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Tämä tapahtui eräänä hiukkasen harmaana elokuun päivänä. Epäsammakot
istuivat  rivissä rantakivellä ja  miettivät  mitä voisivat  tehdä aikansa kuluksi.
Kaikki  epäsammakoille  soveliaat  työt  oli  jo  tehty,  mitään ajankulua ei  ollut
jäljellä. Silloin yksi epäsammakoista huudahti: 

"Jospa laivan rakennamme, 
tarvitaan vain vanha amme!" 

hihkaisi tuo emmakko, 
pieni epäsammakko.

Epäsammakot  innostuivat  heti  ajatuksesta.  Merelle  purjehtiminen voisi  olla
kivaakin,  ja  ainakin  merellä  voisi  kastella  varpaitaan  pelkäämättä
luiskahtavansa rantakivellä.  Toinen asia oli  sitten se,  että merellä  saattaisi
kyllä luiskahtaa laivan partaalta. 

Valaan luusta, raakapuusta, 
raudastakin, sekä muusta 

rakensivat emmakot, 
purren epäsammakot. 

Heti  ryhdyttiin  rakennuspuuhaan.  Epäsammakot  hakivat  kotoa  ikivanhan
pikkuisen  kylpyammeen,  ja  ryhtyivät  rustaamaan  siitä  laivaa.  Ensin  he
käänsivät  ammeen  ylösalaisin  ja  rakensivat  kölin  ja  peräsimen  valaan
leukaluusta.  Köli  sattui  hiukan  toiselle  sivulle,  mutta  emmakot  olivat  sitä
mieltä,  että  köli  voi  aivan  hyvin  ollakin  laidassa,  jolloin  se  leikkaa  tieltä
merilevät. Sitten ryhdyttiin pystyttämään mastoa:

Pysytyttivät mastopuun, 
alla kirkkaan täysikuun, 
märät epäsammakot, 

rannan luona emmakot. 

Mastoa pystyttäessä ammeen pohjaan tuli reikä ja amme tuli täyteen vettä,
mutta  ei  sehaitannut  ollenkaan.  Epäsammakot  vain  kastuivat  hiukan  ja
muutama sai nuhan. Ja tietenkin laiva vuoti siitä lähtien. Mutta kukaan ei ollut
kertonut epäsammakoille, ettei vuotavalla laivalla voi purjehtia. 

Purjeeksi nuo pölyrätin 
keltaisen ja oikein nätin 

laittoi epäsammakot, 
rintamaiden emmakot. 



Purjeeksi ripustettiin vanha pölyrätti, vaikka epäsammakkoäiti aluksi hiukan
vastustikin rättinsä käyttämistä moiseen tarkoitukseen. Ja niin emmakoiden
laiva oli valmis purjehtimaan aavalla merelle. Laivalle annettiin nimeksi Reikä-
Amme, koska epäsammakot uskoivat sellaisen nimen tuottavan onnea. 

Merelle jo lähti pursi, 
aidat edestänsä mursi 

laiva epäsammakoiden, 
kaunokeula emmakoiden. 

Reikä-Amme  työnnettiin  vesille,  ja  siinä  hässäkässä  kaatui  rannalla  ollut
piikkilanka-aita. Viime hetkellä emmakot hyppäsivät kyytiin,  kun laiva oli  jo
kahden  metrin  päässä  rannasta  ja  meinasi  karata.  Emmakot  nimittäin
pystyvät  tarpeen  tullen  loikkaamaan  vielä  paljon  pidemmälle  kuin  oikeat
sammakot. 

Tuli hiukan vettä laivaan 
alla kirkkaan tähtitaivaan, 

purjehtivat emmakot,
 tyhmät epäsammakot. 

Laivan  pohjalla  oli  polveen  asti  vettä,  mutta  se  oli  epäsammakoista  vain
mukavaa. He voivat vilvoitella varpaitaan ojentamatta niitä laidan yli. Se vain
hiukan  harmitti,  että  oli  yö  ja  niin  viileätä  että  varpaat  eivät  tarvinneet
vilvoitusta. 

Laiva kellui hetken aikaa, 
sitten hätäkellot kalkaa: 

upposivat emmakot, 
raukat epäsammakot. 

Tietenkin  laiva  upposi  vesilastissaan,  vaikka  epäsammakot  eivät  ole
vieläkään keksineet,  että  vesi  oli  uppoamisen syy.  Onneksi  epäsammakot
osasivat  uida  sammakkoa.  (Mikä  sinällään  on  aika  omituista:  miksi
epäsammakot uivat oikeata sammakkoa?) 

Uivat rantaan emmakot, 
märät epäsammakot, 

reunaan pienen suihkulähteen
jättivät sen laivantähteen. 

Emmakot uivat  sen suihkulähteen reunalle, jossa olivat purjehtineet,  mutta
Reikä-Amme  upposi  keskelle  suihkulähdettä  aivan  vesisuihkun  alle.  Eivät
epäsammakot tienneet, että kyseessä oli suihkulähde, sillä epäsammakoiden



mielestä se oli suuri kuin meri konsanaan. Mutta koskaan eivät epäsammakot
ole sen jälkeen menneet veteen, etenkään vuotavassa vanhassa ammeessa! 

Penkereelle rantaan päin
istumaan jäi allapäin

pienet epäsammakot, 
läpimärät emmakot. 

Vettä pahoin kammoavat, 
kovaa maata rakastavat! 


