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SMILTĖ 

 

Smiltė išsirito iš kiaušinio 2005 m. vasario 18 dieną. Gimimas nebuvo lengvas. Tam, kad 

pingvinukas išvystų pasaulį, prireikė dviejų „akušerių“ pagalbos – mano ir Arūno. Nes jėgų 

išsivaduoti iš kiaušinio pačiai neužteko. Vasario 18-osios vakarą 70 gramų mažylė išvydo 

pasaulį, tiksliau, išsirito iš kiaušinio. Matyti ji pradėjo tik po 5 dienų. Kai apie ją galvoju, man 

pirmiausia ji yra pavyzdys to, kaip gali keistis gyvūno charakteris. Vaikystėje ji buvo eilinis 

pingvinas, krečiantis įprastas zbitkas, kartais baikštus, kartais besiožiuojantis dėl maisto, kartais 

švelnus, kartais piktas. Lyg ir nieko išskirtinio. Bet praėjo ir keli metai ir, mergaitei subrendus, 

jai pasipiršo ir ne bet kas, o anksčiau minėtas pingvinas Rūkas. Patys suprantate, kad mano 

„pirmagimio“ mergina, aišku, atsidūrė po didinamuoju stiklu. Ir, atvirai kalbant, daugiau nei 10 

metų dėl Rūko pasirinkimo nebuvau laimingas ir vis priekaištaudavau Smiltei dėl nevisai gražaus 

elgesio su savo vyru. Dešimtmetį pasakodamas istorijas apie pingvinus, apie Smiltę vis 

sakydavau, kad „ji gimė su kočėlu rankose“.  Pavydi buvo nematytai. Neprileisdavo prie jo jokių 

kitų pingvinų. Ir maža to, dar kartais prilupdavo ir patį Rūką, kad nuo jos buvo nuėjęs ilgesniam 

laikui. Bet nepamirškime, kas yra Rūkas! Jis gi – žvaigždė! Jo toks įvaizdis, jam būtina bendrauti 

su žmonėmis, reikėjo filmuotis. Ir kaskart grąžindamas jį į pingvinariumą aš jau žinojau, kad tuoj 

prisistatys ta furija su kočėlu ir lups mano mylimuką. Aišku, Rūkas tai stoiškai iškęsdavo ir jie 

greit susitaikydavo. Bet šiemet viskas pasikeitė. Rūkas susirado kitą... Jokie skandalai ir net 

muštynės nepadėjo. Jis negrįžo.  

Bet aš netryniau piktdžiugiškai rankų ir negalvojau „va, taip tau ir reikia, žinosi, kaip skriausti 

Rūką“. Kodėl? Nes labai jos gaila. Dabar ji viena švelniausių pingvinų, visuomet glaustosi apie 

kojas, kai tik užeinu į pingvinariumą, padeda plauti, palaiko kompaniją. Auksinio charakterio. Ir 

prašo tik vieno – švelnumo. Juk dabar ji viena. O vienatvė slegia. Vienai būti – sunku.  

 


