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BIKIS 

 

 

Sveiki, šiandien norėčiau pristatyti vieną išskirtiniausių cv muziejuje. Susipažinkite – Bikis. Iki 

pamatų sugriovęs ir į šipulius sudaužęs vieną žinomiausių teiginių apie pingvinus, kad 

„Pingvinai yra monogamai ir pasirenka porą visam gyvenimui“! Bla bla bla. Pristatau Jums 

pingvinariumo Kazanovą. Jo gyvenimas primena meksikietiško serialo siužetą. Kai su juo 

susipažinau 2003 metais, jam buvo penkeri ir jis buvo jaunas, gražus patinas, sau į porą 

pasirinkęs gerokai vyresnę patelę. Toks, sakytum, Alfonsas. Tiesa, kartu jie ilgai neišbuvo ir 

tapęs jaunu našliu, matyt, dar ir palikimą kokį gavęs, pasuko jis laisvo gyvenimo keliais. 

Užsigeidė jaunuolis įvairios patirties ir jau kitais metais jis susirado naują... partnerį. Du bičiuliai 

poravimosi periodu apsigyveno viename iš lizdų, panašu, buvo tuo patenkinti ir kitąmet 

pakartojo tą patį – poravimosi periodu vėl suėjo į porą. Siužetas čia ir vėl pasuko kiek netikėta 

linkme ir vieną dieną prie jų lizdo slenksčio pasirodė jauna patelė ir pasiprašė priimama į lizdą. 

Be abejo, pirmiausia kilo pasipiktinimo banga, kaip ji drįstanti griauti tvirtą pingvinų porą. Įžūli 

panelė buvo aptalžyta sparnais ir snapais, o jie vėl grįžo į savo lizdą. Bet panelė, pasirodo, turėjo 

rimtų ketinimų ir pakankamai atkaklumo ir drąsos. Ji grįžo kitą ir dar kitą, ir dar kitą dieną. Buvo 

mušama, tačiau ryžto neprarado. Įpusėjus antrai tokio scenarijaus savaitei, vyrukų patirties ir 

naujovių troškimas nugalėjo. Patelės jie nebemušė ir leido jai nakvoti šalia lizdo, o po kelių 

dienų – įleido ir vidun. Idilė truko vos savaitę, lizdas per ankštas trims pingvinams. Todėl 

vienam jų tekdavo nakvoti šalia jo. Ir dabar tai jau buvo ne patelė. Ji labai stengėsi patekti čia ir 

atgal grįžti jau neketino. Prie lizdo tekdavo nakvoti vienam iš patinų. Iš pradžių jie keisdavosi 

pagal grafiką, vieną dieną vienas, kitą dieną kitas, bet kažkas nutiko. Ar grafiką supainiojo, ar 

mergina tapo ne tiesiog nauja patirtis, o naujai užgimusi meilė, tačiau vaikinai iš geriausių 

draugų tapo aršiausiais priešais. Santykius aiškinosi ne debatais ir argumentais, o seniausiu 

žinomu būdu – įvyko arši kruvina kova. Bikis laimėjo. Jis buvo jaunesnis ir stipresnis, o 

Snapinui prireikė rimtos pagalbos. Dvi savaites gydėme jo žaizdas. Pagijęs jis dar bandė veržtis 

atgal ir prašyti revanšo, bet čia jau įsijungėme mes ir juos atskyrėme. Po kelių mėnesių Snapinas 

iškeliavo į pomirtinę pingvinų karalystę ir belieka spėlioti ar įtakos turėjo senos traumos, ar 

naujai užklupusi liga. Bikis liko su Gile. Jie buvo gera pora. Susilaukė palikuonių, gyveno 

gražiai ir darniai. Kol Bikiui šeimyninio gyvenimo rutina neatsibodo. Atrodė, kad jam prasidėjo 

antroji jaunystė ir biesai galvoje paėmė viršų. Gilė buvo palikta dėl Bravo, vėliau Bravo buvo 

iškeistą į Arktę. Antri metai jie kartu. Gal tai jau paskutinis Bikio meilės nuotykis, nes ne 

jauniklis vis tik. O gal tai dar ir ne pabaiga. Kas žino?! 

 


