oli taas kerran valmista lähtöä varten, Myyrä, masentuneena ja apeana, istuutui veneen perään. Kun ne lähtivät matkaan, se sanoi matalalla ja liikutuksesta katkeilevalla äänellä: ”Rotta, antelias ystäväni! Olen niin pahoillani typeryydestäni ja epäkiitollisesta käytöksestäni.
Sydämeni melkein murtuu, kun ajattelen, että olisit voinut menettää kauniin eväskorisi minun vuokseni. Todella, olen käyttäytynyt kuin täysi aasi
ja minä tiedän sen. Voitko tämän kerran katsoa asiaa läpi sormien, antaa
anteeksi ja olla kuin tätä ei olisi tapahtunut?”
”Tietenkin, siunatkoon!” vastasi Rotta hilpeästi. ”Mitäs pikku kylpy
merkitsee Vesirotalle? Yleensähän olen enemmän vedessä kuin poissa
sieltä. Älä sitä enää mieti ja kuulehan! Minä olisin sitä mieltä, että sinun
pitäisi tulla luokseni asumaan joksikin aikaa. Asuntoni on yksinkertainen
ja hienostumaton – ei sellainen kuin Rupikonnan asunto, vaikka ethän ole
sitä nähnytkään. Voin kuitenkin tehdä olosi mukavaksi. Opettaisin sinut
soutamaan ja uimaan, ja pian olisit yhtä taitava vedessä kuin kuka tahansa
meistä.”
Myyrä oli niin liikuttunut Rotan ystävällisyydestä, että se ei saanut sanaa suustaan. Sen täytyi pyyhkäistä kyynel tai pari tassunselkään. Mutta
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Rotta katsoi ystävällisesti toiseen suuntaan, ja Myyrän mieliala kohosi
taas, ja se pystyi antamaan pari nasevaa huomautusta liejukanoille, jotka
tirskahtelivat keskenään sen ryvettyneelle olemukselle.
Kun ne saapuivat kotiin, Rotta sytytti kirkkaana rätisevän valkean ja istutti Myyrän nojatuoliin takan eteen noudettuaan sille tohvelit ja aamutakin ja kertoi tarinoita joesta illallisaikaan asti. Ne olivatkin jännittäviä tarinoita maassa möyrivälle eläimelle niin kuin Myyrä oli. Tarinoita padoista,
äkillisistä tulvista, loikkivista hauista, höyrylaivoista, jotka heittelivät pulloja – ainakin pulloja heiteltiin ja höyrylaivoista, joten oletettavasti ne olivat asialla; ja haikaroista ja siitä, kuinka tarkkoja haikarat olivat, kenen
kanssa puhuivat, ja seikkailuista salaojilla ja yöllisistä kalaretkistä Saukon
seurassa ja tutkimusretkistä Mäyrän kanssa kauas vainioille. Illallinen oli
mitä iloisin, mutta pian sen jälkeen huomaavainen isäntä saattoi hirvittävän unisen Myyrän yläkertaan parhaaseen makuukamariin, missä Myyrä
laski päänsä tyynylle hyvin rauhallisena ja tyytyväisenä tietäen, että sen
vastalöydetty ystävä Joki loiskui sen ikkunanlautaan.
Se päivä oli ensimmäinen kaltaisistaan vapautuneelle Myyrälle. Jokainen niistä päivistä oli entistä rikkaampi ja kiinnostavampi mitä pidemmälle kesä kului. Myyrä oppi uimaan, soutamaan ja nauttimaan virtaavan
veden iloista. Ja sen korvat herkistyivät niin, että se ymmärsi toisinaan,
mitä tuuli kaiken aikaa suhisi kaislikossa.
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