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RŪKAS 

 

Pažintį pradėti nuo šio pingvino noriu ne veltui. Taip, tai mano favoritas, mano mėgstamiausias 

pingvinas. Ir tam yra daug priežasčių. Pirmiausia, tai yra pirmas pingvinas, prie kurio gimimo ir 

auginimo prisidėjau pats. Jam vasario 5 dieną sukaks 17 metų. Vertinant pingvinų amžių – jis jau 

senjoras. Bet man jis – vis dar mano vaikas. Be to, jis yra tikra estrados žvaigždė. Jis labai gero, 

minkšto charakterio ir mėgsta bendrauti su žmonėmis, būtent todėl jis dažniausiai dalyvaudavo 

įvairiausiose akcijose. Jis nesigąsdina žmonių dėmesio ir ne tik vykdė pingvinų Kalėdų Senelio 

pareigas, bet ir filmavosi reklamose, o jo nuotrauka puikuojasi žurnale „Žmonės“! Ne viršelyje, 

bet... Kartais įspūdis toks, kad ne tik aš Rūką sužmoginu, bet ir jis mane „supingvinina“. Man jis 

– vienintelis toks, su kuriuo santykis išliko artimas net jam subrendus ir suradus savo gyvenimo 

partnerę. Oi, kiek jis man yra balsu pasakojęs ir skundęsis, ir prašęsis paguodos ir paglostymų. 

Kad mūsų draugystę vertina ir jis, sprendžiu iš kai kurių situacijų. Pavyzdžiui, kiaušinių dėjimo 

laikotarpiu, kai pingvinai sėdi lizde, jie ypač atkakliai gina savo teritoriją ir, jeigu prieisi per arti 

lizdo ar, neduok dieve, įkiši į jį ranką, gali būti garantuotas, kad pingvinas bandys ją nugnybti iki 

alkūnės. Tai normalus, standartinis pingvino elgesys. Bet Rūkas gnybia nestipriai, labiau dėl 

vaizdo. Ir tarsi perskaitai jo akyse: „Nepyk, suprask, aš privalau parodyti žmonai, kaip stipriai 

saugau ją ir lizdą, bet aš nenoriu, kad tau skaudėtų“. Vienintelės situacijos, kai jis susipešdavo su 

Smilte ( o ji ilgą laiką buvo jo antroji pusė), buvo tuomet, kai jis gynė mane nuo jos. O kai pats 

gaudavo velnių ar lupti, taip nesipriešindavo ir nekovodavo. Niekaip negalėčiau pasakyti, kad jis 

buvo mėmė. Pingvinų tarpe jis buvo išsikovojęs savo vietą ir vardą. Net esama juodos dėmės jo 

biografijoje – dalyvavo muštynėse, kurios vienam pingvinų buvo lemtingos... Bet man Rūkas – 

ypatingas pingvinas, su kuriuo mus sieja ypatingas ryšys.  

 


