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1. peatükk
LEPING

Mirt ja Märt on parimad sõbrad juba pisikesest saati. Nad 
elavad kõrvuti majades, seega on nad lisaks sõprusele 
ka naabrid. Isegi nende sünniajad on nii lähestikku, et 
neid võiks lausa kaksikuteks pidada, kui nad poleks eri 
perede lapsed. Mirt on kolm päeva vanem kui Märt. 
Mõnikord, kui nad millegi üle vaidlevad – seda juhtub 
isegi parimatel sõpradel –, tekitab see vanusevahe pisut 
probleeme. Mirt tuletab siis meelde, et tema on vanem 
ja teab maailma asjadest kolme päeva võrra rohkem. Sel-
lega tahab ta muidugi mõista anda, et on Märdist targem. 
Aga Märt on suuremeelne poiss ega tee sellest numbrit. 
Igaüks ju teab, et tüdrukud peavad ennast hirmus tar-
gaks, las nad siis peavad edasi. Küll aeg näitab, kes on  
targem. 

Kui Mirt ja Märt ei ole kaksikud, vaid kõigest naabrid, 
siis kuidas on võimalik, et neil on nii sarnased nimed? Asi 
on selles, et nende emad on samuti omavahel parimad 
sõbrad – õigemini küll sõbrannad – ning panid meelega 



4

oma lastele ühesuguse kõlaga nimed. Lihtsalt lusti pärast 
ja ehk ka lootuses, et neistki kunagi sõbrad saavad. Nagu 
näha, siis täpselt nii läkski. 

Lisaks sõprusele, kõrvuti majades elamisele, lähestikku 
sünniajale ja sarnastele nimedele ühendab Mirti ja Märti 
veel üks asi – armastus loomade vastu. Juba pisikesest peale 
meeldivad neile kangesti loomad ja hea meelega tooksid 
nad koju terve karja lemmikloomi. Kahjuks ei taha aga 
kummagi vanemad loomapidamisest kuuldagi. Pärast pikka 
ja põhjalikku mõtlemist leidsid sõbrad sellele probleemile 
superhea lahenduse: nad asutasid ühe põneva kamba, 
mille liikmena on neil täielik õigus tegelda loomadega just 
nii palju, kui süda lustib. Ja mitte ainult õigus, vaid lausa 
kohustus. Kohe ma räägin sulle, mis põneva kamba lapsed 
asutasid. Kuula edasi!

* * *

„No nii,” sõnas Märt ja sirgeldas esimesena oma allkirja 
tähtsale lepingule, mille koostamise kallal tema ja Mirt 
olid juba tükk aega higistanud. 

„Nüüd on sinu kord.” Ta libistas laual oleva paberi tüd-
ruku nina ette. Mirt võttis lepingu kätte, tõusis püsti ning 
luges selge ja kõlava häälega: 
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„Mirt Kaasik ja Märt Järv on alates 1. maist  
MirtMärt Loomapäästekamba liikmed. 
Loomapäästekamp tegeleb hätta sattunud loomade  
või lindude abistamise ja päästmisega. 
Kamba moto on: Loomad on meie nooremad  
õed ja vennad.” 

Seejärel istus ta uuesti maha, haaras pastaka ja kirjutas 
lepingule ka oma allkirja. „Korras,” sõnas Mirt, „nüüd oleme 
mõlemad Loomapäästekamba täieõiguslikud liikmed. Meil 
on vaja ainult loomi, keda päästma hakata.” Märt noogutas. 
Sellega võis natuke probleeme tulla. Mitte et polnud loomi, 
keda päästa, vaid nende loomade peremehed polnud võib-
olla nõus sellega, mida Mirt ja Märt tahtsid. Nemad tahtsid 
näiteks seda, et nende linnakeses ei oleks enam ühtegi 
ketikoera. Väga julm oli koera päevast päeva ketis kinni 
hoida. Kas need inimesed, kes oma koera ketis hoiavad, 
ise tahaksid ketis olla? Kindlasti mitte. Millegipärast aga 
arvavad nad, et koera eluaegne ketis pidamine on täiesti 
okei asi. 

Lapsed tahtsid ka seda, et tänavatel ei oleks enam hul-
kuvaid koeri ja kasse. Need olid loomad, kelle inimesed 
olid endale kunagi võtnud, aga siis millegipärast neist loo-
bunud. Kurb oli tänaval näha räsitud karvaga koera või 
kassi, kellest võis kohe aru saada, et loomakese eest pole 
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kaua hoolitsetud. Kuidas aga panna inimene oma lemmik-
loomast hoolima, kui ta hoolida ei tahtnud? Vaat see oli 
tõesti küsimus, mis vajas põhjalikku seedimist. 

Niisugused mõtted keerlesid laste peas sel tähtsal 
lepingu allkirjastamise päeval. 

Tol hetkel ei osanud nad aimatagi, et Loomapääste-
kamba asutamisest saab alguse suur ja põnev seiklus, kus 
ohtu satuvad koguni nende enda elud. 
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2. peatükk
KINNISEOTUD KOER

Mirt ja Märt lonkisid koolist kodu poole. Päike paistis ja 
linnud siristasid puude okstel. Oli selle aasta esimene tõe-
liselt soe kevadilm. Nii soe, et lausa palav oli ja jope luku 
pidi eest lahti tegema, kui ei tahtnud üles sulada. 

„Lähme tammikust läbi,” pakkus Mirt. 
„Võib küll,” nõustus Märt. Kuigi paksust tammikust läbi 

minnes tegid lapsed koduteele suure ringi sisse, võis nii 
ilusa ilmaga seda ajakulu endale lubada. Ja nagu hiljem 
selgus, nad lihtsalt pidid seda rada mööda minema, sest 
keegi vajas hädasti nende abi. Tammikus oli veel rohkem 
kevadet tunda kui linnatänavatel, kogu ümbrus lausa rõk-
kas suleliste laulust. Lapsed nägid isegi paari oravat, kes 
võimsate hüpetega oksalt oksale liikusid. 

Järsku kuulsid nad haugatusi. Ilmselt oli keegi koeraga 
tammikusse jalutama tulnud. Aga siis kostis niuksumist ja 
varsti jälle haugatusi. Niimoodi vaheldumisi mitu korda. 
Imelik oli see, et need hääled näisid tulevat kogu aeg ühest 
ja samast kohast. Peremehega jalutav koer peaks ju edasi 
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liikuma, ühes sellega ka tema hääl, mitte ühe koha peal 
paigal püsima. 

„Uurime asja,” sõnas Märt ja seadis sammud hääle 
suunas. Mirt järgnes talle. Mida lähemale nad koerale 
jõudsid, seda ägedamalt too haukuma hakkas, mistõttu 
polnud raske looma leida. Pilt, mis lastele nüüd avanes, 
pani neid tõsiselt hämmastama. Kümmekond meetrit 
eemal, suure puu juures, seisis paksu karvkattega beeži- 
valgekirju koer. Ta oli puutüve külge lühikese rihmaga 
kinni seotud. Selles siis asi oligi – koer lihtsalt ei saanud 
kusagile liikuda. 

„Mis asja!” hüüatas Mirt. „Kas keegi on oma koera 
maha jätnud või!”

„Ära tee ennatlikke järeldusi,” sõnas Märt. „Võib-olla on 
peremees kusagil siin läheduses ja tuleb varsti oma koerale 
järele.” Märt vaatas olukordadele alati pisut kainemalt ja 
rahulikumalt. Mirt oli rohkem tunnete inimene, ilmselt 
sellepärast, et tema oli ju tüdruk. 

„Aga miks ta siis koera kinni pidi siduma?” küsis Mirt. 
„Äkki peremees eksis metsa ära … Läks mingeid ravim-

taimi korjama, sidus koera seniks kinni, et see taimi maha 
ei tallaks, ja siis eksis ise ära.”

„Nalja teed! Ta ju kuuleks oma koera haukumist ja leiaks 
niimoodi tagasitee üles. Pealegi pole tammik nii suur, et 
siin ära eksida saaks.” 
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Märdil polnud selle aruka jutu peale midagi kosta, ta 
mõistis, et tüdrukul on õigus. Kuid siis turgatas talle pähe 
veel üks võimalus: „Aga võib-olla koera peremees suri ära 
ja nüüd lamab siin kusagil metsa all.” 

„Jajah, muidugi, algul suri ära ja pärast sidus koera puu 
külge kinni, et see kaduma ei läheks,” sõnas Mirt. Ise aga 
võdistas õlgu ja silmitses kahtlustavalt ümbritsevat metsa-
alust. Sedasama tegi ka Märt. Mõne hetke pärast said 
siiski mõlemad aru, et nii hull see olukord arvatavasti ei 
ole. Nad vaatasid teineteisele otsa ja pahvatasid naerma. 

Märt ütles: „Igatahes üks on selge – meie Loomapääste-
kambal on nüüd esimene töö olemas.”

„Just,” noogutas Mirt, „polnudki vaja abivajajat otsida, 
see tuli ise meie juurde. Või täpsemalt – ilmus tammikus 
meie nina alla.” 

Lapsed liikusid aeglaselt koerale lähemale. Nad ei tead-
nud, kas tegemist on sõbraliku või kurja koeraga. Haukuda 
oskavad ju mõlemad. 

 „Kutsa-kutsa-kutsa-kutsa!” hüüdis Mirt meelitavalt. „Kas 
peremees jättis su maha? Paha peremees selline!” Koer 
lõpetas haukumise ja vaatas pead viltu kallutades lastele 
kordamööda otsa. 

„Ta paistab olevat noor koer, peaaegu alles kutsikas,” 
sõnas Mirt, „ja kutsikad on ju kõik sõbralikud.” Ta läks koe-
rale veel lähemale. „Või siis mitte …” lisas ta sammu tagasi 
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astudes, kui koer sügavalt kurgupõhjast urisema hakkas. 
Lapsed jäid seisma ja pidasid aru, mida ette võtta. Kõige 

lihtsam olnuks kohale kutsuda loomade varjupaiga töötaja 
ning lasta temal koeraga edasi toimetada. Kuid see oleks 
tähendanud seda, et Loomapäästekamp jäänuks ilma oma 
esimesest tööst, mis neile kenasti otse sülle kukkus. 

„Juhuseid ei ole olemas – nii arvan mina,” teatas Mirt, 
„see oli just nii ette nähtud, et meie seda koera aitame. 
Miks me muidu otsustasime täna tammikust läbi tulla?”

„No siit on kindlasti juba mitu inimest läbi kõndinud 
ja seda koera näinud.”

„Kindlasti mitte,” vaidles tüdruk vastu, „sest vaata, koer 
on ju kinni seotud sellisesse kohta, kuhu ei vii mitte ükski 
teerada.”

Nii see tõepoolest oli. Vaene loom tundus olevat mee-
lega jäetud teeradadest võimalikult kaugele, et keegi teda 
üles ei leiaks. „Aga kui see inimene tahtis, et koera keegi ei 
leiaks, miks ei viinud ta teda siis kusagile sügavale metsa, 
vaid tõi kõigest siia tammikusse?” arutles Märt. 

„Just, seesama küsimus tekkis ka minul,” sõnas Mirt. 
„Ta ei saanud ometi olla nii loll ja arvata, et tammikust 
koera üles ei leita.” 

Midagi kummalist oli selles loos tõesti. Lapsed otsustasid 
tõe välja selgitada. Kõigepealt oli vaja koer endaga sõbraks 
teha, et saaks ta puu küljest lahti siduda. Koer lõõtsutas, 
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keel pikalt suust väljas. Ilm oli sellise paksu kasukaga looma 
jaoks liiga palav ja pealegi seisis ta otse kõrvetava päikese 
käes. Kindlasti oli tal janu ja kõht ka tühi. 

„Lähme koju ja toome talle kõigepealt juua,” pakkus 
Mirt.

„Ja midagi süüa,” lisas Märt. „Siis ta ehk laseb meid 
endale ligi ka, kui näeb, et oleme ta sõbrad, mitte vaen-
lased.” 

Lapsed hakkasid pooljoostes kodu poole liikuma. Nad 
tahtsid võimalikult ruttu koerale vett ja söögipoolist tuua, 
sest polnud ju teada, kui kaua loom söömata-joomata oli 
juba tammikus olnud. 




