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Antanas Skirka

IŠ MINO DflAUEU 
PAUKŠČIU GYVENIMO

Mes, vos tik pradėję gyventi šiame pasaulyje, 
tuojau neišvengiamai susitinkame su mūsų buities 
palydovais — paukščiais ir gyvuliais. Ši žmonių ir 
paukščių draugystė yra labai artima kaime pastoviai 
gyvenant ūkyje. Ji yra ne tokia artima miestų 
gyventojams. Bet retkarčiais pasitaiko ir miestiečiui 
atsitiktinai užmegzti su paukščiais ar gyvuliais ir 
visai įdomią draugystę.

Kaip žmonės, taip ir paukščiai bei gyvuliai, 
kiekvienas turi savo atskirą būdą, jam vienam 
būdingus įpročius, dažnai labai skirtingus nuo kitų, 
kad ir tokios pat rūšies ir veislės paukščių ar gyvulių. 
Tik reikia mokėti juos pažinti, stebėti, o. suartėjus, 
neapvilti jų pasitikėjimo.

Šį kartą rašaii apie paukščius, su kuriais man 
teko ir tenka susitikti, kuriuos galėjau stebėti, 
artimai su jais bendrauti, arba kuriuos, pažįstu ir 
žinau iš kitų žmopių pasakojimų.

MUSŲ ŠNEKUTIS
V aikystėje augau ir gyvenau su motinos tėvais — 

seneliais. Senelis mylėjo paukščius ir gyvulius. Labai 
brangino bites. Savo bityne, sode, turėjo nemažą 
skaičių įvairiomis spalvomis nudažytų avilių. Juos 
pats laisvesniu nuo darbo žiemos laiku ir 
pasidarydavo. Žiemą jis padarydavo ir varnėnams 
inkilų, o senuosius sutaisydavo ir vėl sukeldavo į 
medžius, dar varnėnams neparlėkus. Šiuos inkilus, 
nieko nelaukdami, tuojau užimdavo nuolatiniai 
mūsų sodybos įnamiai — žvirbliai ir pradėdavo 
juose krautis savo lizdus.

Anksti pavasarį, dar galutinai neištirpus ledams 
ir sniegui, jau parlėkdavo varnėnai. Ai, kiek 
džiaugsmo būdavo tuomet jiems ir man. Neat
siklausydavau jų čiulbėjimo ištisas dienas, kai jie, 
pamėgdžiodami visų kitų paukščių ir net gyvulių 
balsus, čiulbėdavo, net kaklus ištiesdami, medyje
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prie savo inkilo. Gražiausiai varnėnai čiulbėdavo 
anksti ryte, vos saulei patekėjus. Tik reikėdavo 
nepatingėti anksti atsikelti, jų pasiklausyti.

Varnėnas yra didesnis paukštis už tų akiplėšų, 
pirmos rūšies vagišių ir peštukų žvirblį. N ors yra 
žvalus, vikrus ir gerai skraido, bet iš prigimties yra 
taikus paukštis. Niekuomet nepastebėjau varnėnų, 
tarp savęs susipešusių, nors jie ir didesniais būriais 
skraidydavo. Varnėnas, patrauklus savo tamsiai 
žibančia — žėrinčia (ypač pavasarį) apranga ir savo 
rimta eisena, ramiais judesiais, saikingu elgesiu, 
atrodo yra tikras paukštus elegantas, tikras 
džentelmenas ir be priekaištų. Savo šeimoje, savame 
būryje varnėnai kažkaip susitvarko visuomet 
ramiai, be didelio triukšmo ir peštynių. Bet 
santykiuose su žvirbliais, moka panaudoti ir jėgų, 
nors ilgesnių kivirčų niekad nė nebūdavo.

V amėnų porelė,sugrįžusi prie savo seno inkilo ir 
radusi jame jau apsigyvenusius žvirblius, daug 
ceremonijų nedarydavo. Ji tuojau vienam ir antram 
žvirbliui įkirsdavo į pakaušį ir inkilų bematant 
atsiimdavo. Jei žvirblis vėliau dar sugrįždavo ir, 
karingai pasipūtęs imdavo kelti didelį triukšmų, 
neapsikentęs varnėnas patinėlis dar jam įkirsdavo ir 
dar tolokai pavykėdavo. Nugalėtas padauža 
žvirblis daugiau prie inkilo negrįždavo, imdavo 
ieškoti savo lizdui vietos pastatų pastogėse ir 
palikdavo varnėnų porelę ramybėje.

Dėl naujai įkeltų inkilų, kuriuose jau būdavo 
apsigyvenę žvirbliai, varnėnai atviros kovos 
nepradėdavo, kadangi šie inkilai jiems niekuomet 
nepriklausė. Būdami iš prigimties džentelmenai, 
šiuo atveju jie įsigydavo namelius, panaudodami 
gudrumo taktikų. Būdavo labai įdomu, jei turėdavai 
kantrybės, stebėti, kaip gudriai varnėnai žvirblį iš 
inkilo išgyvendindavo.

Nauja jaunavedžių varnėnų porelė atskrisdavo ir 
nutūpdavo medyje virš inkilo, kurio viduje jau 
karaliaudavo pasipūtęs ir labai patenkintas savo 
nameliu žvirblis. Abu varnėnai kantriai tupi medyje, 
net nečiulba, ir akylai stebi žvirblį, laukia, kuomet jis 
pasitrauks iš lizdo. Žvirblis, būdamas judrus ir 
karšto būdo, linkęs nuolat ginčytis ir peštis, ilgų 
laiką tylos pakęsti negali. Jam reikia nuolat judėti, 
tad nieko blogo negalvodamas, štai ir purpteli iš 
inkilo. Varnėnams to tik ir reikia. Tuojau vienas 
įlenda ir atsitupia žvirblio lizde. Dabar varnėnai jau 
inkilo nepalieka tuščio. Pasikeisdami vietomis, 
vienas tupi viduje, o antras, kur nors netoli ant šakos 
tupėdamas, lauko sargybų neša.

Po kiek laiko, prisilakstęs savo reikalais, grįžta 
savininkas žvirblis ir, nenujausdamas pavojaus, 
lenda tiesiai į vidų, bet nuo lizde sėdinčio varnėno,

Varnėnai

tuojau gauna smūgį į galvą. Čirkšdamas iš skausmo, 
sprunka žvirblis laukan ir pakelia didžiulį triukšmą. 
Visos plunksnos jam iš piktumo pasišiaušia, sparnai 
nusileidžia, kad tik didesnis ir narsesnis atrodytų, o 
jau čirškia tai iš visų jėgų. Rodos, sprogs iš pykčio 
mūsų žvirblis, išreikšdamas didžiausią 
pasipiktinimą ir įrodinėdamas savo neginčytinas 
teises į nuoavybę. Tokį triukšmą išgirdę, tuojau 
atskrenda ir daugiau žvirblių, matyt, nuskriaustojo 
giminaičiai, bičiuliai. Visi, baisiai pasipiktinę, 
žinoma, čirškia ir pritaria savininkui. Visi tik čirškia, 
straksi apie namelį, bet į vidų brautis kol kas nei 
vienas neišdrįsta, pamatę, kas ten viduje ramiai sau 
sėdi.

Pagaliau savininkas, draugų ir giminių 
užtariamas ir padrąsintas, dar kartą lenda į vidų, 
pasiryžęs įsibrovėlį išmesti jėga. Bet vos tik įlindęs, 
nuo varnėno gauna tokį smūgį į galvą, kad
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Žvirbliai

cypdamas kuo greičiausiai nešdinasi laukan ir, 
nepajėgdamas iš skausmo ir skubos atsitūpti ant 
medžio šakos, dribteli po medžiu, kur pasklinda iš 
kuodo išpeštas ir jo pilkų plunksnų kuokštas. Antras 
varnėnas jau nebelaukia. Prilėkęs dar kerta smūgį į 
galvų ant namelio laktos tupinčiam kitam teisybės 
ieškotojui ir tuomet žvirbliai išlaksto į visas puses. O 
varnėnas, viską tarsi pamiršęs, linksmai sučiulba 
savo giesmelę. Daugiau žvirbliai prie naujakurių 
nesiartina.

M an teko ne tik klausytis varnėnų čiulbėiimo, ne 
tik stebėti jų trumpus susirėmimus dėl inkilų su 
mūsų kiemo žvirbliais, bet ir globoti, bei prisijaukin
ti sužeistą varnėną.

V ašara tais metais buvo labai graži. V arnėnai net 
po dvi vadas vaikų išsiperėjc. Artinosi jų išskridimo 
laikas. Ruošdamiesi kelionei, jie būriavosi laukuose 
ir miškuose.

Vieną dieną, bebėgiodamas po jau seniai 
nušienautas pievas, pamačiau bėgantį per pievą ir 
sparną velkantį varnėną. Mane pamatęs, jis 
nustiksėjopo didesnės žolės kuokštu ir pasislėpė. Aš 
pamažu, tyliai prie jo priėjau ir užvočiau kepure. 
Varnėnas buvo mano. Spurdantį rankose ir 
savotiškai garsiai čiepsintį, greitai parsinešiau jį 
namo. Tuojau su seneliu apžiūrėjome sužeistą 
varnėną. Dešiniojo sparno kaulas buvo nulaužtas. 
Matyt, naktį lėkdamas, atsimušė į telefono vielas.

Senelis nulaužtą sparną patepė kažkokia 
mostele, dviem pagaliukais sutvirtino ir aprišo. Iš 
lentučių sukalėme narvelį, pakabinome gryčioje ant 
sienos ir jame apgyvendinome ligonį. Aš jam tuojau 
pririnkau sliekų, kirminų ir padėjau puodelį su 
vandeniu.

Pirmą dieną varnėnas buvo labai nusiminęs ir 
stengėsi kaip nors išeiti į laisvę iš narvelio. Nieko 
nelesė ir negėrė. Antrą dieną pradėjo po truputį lesti, 
o vėliau, apsiramino ir laukdavo manęs, kad jam 
atneščiau sliekų ir kirminų, o lesdavo gana daug.

Po kelių savaičių sparnas jam sugijo, bet 
vaikščiojant vilkosi žeme, ir skraidyti paukštelis jau 
negalėjo. Sparnui sugijus, varnėnas visiškai ap
siprato su savo nelaime ir susigyveno su visa mūsų 
šeima. Savotiškai reikšdavo savo džiaugsmą, po 
ilgesnio laiko kurį nors iš mūsų vėl pamatęs, 
stiksėdamas ir ciksėdamas: čik-čik . . .Pagaliau mes 
jį paleidome laisvai vaikščioti po visą gryčią. Katė 
buvo įgrasinta jo neliesti, o varnėnas greitai su ja ir 
susidraugavo. Padavus katei ėsti, jis ir tuojau 
prisigretindavo prie jos ir, nužiūrėjęs skanesnį 
kąsnelį, griebdavo jį stačiai iš katės dantų. Katė 
raukydavosi, bet nieko jam nedarydavo. Varnėnas 
labai nemėgdavo svetimų žmonių, nors šie 
dažniausiai ateidavo kaip tik jo pasižiūrėti. Prie 
svetimų, jis piktai ciksėdavo, rodydamas savo 
nepasitenkinimą, ir neprisileisdavo artyn.
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Ruduo jau ėjo prie pabaigos, artinosi žiema. 
Lauke buvo šalta, ir vėjas nešiojo pageltusius ir 
purvinus medžių lapus. Bet aš vistiek bėgiojau po 
kiemą ir sodą, surasdamas vis ką nors man naujo ir 
nematyto. Išalkęs būdavo įbėgu į trobą ir šaukiu: — 
Aš noriu valgyti! — senelė ką nors valgomo ant 
greitųjų paduodavo man j rankas ir aš vėl bėgdavau 
lauk, dažnai ir duris neuždarydamas. Tuomet mane 
pasivydavo senelės arba senelio garsus įspėjimas:-— 
Uždaryk duris! Štai vieną dieną varnėnas mus ir 
nustebino.

Pietų laiku, diena buvo saulėta ir graži, varnėnas 
gerai nusiteikęs užšoko ant kėdės, nuo kėdės ant 
stalo ir, ištiesęs kaklą, garsiai ir visai aiškiai suriko: 
— Aš noriu valgyt!; U ždaryk duris!

Nuo tos dienos mes varnėną pradėjome vadinti 
Šnekučiu. Tą savo vardą jis greitai įsisavino. Jei 
būdavo kur nors po lova ar po suolu pasislėpęs, 
užtekdavo tik sušukti: — Šnekuti! — ir jis tuojau pat 
atsiliepdavo. Vėliau jo žodynas pagausėjo ir 
kitokiais žodžiais. Gerai nusiteikęs, jis imdavo 
pamėgdžioti kalančius senelį arba senelę, bet 
atskirus jo žodžius sunku būdavo suprasti. Jie jam 
susiliedavo į vientisą žodžių mišinį.

Daug kas iš aplinkinių kaimynų ateidavo 
pasižiūrėti ir pasiklausyti „mokyto” varnėno, bet jis, 
kaip minėjau, svetimų nepakęsdavo, ant jų piktai 
čirkšdamas bardavosi ir savo „mokslų” jiems 
neparodydavo.

Rudenį buvo sunku jį maitinti. Aš jam 
pririnkdavau pakankamai sliekų, kirminų ir vabalų. 
Bet žiemą jų jau nebebuvo. Jie išsislapstė arba 
sušalo. Mūsų šnekučiui teko priprasti prie mėsos ir 
grūdelių, o tokį maistą jis nelabai mėgo.

Vieną dieną per pietus senelė pabarstė 
Šnekučiui sukapotos mėsos. Jam belesant, prislinko 
katė ir norėjo paragauti Šnekučio maisto. Šnekutis 
labai supyko, sučirškė ir kirto snapu katei į nosį. Iš 
nosies katei tuojau pradėjo bėgti kraujas. Katė 
piktai išsišiepė, sušnypštė ir užsimojo kirsti jam 
koja. Gal katė Šnekutį tuomet ir būtų sudorojusi, 
bet mes visi šokome jo gelbėti ir tuojau išvarėme katę 
iš kambario.

Nuo to laiko, kur nors visi išeidami ir Šnekutį 
palikdami vieną, katės jau nepalikdavoni su juo 
kambaryje. Žiemą jis labai bijojo šalčio ir daugiausia 
laiko praleisdavo prie krosnies. Čia jis jausdavosi 
gerai, ir kuo būdavo šilčiau, tuo jis būdavo 
linksmesnis. Kai jam būdavo šalta, mėgdavo glaustis 
ir prie žmonių, net palįsdamas po drabužiais.

Žiemos laiku jis visai nesistengė išeiti į laisvę. Bet 
artinosi pavasaris, ir Šnekutis pasidarė neramus. 
Dažniausiai jis tupėdavo prie lango ciksėdamas, 
arba nuolatos striksėdavo, kažkokio nerimo apim

tas. Nuolat kažką šaukė Ii vis žiūrėjo į sode jau 
pradedančius žaliuoti medžius.

Štai jau ir gražus pavasaris atėjo, sniegas 
nutirpo, saulutė švietė. Jau ir varnėnai sugrįžo prie 
savo inkilų, esančių sode ir kleve, priešais mūsų 
gryčią, Nu ir skambėjo linksmas jų čiulbėjimas nuo 
ankstaus ryto iki pat vakaro. Mūsų Šnekutis visai 
nuliūdo, mažai lesė ir nuolat veržėsi į laisvę. Išgirdę 
jo balsą, prie lango atlėkdavo ir laisvėje esantieji 
varnėnai. O j ų čia pat artumas, žinoma, dar daugiau 
didino jo laisvės troškimą. Mes jį būtume tuojau 
išleidę, jeigu jis būtų galėjęs skraidyti. Bet toks 
nepaskrendantis invalidas, jis tuojau būtų patekęs 
svetimoms katėms į nagus.

Vieną gražią pavasario dieną, visiems išeinant į 
laukus, kažkas paliko praviras gryčios duris. 
Sugrįžę, Šnekučio jau neradome. Šaukėme jį vardu 
— neatsiliepė. Ieškojome jo visur kieme ir sode, bet 
neradome ir daugiau jo nematėme.

Po kelių dienų už sodo, rugiuose, radau mūsų 
Šnekučio plunksnas. Jis buvo svetimų kačių 
sudraskytas.

KREGŽDĖS (BLEZDINGĖLĖS)
Šie mieli ir gražūs paukšteliai atsirasdavo mūsų 

sodyboje vėliausiai ir kažkaip nejučiomis. Pavasaris, 
jau kuris laikas kaip su savo grožybėmis būdavo 
prasidėjęs, ir štai — rytą išėjęs į kiemą, išgirsti tylų ir 
malonų kregždžių čiulbėjimą. O jos, eilute 
sutūpusios ant namo kreigo, tik čiulba, tik 
džiaugiasi. Viena baigia čiulbėjimą, kita tuojau vėl 
pradeda, iki visos staiga pakyla į orą. M es, vaikai, jų 
čiulbėjimą pamėgdžiodavome: — „Virė košę su 
spirgučiais, dar jam taukų reikia, dar jam taukų 
reikia . . .”

Senelis sakydavo, kad kregždėms parlėkus; 
daugiau šalnų nebus. Tad nuo šio laiko jau galima 
sėti ir sodinti daržus. Kregždės neša žmonėms 
palaimą. Kur jos suka lizdus, ten namams negresia 
gaisro pavojus. Ir šiukštu negalima skriausti ir 
gązdinti paukštelių ir draskyti jų lizdus, nes namus ir 
gyvulius užpuls visokios nelaimės Ir ligos. 
Paukšteliais galima tik gėrėtis, nes jie nuolat 
skraidydami ir gaudydami sau maistą, sunaikina 
daug visokių parazitų uodų ir vabalų.

Kregždė — paukštelis nedidelis. Jos kūnelis 
pailgas, liaunas. Apranga juoda, blizganti, su balta 
prijuostėle ir rudomis dėmelėmis virš akių. Snapas 
trumpas, plačiai išsižiojantis. Pritaikytas ore 
gaudyti maistą. Sparnai ilgi, smailūs, uodega ilga,
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Kregždės

skelta. Kojos trumputės. Nusileidusi ant žemės, 
labai nevikri. Eina sunkiai krypuodama, galai 
sparniukų ir uodega net žeme velkasi. Bet ant žemės 
ji nusileidžia labai retai. Daugiausia tik pavasarį, 
pasiimti lizdo statybai reikalingos medžiagos. O 
šiaip visą laiką praleidžia ore, net ir atsigeria, 
skrisdama virš vandens.

Kregždės lizdas yra visiškai skirtingas nuo visų 
kitų paukščių lizdų. Ji yra statybininkė — 
mūrininke. Lizdą kur nors po namo stogu, ji 
sumūrija, sulipdo iš šlapio šlyno ir molio ir taip 
stipriai, kad laikosi kelerius metus. Lizdas yra labai 
patogus ir stiprus. Dažnai su dviem angomis. Jeigu 
koks plėšrūnas užstoja vieną angą, kregždė sprunka 
iš lizdo per atsarginę angą.

Kregždžių lizduose labai mėgsta apsigyventi 
žvirbliai. Sugrįžusios iš šiltų kraštų, jos dažnai randa 
savo lizdus jau žvirblių užimtus. Bet kregždės yra 
kuklūs ir taikūs paukšteliai ir niekad j atvirą kovą 
dėl savo nuosavybės su žvirbliais nestoja. Bet aplink 
skraidydamos gerai apsižiūri ir ištiria. J eigų jau lizde 
yra sudėti žvirblio pačios kiaušiniai, kregždės savo 
buvusį lizdą ir žvirblių porą palieka ramybėje ir 
kitoje vietoje mūrijasi naują lizdą. Bet jeigu, 
nusavinęs svetimus namus, labai patenkintas sėdi 
tuščiame lizde tik vienas žvirblis ir savininkams jų 
buto neužleidžia, kregždės, labai pasipiktinusios jo 

elgesiu, ima šaukti: — Vyt — vyti O tuomet jau - 
vargas akiplėšai žvirbliui.

Šie pavojaus šūkiai bematant prišaukia visą 
kregždžių būrį. Kiekviena pralėkdama pasižiūri pro 
angą į lizde sėdintį pasipūtusį niekadėją, jau dideliu 
būriu skraidydamos pasitaria ką daryti ir tuojau 
imasi darbo. Visas būrys tuojau nulekia prie prūdo, 
pasiima purvo, neša prie lizdo ir pradeda užlipdyti 
angą. Darbas vyksta labai sparčiai, ir lizde sėdintis 
žvirblis tuojau pamato ir supranta kas čia darosi ir 
kas iš to bus. Kai anga jau baigiama užmūrinti, 
žvirblis, nusigandęs, piktas, ir iš baimės čirkšdarnas, 
puola laukan. Kregždžių triukšmingai baramas ir 
koliojamas, susigėdęs ir nusigandęs žvirblis lekia 
nuo lizdo ir, tolokai dar pavykėtas, atgal ja 
nebesugrįžta. Taip kregždžių porelė atgauna savo 
nuosavybę, ir vėl viskas pasidaro ramu.

Nusileidusi ant žemės kregždė yra labai nevikri. 
Bet ore, kur praleidžia daugiausia laiko skrajodama, 
j i yra tikra akrobatė — balerina. J oks kitas paukštis 
nemoka taip vikriai skraidyti. Kregždė — 
skraidymo menininkė. Žiūrėk, čia ji skrenda 
pažemiu, čia akimirksniu ji staiga pakyla į aukštį, 
vietoje truputį sustoja,'staiga apsisuka ir vėl kaip 
žemės grumstelis neria žemyn. Ore niekas jos 
nepagauna.
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Kregždės gyvena griežtai organizuotu ben
druomeniniu gyvenimu ir, esant pavojui, visos 
veikia sutartinai.

Štai, prie sodybos į sodą atskrido plėšikė ir vagilė 
varna arba apylinkėje pasirodė paukštelių žudikas 
vanagas: pirmosios juos pastebi kregždės. V ienai tik 
sušukus pavojaus signalą: Vyt — vyti — bematant 
sulekia visos apylinkėje esančios kregždės. O kaip 
jos triukšmingai ir drąsiai visu būriu puola pavo
jingus įsibrovėlius. Šį triukšmą tuojau išgirsta visi 
kiti paukščiai ir laiku pasislepia. Ir toks kregždžių 
puolamas ir nieko nelaimėjęs įsibrovėlis yra 
priverstas su gėdą tuojau pasišalinti.

Pavasarį vėliausiai atsiradusios Lietuvoje, kai 
atšilusiame ore jau yra atgiję mašalai ir Vabalai, 
kregždės anksti rudenį, vos prasidėjus pirmoms 
šaltoms naktims ir sumažėjus ore joms maisto, per 
vasarą išauklėjusios ir paruošusios kelionei savo 
jaunimą, nepastebimai vėl išnyksta iki kito 
pavasario.

Mūsų bažnytkaimyje buvo toks atsitikimas. 
Artimas mano giminaitis turėjo krautuvę ir pašto 
agentūrą. Pavasary, vos kregždėms parlėkus, viena 
kregždžių porelė pradėjo mūrytis lizdą po stogu, 
tiesiai virš krautuvės durų. Krautuvininkas mylėjo 
paukštelius, bet šitoks jų sumanymasjam buvo labai 
nepatogus. Ir susirask tu man lizdui vietą prie tokio 
triukšmo, kur žmonės nuolat vaikščioja. Geri ir 
gražūs paukšteliai, bet čia apsigyvenę nuolat terš 
laiptus, o ir į krautuvę užeinantiems žmonėms gali 
kliūti ant galvų. Paėmė krautuvininkas pagaikštį ir 
jau baigiamą murinti lizdą suardė. Ar po dviejų 
dienų vakare žiūri — vėl lizdas toje pačioje vietoje 
jau baigiamas murinti. K rautuvininkas, pasipiktinęs 
tokiu kregždžių įžūlumu, lizdą vėl tuojau suardė.

Kitą dieną, anksti ryte, vos nubudęs 
krautuvininkas išgirdo daugybės kregždžių 
čiaukškėjimą. čiulbėjimą ir triukšmą. Jis greitai 
atsikėlė ir išėjo pažiūrėti, kas čia darosi? Pastogėje 
virš durų darbavosi visa didžiulė kregždžių talka ir 
vėl skubiai mūrijo sugriautą lizdą. Bendromis 
jėgomis per trumpą laiką lizdas buvo sumūrintas ir 
vidus pūkais išklotas. Baigusios darbą, kregždės 
tuojau išsiskirstė. Pasiliko tik laimingoji 
jaunavedžių porelė, ir tuojau pat patelė atsitūpė dėti 
kiaušinius. K regždžių šeimos ateitis buvo užtikrinta.

Labai nustebintas tokiu šių mažų paukštelių 
užsispyrimu ir organizuotumu, trečią kartą ardyti jų 
lizdo krautuvininkas jau neišdrįso. Prikalė viršuje 
durų apsaugos stogelį, kad įnamės neterštų pirkė
jams ant galvų ir paliko kregždžių šeimą ramybėj®.

GANDRAI
Pavasarį, sniegui vos nutirpus, kai upeliai ir 

balos dar yra gausiai patvinę vandens, ir pajuodęs, 
suižęs ledas dar nėra visai ištirpęs, į senuosius savo 
namus ant kluono stogo parskrenda rimtasis balų 
paukštis gandras.

Ai, kaip jis džiaugiasi sugrįžęs ir atsistojęs savo 
sename lizde. Užvertęs galvą, kalena snapu, net 
kaklą paguldydamas ant nugaros ir vis žiūri į savo 
lizdą, tarsi ilgai nematytą ir labai pasiilgtą savo 
tėviškę.

Mes, vaikai, sustoję kieme, ilgūi žiūrėdavom į 
savo gandrą ir net kelis kartus sudainuodavom jo 
garbei seną piemenų dainelę:

Gandrai, gandrai, ga-ga-ga,
Tavo pati ragana.
Man bandelės nekepė, 
Kad ir kepė,nedavė.

Gana , ilgu, sakyčiau, tradiciniu — ritualiniu 
kalenimu pasisveikinęs su lizdu ir sodyba, gandras 
surimtėdavo. Pamažu, atsargiai savo ilgomis 
raudonomis kojomis apvaikščiodavo visą lizdą, vis 
galvą pakraipydamas. O lizdas, žinoma, žiemos 
vėtrų ir laiko jau būdavo smarkiai apgriautas. Tųoj 
pat bestypčiodamas kai ką lizde pataisydavo, 
perdėdavo, senas supuvusias šakas išmesdavo.

Kitą dieną jau jis snape vis parsinešdavo ar tai 
medžio šaką, ar tai pernykščių parudavusių žolių ir a 
viską kraudavo į lizdą. Galutinai sutvarkytas lizdas 
atrodydavo kaip didelė šakų krūva, be jokio 
meniško skonio. Bet mūsų gandras juo labai 
džiaugdavosi ir būdavo nepaprastai patenkintas 
savo darbu. Baigus jam darbą, netrukus atsirasdavo 
ir antras gandras — patelė. Tuomet gandrų 
džiaugsmui ir jų kalenimui nebūdavo gąlo, ypač 
vakarais, kuomet abu sulėkdavo nakčiai prie lizdo. 
Bet tuojau patelė pradėdavo dėti kiaušinius, ir 
gandrų porą užguldavo šeimos rūpesčiai. Perėdavo 
pasikeisdami abu.

Mums vaikams būdavo įsakyta gandrų 
negąsdinti, nemėtyti į juos pagaliais ir akmenimis. 
Nes gandrai esą sodybos ir namų palaima. Kurią 
sodybą myli gandrai, ten viskas sekasi. Gerai auga 
gyvuliai, būna geras javų derlius ir sveiki šeimos 
nariai. Gandras mėgsta ir myli tik gerus žmones. Jei 
šeimoje nėra santaikos, o vien tik barniai ir 
nesutikimai, gandras palieka tokią sodybą ir 
daugiau jon nesugrįžta.

Bet būdavo kaime žmonių, kurie gandrų ir 
nemėgdavo, nes gandrai, maitindami savo 
jauniklius, į lizdus parsinešdavo ir gyvačių. O šios
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nekartą pasprukdavo jiems iš snapų ir vėliau 
slėpdavosi sodyboje, sudarydamos pavojų ypač 
vaikams. Bet mes savo gandrus labai mylėjome ir 
jais didžiavomės.

Aš pats esu matęs, kaip mūsų gandras gaudė 
gyvatę. Buvo dar anksti pavasarį. Už mūsų sodybos 
laukų tuo laiku buvo didelės dar nenusausintos 
pelkės, o j ose prisilaikė nemažai žalčių ir gyvačių. Aš 
netoli pelkių slapsčiausi krūmuose, stebėdamas 
paukščių gyvenimą. Aplinkui skraidė jau sugrįžę iš 
šiltų kraštų visokie balų paukščiai. Man besidairant 
aplinkui, atskrido ir mūsų gandras. Nusileido netoli 
pelkėje ir pradėjo varlinėti. Staiga jis pamatė, kad 
ant kupsto išsitiesus guli juoda gyvatė. Jis greitai, 
žengdamas dideliais žingsniais, priėjo prie jos ir 
prikišo sparno galą. G y vate, pajutusi pavojų, staiga 
susirangė spirale ir, pakėlus galvą, kirto į sparną. 
Gandras stovėjo nepaleisdamas jos iš akių. Truputį 
palaukęs, vėl pakišo jai sparną. Gyvatė vėl kirto, net 
pašokdama. Tuomet gandras jai porą kartų sudavė 
savo stipriu snapu į galvą, apsvaigintą gyvatę 
įsikando per vidurį ir nuskrido į lizdą.

Gandrai, kasdien matydami savo sodybos 
žmones, po truputį prie jų pripranta ir savųjų netaip 
bijosi, daugiau jais pasitiki. Bet visai arti vistiek 
neprisileidžia ir laikosi atsargiai. Niekad man neteko 
girdėti (bent mūsų apylinkėje), kad kam nors būtų 
pasisekę prisijaukinti gandrą, tą labai rimtą, gudrų, 
pasiaukojantį savo šeimai ir bendrai pagarbos vertą 
paukštį. Vienkiemio sodybai gandras yra didelis 
papuošalas.

Esu girdėjęs pasakojimą apie tikrai įvykusį 
paukščių pasaulyje nepaprastą įvykį — gandrų 
šeimyninės neištikimybės bylą ir įvykusią skaudžią 
bausmę. Tas įvykis dalinai paaiškina gandrų 
būdą, moralinę prigimtį ir griežtą drausmę jų šeimos 
ir bendruomenės gyvenime.

Viename kaime, dideliame ūkyje, kas metai 
sugrįždami į savo lizdą, perėdavo gandrų pora. Tais 
įvykio metais, gandro patelei dedant kiaušinius, 
piemenys, gandrams nematant, į jų lizdą įdėjo anties 
kiaušinį. Gandrai, nieko blogo nenujausdami, 
pradėjo perėti, ir iš kiaušinių išsirito naujagimiai. 
Tuomet gandrų tarpe kilo skandalas, nes vienas 
naujagimis buvo visiškai skirtingas. Gandras — 
tėvas buvo labai palaužtas. Jis nebeskrido net 
maisto vaikams atnešti, tik stovėjo lizde ant vienos 
kojos ir vis žiūrėjo nuliūdęs į vaikus. V aikams maistą 
nešė tik viena motina. Po kiek laiko gandras išskrido 
ir tą dieną į lizdą nebesugrįžo.

Ant rytojaus visas kaimas stebėjosi, nes sulėkė iš 
visų pusių labai daug gandrų. Visi jie būriavosi 
minimos sodybos laukuose ir apie sodybą. Jie 
matomai labai susirūpinę pamažu vaikštinėjo, 

kaleno snapais galvas užvertę, ir savo tarpe kažką 
labai rimtai svarstė. Pagaliau, matyt, sprendimas 
buvo padarytas. Du svetimi gandrai užskrido į lizdą, 
rūpestingai apžiūrėjo jauniklius ir, griebę juos už 
galvų, visus iš lizdo išmetė, jų tarpe ir ančiuką. Po 
šios egzekucijos vėl ilgai kaleno, tarėsi ir linkčiojo 
vienas kitam. Ir tuomet įvyko tai, ko niekas nelaukė 
ir nesitikėjo. S odybos žmonės jau pažino ir atskyrė iš 
kitų tarpo savo gandrus. Visiems gandrams stovint 
vietose ir kalenant snapais, vargšė, nelaiminga 
nužudytų gandriukų motina, staiga pakilo skristi. Ji 
skrido, sukdama vietoje ratu vis aukštyn ir aukštyn, 
iki pasidarė sunkiai įžiūrima dangaus žydrumoje. 
Tuomet ji suglaudė sparnus ir kaip akmuo krito ant 
žemės. Žmonės, mačiusieji šitą gandrų tragediją, 
verkė ir tas išliko ilgai atmintyje.

Po šios egzekucijos gandrai staiga išsiskirstė, 
palikdami nelaimingos — gandrienės motinos 
lavoną. Kartu su jais dingo ir vienišu likęs 
nelaimingas gandras, o į tą sodybą daugiau gandrai 
niekuomet nesugrįžo.

KUKUTIS
Kukutis yra savotiškai gana gražus, gana keistas 

savo gyvenimo būdu ir- retas, ypač paskutiniais 
laikais, mūsų laukų paukštis. Giriose iš viso 
neprisilaiko, J is net panašių į save giminaičių neturi. 
Tik pasakojama, kad kažkoks jo tolimas giminaitis 
gyvena Afrikoje.

Bet vistik man su juo teko susitikti ir iš arti jį 
stebėti du kartus, ir aš jo niekaip negaliu pamiršti. 
Jis yra savo rūšies paukštis — fenomenas ir nevisai 
mažas.

Mūsų zoologijos prof. T. Ivanauskas savo 
knygoje „PASAULIO PAUKŠČIAI”, išleistoje 
1971 m. Vilniuje, apie kukutį taip rašo:

„Vargiai kuris mūsų paukščių yra tokio ryškaus 
margumo, kaip kukutis, kitaip luputis, arba tutlys 
(Upupa epops). Jo šeima(Upupidae) susideda vien 
iš septynių rūšių. Dėl jo savotiško margumo vargiai 
kas jį supainios su kitu paukščiu. Jis didesnis už 
varnėną, bet jo sparnai platesni. Be to, turi aukštą 
kuoduką, kurį gali pakelti arba priglausti prie 
galvos. Jo margumas iš rusvos spalvos, juodų 
sparnų ir uodegos su kontrastingais baltais dryžiais. 
Skrendantis kukutis iš pirmo žvilgsnio daro didelio 
drugio įspūdį. Nutūpęs medyje, moka gerai pasislėp
ti tankiose šakose ir todėl sunkiai įžiūrimas. Bėjo 

ypatingo kuoduko, savotiškas ir ilgas lenktas snapas, 
lai šiltųjų kraštų gyventojas, gyvenąs Europos
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pietuose. Siekia Lietuvą ir Latviją, bet Estijon tik 
retkarčiais užklysta; užtat Rusijos pietuose ir 
vidurinėje Azijoje tai labai dažnas paukštis. Taip pat 
jv va tisu Afrikoje, ypač Egipte.

ras mus kukučiai pasirodo pavasarį, balandžio 
mėnesiui įpusėjus, o rugsėjo pirmoje pusėje 
įsileidžia į pietus. M ėgstamiausia jo vieta pas mus 
— tai ganyklos, ypač kur yra nors ir retų medžių. Jis 
apieško karvių mėšlą, kur slapstosi sliekai ir kai 
kurie vabalai, moka net tuos „blynus” savo ilgu 
snapu apversti. Dėj", pastaraisiais metais kukučių, 
kaip ir žalvarnių, mūsų krašte labai sumažėjo, o to 
priežastis bendra žemės kultūrinimas, stoka senų 
medžių, kurių uoksose šis paukštis įsitaiso lizdą. 
Pavasarį patinai išduoda malonų balsą, kurį galima 
palyginti su „up-up-up” garsu. Šis balsas turi tam 
tikro panašumo į gegutės kukavimą ir, gal būt, dėl to 
baltarusiškai paukštis vadinamas žydų gegute, nes 
yra šioks toks panašumas į žodžius „gut-gut-gut”.

Lizdą kukutis įsitaiso labai menką — medžių 
uoksose, kai kada akmenų krūsnyje ir apleistuose 
trobesiuose. Žymus keliautojas ir zoologas P. 
Palasas mini kukučio lizdą su septyniais vaikais 
sutrūnijusio žmogaus lavono krūtinės ląstoje. Lizdai 
esti labai nešvarūs, nes pilni išmatų, kurių paukštis 
neišneša.”

Bet prof. T. Ivanauskas ne viską apie kukutį 
aprašė, gal ne viską buvo ištyręs ir žinojo, o gal ir iš 
viso jo nebuvo matęs, tik aprašė remdamasis kitų 
žiniomis arba enciklopedija. Jis nepažymėjo, kad 

kukutis turi ir apsigynimo priemones, kokių neturi 
joks kitas paukštis. Žvėrelių tarpe tik šeškas panašiai 
ginasi nuo savo priešų. Bet ir šeško savigynos 
priemonės nėra tokios atgrąsios ir efektingos kaip 
kukučio turimas jam duotas „ginklas?.

V ašarą, prasidėjus mokslo atostogoms, tėviškėje 
dažnai pavaduodavau tuo laiku piemenį ir su kitų 
kaimynų vaikais ganydavau gyvulius ir avis. Labai 
smagu būdavo ganyti gražiomis, saulėtomis vasaros 
dienomis. Ganydavome pamiškėje, o dažnai ir 
miške. Tai neužmirštamos vaikystės dienos. Jos 
buvo gražiausios mano gyvenime.

Dienovidžio sulaukę, gyvuliams prisiėdus . ir 
sugulus, mes, piemenys, turėdavome gražaus laiko 
pažaisti, pasižvalgyti aplinkui po mišką, po pievas, 
pasekti įvairius paukščius, surasti ir apžiūrėti jų 
lizdus.

Vieną dieną pievose, ir pūdymuose, kur ganėsi 
gyvuliai, pastebėjom nematytai margą paukštį ilgu 
lenktu snapu. Mes šį savotiškai gražų ir įdomų 
paukštį pasekėme ir suradome pamiškėje jo lizdą po 
išversto audros seno medžio kelmu. Niekas negalėtų 
atspėti, kad tokioje vietoje gali perėti paukštis. 
Lizdas buvo gerai ir natūraliai paslėptas bei 
apsaugotas. Aplinkui išsikeroję augo didžiuliai 
piktdagiai, varnalėšos, miškinės didžiosios dilgės ir 
kitos piktžolės. Per jas pereiti ir prieiti prie lizdo 
buvo ir sunku ir tiesiog pavojinga. T ai buvo natūrali 
lizdo sauga. Bet mes perėjom. Kelmo išvarta puikiai
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saugojo lizdą nuo lietaus ir vėjų. Pasirodė, kad ten 
jokio lizdo kaip ir nebuvo, kaip visų kitų paukščių. 
Kiaušiniai buvę sudėti tiesiai ant sausos žemės 
aukštesnėje vietoje ir išperėti vaikai. Kiti visi 
paukščiai susikrauna lizdą prieš perėdami, kukučiui 
lizdą sukrauna jau išperėti jaunikliai iš savo išmatų. 
Jei tai išviso galima pavadinti lizdu.

Vos tik mes priėjome prie lizdo, pradėjo bjauriai 
dvokti. Paukščiukų išmatos buvo apie visą lizdą, o 
jie patys susispaudę tupėjo tų išmatų viduje. Murriš 
priėjus ir norint juos paimti į rankas pasižiūrėti, jie 
staiga atsuko užpakalius ir mus apipurkštė tokiu 
stipriai ir biauriai dvokiančiu skysčiu, kad mes kuo 
greičiausiai turėjome bėgti nuo jų lizdo šalin ir 
daugiau nei vienas artyn nėjome. Nu, šito tai mes 
tikrai nebuvome tikėjęsi. Šitaip jauniklių kukučių 
„pasveikinti”, mes kuo greičiausiai bėgom j upelį 
išsimaudyti ir . pakeisti visus bjauriai apsmardintus 
drabužius. Daugiau mes prie to vadinamo lizdo 
nėjome nei artyn.

Reikia manyti, kad tą pačią apsigynimo 
priemonę turi ir subrendę paukščiai ir ją sėkmingai 
panaudoja tuomet, kuomet jiems gresia pavojus iš 
arti.

VIKRUOLIS
Senelis ančių nemėgo. Jis nepakęsdavo naminių 

ančių, to nuolat keliamo triukšmo — kvarksėjimo. 
N ei iš šio, nei iš to būdavo, staiga'pradeda viena antis 
garsiai kiek tik išgali kvarksėti, tuojau pat choru 
prisideda ir visos kitos. Išgirdusios jų kvarksėjimą, 
kaimynų antys irgi tuojau atsiliepia, ir taip kurį laiką 
visoje apylinkėje tesigirdi tik garsus ančių kvarksė
jimas. Irtas anties balsas įkyrus, blerbentis ir visiškai 
nemelodingas.

Antis turi trumpas, plačias ir šleivas kojas, o 
kūnas panašus į laivelį. Vasarą jos, vaikštinėdamos 
aplinkui sodybą, iššliąužioja pievas, dobilus ir 
vasarojų, o kas ančių sutrypta, tą vėliau sunku ir 
nupjauti. Naminė antis deda kiaušinius tik tam 
tikrais metų sezonais, netiek daug jų ir sudeda. Tai 
ne višta. Bet ančių mėsa gana skani, ir daug kas ją 
mėgsta. Daugiausia dėl mėsos paprastas antis ir 
laikydavo. Tik vėliau atsirado baltoji — tylioji antis.

Senelė labai mėgo antinius kiaušinius, kurių vis 
išsimainydavo su kaimynėms ant vištinių, ir vis 
seneliui kalbėjo, kad reikia ir jiems laikyti ančių.

Vienais metais anksti pavasarį senelė iš savo 
giminaitės, kuri gyveno toliau prie pat miško, o visą 
jos sodybą supo pelkės, gavo septynis antinius 
kiaušinius ir padėjo po perekšle višta perėjimui. Po 
penkių savaičių višta išperėjo septynis ančiukus. Oi, 

kokie gražūs ir mieli yra maži ančiukai. Vištos 
globoje truputį paaugę ir sustiprėję, ančiukai veržėsi 
prie vandens. Netoli sodybos buvo prūdas 
baltiniams skalbti. Koks buvo ančiukų džiaugsmas, 
o motinos vištos baisus išgąstis, kai jie surado prūdą. 
Visi tuojau sulipo į vandenį ir pradėjo plaukyti. 
Višta, nepaprastai persigandusi pakėlė didžiausią 
triukšmą. Šaukė, kudakino ir pati brido į vandenį 
vaikų gelbėti, bet, vandeniui apsėmus papilvę, vėl 
šoko atgal į krantą. Mirtinai išsigandusi bėgiojo 
aplink prūdą ir vis šaukė vaikus iki pavargo ir 
užkimo. Bet kur tau jie jos klausys. Tai buvo 
paukščio ir motinos tragedija. Po kiek laiko 
ančiukai, pasiplaukinėję prūde, vėl susirinko prie 
vištos, ir ši apsiramino. Vėliau, kuomet vėl ančiukai 
eidavo į vandenį „skandintis”, ji ne taipjau tragiškai 
pergyvendavo jų nepaklusnumą. Apsiprato. O 
ančiukai netrukus visai atsisakė jos globos. Jiems 
aiškiai buvo nesuprantama tokia motina, kuri 
nemoka plaukioti ir bijo vandens.

Iki rudens iš ančiukų išaugo šešios stambios 
įvairių spalvų margumo antys ir vienas gaigalas. Jis 
buvo žalios metalo atspalvio spalvos, balta kai 
sniegas krūtine, juoda galva, papuošta mažu 
užsirietusių aukštyn plunksnų kuodeliu. Buvo labai 
energingas, gražus ir vikrus.; Mes ir pavadinome jį 
Vikruoliu. Aiškiai buvo matyti, kad jis yra kilęs iš 
naminės ir laukinės anties susikryžiavimo. Jis buvo 
truputį mažesnis už naminę antį, bet ir didesnis už 
laukines. Plunksnoms ir sparnams suaugus, jis ir 
skraidė gerai. Tik žiūrėk, staiga pakyla į orą, apsuka 
apie sodybą keletą kartų ir vėl nusileidžia pas antis. 
Jis ir nebailus buvo. Prisijaukinau aš jį greitai, vis 
duodamas jam ką nors skanesnio palesti. Taip prie 
manęs priprato, kad šaukiamas tuojau atbėgdavo ar 
atskrisdavo. Senelis jo nekentė ir sakydavo, kad jam 
reikia galvą nukristi, kol dar visai į balas neišlėkė. 
Bet aš ir senelė visuomet Vikruolį užstodavom. Aš 
tai juo didžiavausi ir negalėdavau atsigėrėti. Niekas 
kitas apylinkėje tokio vikriai skraidančio ir tokio 
jaukaus gaigalo neturėjo.

Žiemą mūsų antys praleido vištininke kartu su 
vištomis, tik retkarčiais atlydyje teišeidamos į kiemą 
pasivaikščioti. Tuomet jų kvarksėjimui nebūdavo 
galo, o Vikruolis išmėgindavo savo sparnus.

Bet artinosi pavasaris, antys pradėjo dėti 
kiaušinius. O visiškai ištiprus ledams, mūsų antys 
kas rytą, Vikruolio vedamos, vorele eidavo į prūdą 
arba dar toliau į upelį. Anksti vakare jos visos vėl 
vorele pareidavo į sodybą nakčiai miegoti-. Mūsų 
ūkyje jau buvo nusistovėjusi tokia tvarka: rytą 
anksti jos būdavo palesinamos, surenkami per naktį 
sudėti kiaušiniai, ir jos eidavo visai dienai į balas. 
Vakare, joms parėjus, vėl būdavo palesinamos ir
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Antis su ančiukais

sutūpdavo nakčiai. Sodybos kiemas senelio buvo 
tankia tvora aptvertas ir nei gyvuliai, nei naminiai 
paukščiai patys iš jo išeiti negalėjo. Pavėlavus 
įprasta tvarka antis išleisti (o tas atsitikdavo 
daugiausia sekmadieniais), Vikruolis šnypšdamas 
ateidavo prie virtuvės durų įspėti, kad yra vėluojama, 
ir pareikalauti visai jų šeimai pusryčių. Didžiai 
pasipiktinęs už tai, kad jo šeimynų užmiršo, jis 
užlipdavo ant laiptelių ir piktai šnypšdamas tol 
stuksendavo snapu į duris, kol senelė neišeidavo į 
kiemų ančių palesinti ir atidaryti joms kiemo vartus.

Kaip jau minėjau, už mūsų sodybos laukų iki pat 
mėlynuojančio miško tesėsi didelės pelkės. 
Pavasariais į pelkes sulėkdavo visokiausi balų 
paukščiai. Parskrisdavo daugybė kryklėmis 
vadinamų mažų antelių ir didelių laukinių ančių. Čia 
jos ištisomis kolonijomis ramiausiai gyvendavo per 
visų vasarų iki vėlyvo rudens. į pelkes nei žmogus nei 
gyvulys net ir vasaros metu neidavo, nes jos buvo 
pavojingai klampios. Tad laukinių ančių karalystės 
ramybė buvo užtikrinta.

12

Kai tik laukinės antys po žiemos pasirodė 
pelkėse, mūsų Vikruolis vienų dienų pakilo ir 
nuskrido į pelkes. Ten tuojau pasigirdo didelis 
triukšmas ir peštynės — matomai laukiniai gaigalai 
gynė savo šventas šeimos teises ir ramybę. Jie 
stengėsi išvyti svetimų įsibrovėlį iš savo valdų. Bet 
Vikruolis, būdamas didesnis ir tvirtesnis, jiems nei 
kiek nenusileido. Gaigalai pešėsi, net į orų iškilę, iki 
pamuštas laukinis patinas nukrisdavo į pelkes. Po 
peštynių pelkėse viskas nurimo, ir mūsų Vikruolis 
vakare vėl parskrido pas ęavo antis ir parsivedė kaip 
visuomet, jas į sodybų nakvynei. Nuo to laiko jis 
dažnai nuskrisdavo į pelkes pasimušti su laukiniais 
gaigalais, bet nei vienai nakčiai ten nepasilikdavo.

Baigės gražioji vasara ir prasidėjo rudens dienos. 
Daugelis mažesnių paukščių jau buvo išskridę į 
šiltuosius kraštus, bet laukinės antys d-ar vis 
kvarksėjo pelkėse.

Vienų sekmadienį.ryte atvažiavo mus aplankyti 
mano dėdėj onas su visa šeima. J is dar nuo rusų caro
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Vikruolis skrenda

laikų tarnavo miško eiguliu ir kas metai maždaug 
tuo pačiu laiku pas mus apsilankydavo. Senelė buvo 
jam teta, o senelis tetėnas — tad artimi giminės. 
Atvažiuodamas visuomet atsiveždavo ir savo 
dvivamzdį medžioklinį šautuvą laukinėms antims 
pašaudyti, nes rudenį kaip tik būdavo jų medžiojimo 
laikas. Visi gerai pasivaišinę ir išsikalbėję, kaip kas 
metai, taip ir tų sekmadienį, dėdėj onas, senelis ir aš, 
išėjome medžioklėn. O dėdulė buvo geras ir prityręs 
medžiotojas. Senelis ir aš pasilikome pievoje netoli 
pelkių, o dėdė J onas, apsiavęs ilgais auliniais batais, 
užtaisęs šautuvą, įbrido į pelkes.

Tuojau pakilo viena antis: šūvis — ir antis 
nukrito. Dar už keleto žingsnių pakilo iš tos pačios 
vietos dvi antys kartu. Vėl sugriaudėjo šūvis — ir abi 
antys nukrito. Ančių būriai, prisilaikę toliau 
pelkėse, pajutę pavojų, pakilo ir nuskrido miško 
link. Jas šauti buvo pertoii. Tik staiga pakilo didelė 

antis ir ryžtingai ir drąsiai skrido ne į mišką, o tiesiai 
į mūsų pusę. V ėl taiklus dėdės šūvis, ir antis nukrito, 
prilėkusi beveik prie mūsų kojų. Aš greitai pakėliau 
kruviną, didelį ir gražų paukštį. Tat.buvo mūsų 
Vikruolis.

Nelaimingas mano paukštis. Jis, matyt, galvojo, 
kad, atskridęs pas mane, suras globą ir apsaugą nuo 
negirdėto baisaus šaudymo, o surado mirtį. Aš jo 
nelaimingą žuvimą pergyvenau ilgą laiką ir po šiai 
dienai jį atsimenu. O jis taip mylėjo gyvenimą.
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PULIS
Pačiu šalčiausiu australiškos žiemos laiku 

nuvažiavau pasižiūrėti savo sklypo Ramiojo 
Vandenyno pakrantėje. Buvo pietų laikas, ir aš, 
užvalgęs pietus ant sklypo stovinčiame karavane, 
išėjau pasivaikščioti vandenyno pakrantėmis. .Ėjau 
pamažu, besigėrėdamas banguojančiu ir putojančiu 
vandenynu. Buvo šalta, debesuota, žvarbus vėjas 
pūtė nuo vandenyno, bet aš, apsivilkęs šiltais 
kailinukais, jaučiausi gerai. Vienoje vietoje ilgas 
pajūrio ruožas yra labai akmenuotas, o nuo 
sausumos pusės dengiamas stataus ir aukšto granito 
uolos kranto. Ėjau šokinėdamas per akmenis staiga 
pamačiau kažką baltą, pasislėpus prie didelio 
akmens. Priėjau. Radau baltųjų ančių veislės 
kruviną ir vos gyvą jauną gaigalą. Jis net nei 
nebandė bėgti, nei priešintis. Paimtas j rankas, tik 
gailiai ir silpnai šnypštė. Kad jam būtų šilčiau, 
priglaudžiau vargšą po kailiniais ir tuojau par
sinešiau j karavaną. Nuploviau ir nuvaliau kraują, 
patupdžiau j kartono dėžę ir, pasiėmęs su savim tą 
rastąjį ligonį, išvažiavau į namus.

Namuose su žmona apžiūrėjome jo žaizdas, jas 
nuvalėme, patepėme vaistais, labai sužalotą jo koją 
aprišome ir, patupdę į didesnę ir patogesnę dėžę, 
apgyvendinome laikinai virtuvėje. Keletą dienų jis 
visiškai nieko nelesė, nei negėrė ir net nesijudino. 
Anot žmonos, labai sunkiai sirgo. Tik snapą 
pražiodinę, įpildavome truputį vandens. Po kelių 
dienų pradėjo jis po truputį lesti pamirkytą baltą 
duoną, vėliau pradėjo vaikštinėti, ir taip pamažu 
mūsų ligonis kasdien darėsi vis sveikesnis. Mes jį 
sveikstantį apgyvendinome kieme,medinėje dėžėje. 
Per kelias savaites jo žaizdos sugijo Jr mūsų gaigalas 
linksmas vaikštinėjo po kiemą. Ligos metu jis labai 
prie mūsų prijunko. Tiesiog nebegali gyventi be 
žmonių draugystės. Kai tik mes išeiname į kiemą, jis 
šnypšdamas ir kažką savotiška kalba aiškindamas, 
sekioja paskui mus kaip šuo. Svetimų žmonių mūsų 
kieme nemėgsta ir pamatęs staiga supyksta. Tuomet 
jam plunksnos ant galvos ir kaklo staiga pasistoja, 
piktai šnypščia,darosi agresyvus ir pasiruošia kovai 
snapu, nagais ir sparnais. Bet su mumis jis mielas ir 
draugiškas paukštis. Mes jį šaukiame Puliu, ir jis, 
išgirdęs savo vardą, tuoj pat atsiliepia.

Artinosi pavasaris; ir jam vienam buvo liūdna 
mūsų kieme. Vieną dieną mūsų sūnus jam atvežė 
nedidelę tokios pat vejislės baltą antukę. Iškart j is jai 
buvo nevisai draugiškas. Net nekartą kėsinosi jai 
įžnypti,. ir ta bėgdavo nuo jo, kiek tik jos trumpos 
kojos nešė. Per tą ląiką mūsų gaigalas užaugo didelis 
ir sunkus, raudonais papuošimais apvadžiota galva, 
o jo snapo galas toks aštrus kaip peilis. Antukė yra 

daug mažesnė, bet labai apsukri ir greita. Pagaliau 
atėjo pavasaris ir jiedu galutinai susiporavo. Atėjo 
laikas ir kiaušinius dėti, ir susirasti tinkamą vietą 
lizdui. Ai, kiek čia buvo mūsų Puliui vargo ir 
rūpesčio. J is apėjo šnypšdamas visus kiemo kampus, 
visas lizdui'tinkamus vietas išlandžiojo. Radęs jam 
patinkamą vietą, nusiveda antį, aprodo, abu 
susirūpinę apžiūri, pasitaria, bet antukei vis Pulio 
pasirinkimas nepatiko. Ilgai ir vis nesėkmingai 
ieškojus, jam pagaliau pritrūko kantrybės. Jis metė 

ieškojimą ir pamatęs, kad aš kieme po medžiu 
skaitau knygą, atkrypavo pasiguosti. Visas išsipur
vinęs belandžiodamas kampuose; pailsęs. Antys yra 
bendrai nepatvarios pėstininkės, jų kojos šleivos, 
trumpos, visai nepritaikintos ilgesnių distancijų 
vaikščiojimui. Taigi, atėjo Pūlis pailsęs, atsistojo 
prieš mane, žiūri j akis, šnypščia ir, kalendamas 
snapu, tarsi sako:

— Matei,kaip aš stengiausi, ieškojau ir suradau 
visai gerų vietų lizdui, bet mano pačiai vis negerai ir 
negerai. Ką aš dabar darysiu? Neturėjau jokių 
rūpesčių kol čia jos nebuvo. Dabar matai, užsimanė 
vaikus perėti.

Aš pasilenkiu priėjo, paglostau ir raminu:
— Neimk, Puli, į galvą. Visi turi visokių rūpesčių 

ir problemų. Be rūpesčių ir gyvenimas būtų 
neįdomus. Bet pamatysi, viskas išsispręs savaime ir 
daug lengviau, kaip tu įsivaizduoji.

Jis patrepsi vietoje, apsisuka ir vėl nukrypuoja 
ieškoti antukės, lizdui vietos ir tvarkyti būsimos 
šeimos reikalų.

Antis susirado lizdui vietą segame triušių narve, 
pasidarė lizdą ir pradėjo dėti kiaušinius.

Vieną dieną kieme atsirado balta višta. Pagavęs 
vištą permečiau per tvorą kaimynui, kuris laiko 
vištas. Ant rytojaus vėl ta pati višta ramiai sau 
vaikštinėjo po mūsų'kiemą. Permečiau ją per tvorą 
kitam kaimynui. Bet tos pačios dienos vakare, višta 
vėl buvo mūsų kieme. Tuomet numojau ranka. 
Tesižinai. Tegu būna. Jeigu kas ieškos, atiduosiu. 
Taip višta ir pasiliko gyventi su antimis. Ančių pora 
jas prig^pdžia.. ir skaito pilnateisiu šeimos nariu. O 
ji veik kasdieną sąžiningai deda kiaušinius. Deda į tą 
pačią vietą kaip ir antis. Ančiai sėdint.lizde, višta 
kantriai stovi a.rba tupi ir laukia. Kai tik antis 
padėjusi kiaušinį išeina, tuomet ant kiaušinių tupiasi 
ir višta. Gyvena draugiškai.

Pulis yra tiesaus būdo, labai draugiškas, bet 
nerangus. Viską daro labai pamažu, nors yra geros 
širdies ir džentelmenas. Antukė visai kitokio būdo. 
Ji yra vikri, greitų. Judesių, atsargi, gudri, niekuo 
pilnai nepasitiki ir turi, sakyčiau, aristokratiškų 
manierų. Pradžioje buvo labai baili. Vėliau pamažu
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apsiprato, leidžiasi net paglostoma, bet geriau 
mėgsta būti neliečiama. Padavus jiems indą lesalo, 
Pulis niekuomet neprieina pirmas Jis kantriai 
laukia iki pales antis ir višta. Pirmiausia drąsiai 
priena antis. Tuoj pat norėtų lesti ir višta, bet antis 
šiuo atveju jos nepakenčia prie „bendro stalo”, 
reikia manyti, kaip prastesnės kilmės paukščio. Jei 
višta tuoj pat nepasitraukia, antis jai truputį įžnybia 
snapu. Višta tuojau atbula pasitraukia ir ramiai 
laukia, kol antis pales. Antis greitai prisilesa ir 
nueina prie vandens. Tuomet ramiai palesa višta, o 
tuomet kas palieka, pasinaudoja Pulis. Jis yra 
patenkintas, kad antis ir višta sočiai prilesė. Kieme 
vaikščiodamos, antys surenka visus vabalus, sliekus 
ir straiges.

Antis, sudėjusi dvylika kiaušinių, atsitūpė perėti 
ir sąžiningai sėdėjo. Tik retkarčiais išeidavo palesti ir 
pagerti vandens. Prieš nueidama nuo lizdo, 
kiaušinius rūpestingai uklostydavo visokiais jos 
pačios susirankiotais šypais ir popieriais, kad 
neatšaltų. Išėjus greitai palesdavo, nusimaudydavo, 
truputį susikūrpinus pabėgiodavo ir vėl atgal ant 
kiaušinių. Po penkių savaičių, motinos ir tėvo 
džiaugsmui, išsirito iš kiaušinių dešimt gražių, 
geltonų ančiukų. Antukė nuo ilgo perėjimo buvo 
nusilpusi ir išbalus. Pulį laikinai atskyrėme nuo 
šeimos. O jis šnypštė, protestavo ir veržėsi būti su 
šeima. Ančiukai daug lesė ir greitai augo. Po kelių 
mėnesių jie jau buvo su plunksnomis ir didesni už 
tėvus. Antis, kaip motina, jau jais nesirūpino. Ji vėl 
jau dėjo kiaušinius ir ruošėsi perėti, bet tokiam 
sumanymui labai trukdė jau suaugę ir čia pat 
besimaišantieji vaikai. Aiškiai, matyt, norėdama 
suaugusiais ir jau jokios globos nereikalingais 
vaikais nusikratyti, ji vieną dieną pradėjo juos 
mokyti skraidymo meno. Atsistojo prieš vaikus, 
ištiesė sparnus, bėgdama pradėjo plasnoti ir truputį 
pakilo nuo žemės. Jauniems ančiukams tas labai 
patiko. Jie, sekdami motiną, taip pat ryžtingai bėgo 
plasnodami sparnais, ir vienas,pakilęs nuo žemės, 
palėkė kelis metrus. Tuomet teko anties prieaugliui 
pakirpti sparnus ir atskirti nuo tėvų. Pulis su pačia 
tuo buvo matomai labai patenkinti. Jie vėl tuojau 
susirado naują lizdui vietą, antis vėl dėjo kiaušinius 
ir ruošėsi perėti naują ančiuką vadą. Ir jeigu jiems 
būtų buvę tas leidžiama, tai jie laike metų būtų 
užauginę šeimą iki šimto ančių.

Paskutinė vasara buvo labai karšta. Ji vargino ne 
tik žmones, bet ir mūsų antis. Jos išsižiojusios 
alsuodavo dienos' metu, vengė atviros aaulės, 
ieškodavo, vis pavėsių ir dažnai eidavo maudytis. 

Kieme po augančiomis pušimis, kurios vasarą 
duoda gerą pavėsį, turiu pasidaręs stalą su suolais. 

V asaros laiku dažnai čia sėdžiu, skaitau arba rašau. 
Pulis su antuke vaikščioja pašaliukais, pavėsiukais. 
Bet jis, mane pamatęs, palieka antukę ir ateina pas 
mane. Jis dažnai taip padaro. Ateina, atsistoja 
priešais, šnypščia kalendamas snapu ir kažką 
skubinai pasakoja. M atau — prašosi užkeliamas ant 
stalo. Čia jis gali man žiūrėti tiesiai į akis ir geriau 
išsiaiškinti. Užkeliu ant stalo. Jis labai patenkintas 
tik šnypščia, tik aiškina. Priglaudžiu jo galvą sau 
prie veido, pasikalbam:

— Matai, Puli, šilta tau, šilta ir man. Bet ką gi,
— yasara, o aš, matai, noriu truputį paskaityti. 
Atrodo, kad jis supranta mane. Nurimsta, čia pat 
ant stalo ramiai atsitupia ir patenkintas primerkia 
akis. Kurį laiką jis taip snaudžia, o aš skaitau. Po 
kiek laiko sakau jam:

— Bet žiūrėk, Puli. Tu čia snaudi kaip senas, o 
vienai antukei nuobodu. Matai, kaip ji dairosi į tave? 
Žinai moterys — jas vis reikia globoti, užimti, kad 
joms nebūtų nuobodu ir jos nesijaustų vienišos. Jei 
tose pareigose apsileidi, prasideda šeimoje pykčiai ir 
barnai. Eik jau pas antukę.

Jis sujunda, atsikelia ir pradeda vėl knžką 
aiškinti. Nukeliu jį nuo stalo ir jis pamažu 
nukrypuoja pas antukę.

Būna ir taip, kad jam iš virtuvės atnešu ką nors 
skanesnio sulesti. Labai mėgsta pamirkytą baltą 
duoną. Pamatęs skanėstus, jis niekuomet nelesa pats 
vienas, bet kuo greičiausiai susiieško antukę. Ta 
šoka tuojau lesti, o Pulis patenkintas vaikštinėja 
aplinkui. Jei kas nuo jos atlieka, jis vėliau sulesa.

Vėl atėjo australiška žiema. Vėjas daužosi po 
• kiemą, šalta, dangus dažnai apsiniaukęs ir lyja lietus. 
Aš jau nebegaliu sėdėti po pušimis. Peršalta. 
Persikėliau į kieme esantį mažą namelį, kurtalpinasi 
mano knygos, kur turiu rašomą stalą ir praleidžiu 
daugiausia laiko skaitydamas arba rašydamas. 
Durys paprastai būva atdaros, ir Pulis jau tą gerai 
žino. Jis dažnai, atitrukdamas nuo šeimyniškų 
reikalų, ateina mane aplankyti. Drąsiai eina į vidų ir 
atsistojęs ima man pasakoti savo rūpesčius. Viską 
išpasakojęs, vėl ramiai išeina. Jis čia nuolatinis 
mano svečias ir pasikalbėjimų dalyvis. Šiuo metu jis 
vėl turi šeimyninių sunkumų ir jaučiasi ‘ anties 
neteisingai traktuojamas, net bereikalingai 
užgauliojamas. Nors žiema ir šaltas oras, bet antis 
prisidėjo kiaušinių, cypai, kaip perekšlė, visada 
pikta, su Puliu nebendrauja ir daugiausia laiko 
praleidžia lizde. Jam vienam nuobodu ir jis jaučiasi 
nejaukiai.

Kaip tik dabar rašydamas šią jo istoriją, matau
— jis vėl atkrypuoja pas mane. Išlepsi savo 
plačiomis kojomis pro duris į vidų, atsistoja prieš

15. •• ’NE 1
I j
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mane susijaudinęs ir, žiūrėdamas į akis, greitai 
pasakoja:

— Aš niekaip negaliu tos anties suprasti. Tik 
pagalvok, žiemos laiku susigalvojo perėti! Kur tai 
matyta? Reikia ramiai palaukti pavasario, kaip 
visiems paukščiams. Bet kaip tu moterį įtikinsi? 
Dabar ji visai nesiskaito su manim, užgaulioja, vis 
įsikalus į galvą tą savo perėjimą ir daugiau nieko. Pats 
gerai žinai, kaip aš ja rūpinuosi ir globoju. Kiekvieną 
gardesnį kąsnelį pats nesulesu, jai atiduodu, bet jai 
vis negerai ir negerai. Kur tai girdėta žiemos laiku 
perėti.

Aš pasilenkiu prie jo, jį raminu, paglostau, 
priglaudžiu jo galvą sau prie veido ir sakau:

— Klausyk, Puli, Iš viso mums, vyrams, yra 

labai sunku moteris suprasti. Matai, jos daugiau 
vadovaujasi jausmais, nei protu, nors dažnai dėl to ir 
pačios skaudžiai nukenčia. Bet ką padarysi, jų būdo 
nepakeisti. Ir žinok, kad jos nesileidžia protingai 
įtikinamos. Tiesą sakai — kam judviems reikalingi 
vaikai žiemos laiku? Jie gali sušalti, arba užaugti 
kokie šalčio pažeisti ir silpnos sveikatos. Bet tu 
nesinervuok, aš šį reikalą sutvarkysiu. Žinai, aš 
nueisiu ir paimsiu iš jos kiaušinius. Tuomet ji 
pamažu pamirš ir perėjimą. O judu vėl ramiai sau 
gyveniste, kaip gyvenot. Tik tu nebijok ir tylėk.

Atrodo, kad jis mane suprato. Nurimo, patrepsė
jo vietoje, apsisuko, perlipo pamažu per slenkstį ir 
vėl susirūpinęs nukrypavo pas antukę.

Cabramatta, Australia
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SXAUTBI ASMS
6346 S. Washtenaw Ave.
Chicago, Ill. 60629

juina skautų, ir skaučių 
piintu kartų važiavo traukiniu, kai 
dalyvavo ekskursijoje j netolimų 
miestų:

— Broli, žiūrėk, k”ip namukai 
važiuoja!

♦ * »

— Broli, žiūrėk, kokios ilgos 
kopėčios, — tarė skautukas, 
stebėdamas traukinio bėgius.

Pamiškėje pamato žmogų, 
nešantį šautuvų.

— Ar tas žmogus bijo kiškit#
— Kodėl taip klaus#
— Tai kodėl jis nešasi šautuvą#

* * *

Išlipę iš traukinio ir perėję stotį, 
visi turi pereiti miesto didžiulę gatvę. 
Perėję antron pusėn, kalbasi:

— Žinai, Rūta, mūsų vadovė 
labai bail#

— Kode#
— Kai mums reikėjo pereiti 

gatvę, ji griebė mus už rankos ir 
dairėsi į visas puses.

* * *

Ruošdamas savo piešinėlį iškylos 
dienoraščiui, vienas vilkiukas 
nupiešė traukinio konduktorių.

— O kur rankos? — klausia šalia 
sėdintysis.

— Už nugaros.
— O ausys?
— Irgi už nugaros.

* # ' *

Grįžtant per traukinio langų 
mato šunį, kuris vejasi kiškį.

— Sese, kodėl šuo kiškį vejas#
— Nori pagauti ir suėsti.
— Žalių?

♦ ♦ ♦

Ūkyje matęs, kaip dideliu 
vamzdžių aparatu drėkinami p. 
Vaičiaus laukai, mieste skautas' 
klausia mamos:

— Kam šita mašina laisto gatves!? 
Kas čia gali būti pasėta?

♦ ♦ *

Vištidėje vaikai žiūri, kaip 
ūkininkė renka kiaušinius ir pažymi, 
kiek ypatingos veislės višta padeda 
kiaušinių.

— Ši vištelė šiandien kiaušinio 
nepadėjo — aiškina p. Vaičienė.

— Ar jai šiandien ne darbo 
diena#

9D . 7 4 i ’ 7 4
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