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Liutukes

Aš daug metų gyvenau Kenijoje, Šiaurinėje pasienio provincijoje.1 Tai milžiniška šimto dvidešimties tūkstančių kvadratinių mylių dygiais brūzgynais užžėlusi dykynė, nusidriekusi nuo Kenijos kalno iki Etiopijos sienos.
Civilizacija mažai tepalietė tą Afrikos dalį. Kolonistų čia
nėra, o vietinės gentys gyvena beveik taip pat, kaip jų protėviai. Gyvūnijos pasaulis čia neapsakomai gausus.
Mano vyras Džordžas buvo šitos didžiulės teritorijos gyvūnijos apsaugos vyresnysis inspektorius. Mes gyvenome
provincijos pietiniame pakraštyje, netoli Isiolo, mažo miesčiuko, kuriame buvo trejetas dešimčių baltųjų – gubernatūros valdininkų, administruojančių teritoriją.
Džordžas turėjo daug pareigų: prižiūrėti, kaip vykdomi
gyvūnijos apsaugos įstatymai, kovoti prieš brakonieriavimą
ir naikinti laukinius žvėris, puldinėjančius vietos gyventojus. Tarnybos reikalais jam tekdavo nukeliauti milžiniškus
atstumus – šitas keliones mes vadindavome safariais. Kur
tiktai įmanoma, aš važiuodavau kartu su vyru, išnaudodaAfrikos šalių ir jų administracinių vienetų pavadinimai palikti tokie, kokie
buvo autorės aprašomu laikotarpiu.
1
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ma progas pažinti tą pirmykštį laukinį kraštą, valdomą rūsčių gamtos dėsnių.
Nuo vieno iš tų safarių ir prasideda mūsų pasakojimas.
Žmogėdra liūtas sudraskė boranų genties žmogų. Džordžui
pranešė, kad tas plėšrūnas kartu su dviem liūtėmis gyvena
kalvose netoli kaimo, ir Džordžas turėjo juos susekti. Štai
kodėl mes įsirengėme stovyklą toli į šiaurę nuo Isiolo, boranų
genties rajone.
1956 metų vasario pirmosios ankstų rytą aš buvau likusi
stovykloje viena su Pate, damane, gyvenančia pas mus jau
pusseptintų metų. Iš pažiūros damanai panašūs į švilpikus
ar į jūros kiaulytes, bet zoologai, ištyrę kojų ir dantų struktūrą, laiko juos giminingiausiais raganosiams ir drambliams.
Patė gulėjo, prisiglaudusi minkštu kailiuku prie mano
kaklo, ir iš tos saugios vietos stebėjo pasaulį. Aplinkui driekėsi išdegusi lyguma, tiktai kur ne kur stūksojo granito luitai
ar augo koks krūmelis. Buvo matyti vis tie patys gyvuliai, –
čia ganėsi daug gerenukų bei kitų gazelių, prisitaikiusių prie
sausros ir retai tegeriančių.
Ūmai išgirdau automobilio ūžimą. Vadinasi, Džordžas
grįžta daug anksčiau, negu buvo numatęs. Netrukus iš brūzgynų prasibrovė mūsų lendroveris ir sustojo prie palapinių.
Išgirdau Džordžą šaukiant:
– Džoja, kur tu? Eikš greičiau, ką tau parvežiau...
Išbėgau su Pate, tebetupinčia ant peties, ir pamačiau liūto
kailį. Dar nespėjus paklausti, kaip sekėsi medžioklė, Džordžas mostelėjo ranka į automobilio užpakalinę sėdynę. Ten,
sukišę snukučius tarp letenėlių, gulėjo trys liūtukai, trys dėmėti vilnos kamuoliukai. Jie buvo vos kelių dienų amžiaus,
akys dar apsitraukusios balzgana plėvele. Mažyliai vos te8

pašliaužė, bet vis tiek bandė trauktis nuo manęs. Paėmiau
juos ant kelių ir pradėjau raminti, o Džordžas, smarkiai susikrimtęs, pasakojo, kas nutiko.
Apyaušriu jį ir Keną, kitą gyvūnijos apsaugos inspektorių, žvalgai nuvedę prie tos vietos, kur, kaip spėjama, tūnojęs žmogėdra. Vos tiktai įdienojo, iš už uolų iššokusi liūtė
ir pasileidusi į juos. Jie visai neketinę ką jai daryti, bet liūtė
buvusi per daug arti, trauktis pavojinga, ir Džordžas davęs
signalą Kenui šauti. Anas iššovęs ir ją sužeidęs. Liūtė pabėgusi, bet, kiek paėję, jie radę platų kraujo pėdsaką, vedantį
aukštyn. Atsargiai žingsnis po žingsnio kopę į kalvą, kol jos
viršūnėje priėję didelę lėkštą uolą. Džordžas užsikoręs ant
jos apsižvalgyti, o Kenas ėjęs aplinkui. Jis matęs, kaip Kenas žvilgtelėjo po uola, kilstelėjo šautuvą ir trenkė iš abiejų vamzdžių. Pasigirdęs riaumojimas, ir liūtė šokusi tiesiai
į Keną. Džordžas negalėjęs šauti, nes Kenas atsidūręs tarp
jo ir žvėries. Laimė, žvalgas, stovintis patogesnėje pozicijoje,
iššovęs, liūtė atšokusi į šalį, ir tada Džordžas ją pribaigęs.
Liūtės būta didelės, pačiame stiprume, jos speneliai pritvinkę pieno. Tik tada Džordžas supratęs, kodėl liūtė taip įnirtingai ir drąsiai juos puolusi. Jis negalėjo sau dovanoti anksčiau
nesusiprotėjęs, kad ji gina mažylius.
Džordžas liepęs ieškoti liūtukų; netrukus juodu su Kenu
išgirdę inkštimą iš uolos plyšio. Jie kaišioję rankas į tą plyšį,
bet negalėję pasiekti dugno. Šį manevrą mažyliai sutikę gar–
siu urzgimu ir niurnesiu. Tada jie išsipjovę kartelę užlenktu galu ir vargais negalais ištraukę liūtukus. Jaunikliai buvę
ne daugiau kaip dviejų trijų dienų amžiaus. Juos nusinešę į
automobilį; du didesnieji visą kelią iki stovyklos niurnėję ir
purkštavę. Tiktai trečias, mažiausias, visiškai nesipriešinęs
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ir nerodęs susirūpinimo. Ir štai trys liūtukai gulėjo ant mano
kelių – kaip ištverti jų nepaglamonėjus?
Mano nuostabai Patė, visados labai pavydi bet kokiam
varžovui, netrukus įlindo tarp liūtukų, matyt, nusprendusi,
kad čia tinkami draugai. Nuo tos dienos visi keturi pasidarė
neperskiriami. Iš pradžių Patė buvo pati didžiausia; toji šešerių metų damanė atrodė labai ori, lyginant su nerangiais
aksomo kamuoliukais, griuvinėjančiais kas žingsnis.
Tiktai trečią parą liūtukai pradėjo lakti pieną. Iki tol, kad
ir kaip gudravau, norėdama sugirdyti praskiesto nesaldinto
pieno, jie tiktai maknodavo nosutėm, protestuodami: „Ng,
ng, ng“, visai taip, kaip mes darėme, būdami maži, kai dar
nemokėjome gražaus elgesio ir nebuvome išmokyti atsakyti:
„Ačiū, ne.“
Bet kai jau pienas mažyliams patiko, jų apetitas pasidare nebepasotinamas. Kas dvi valandos turėjau šildyti pieno
ir plauti liauną guminį vamzdelį, išimtą iš radijo aparato ir
pakeičiantį čiulptuką, kol gausime normalų vaikišką buteliuką. Mes iš karto užsakėme artimiausioje krautuvėlėje (iki jos
buvo apie penkiasdešimt mylių) ne tiktai čiulptukų, bet ir žuvies taukų, gliukozės bei nesaldinto pieno dėžučių. Tuo pat
metu pasiuntėme SOS už pusantro šimto mylių, į Isiolą, rajono
administracijos viršininkui, įspėjome jį, kad artimiausiomis savaitėmis ten atvyks trys karališkos kilmės kūdikiai, ir paprašėme, iki mums sugrįžtant, parūpinti patogų medinį būstą.
Per kelias dienas mažyliai prijunko ir tapo visų numylėtiniais. Patė, rūpestingoji savanoriška auklė, pasiaukojamai
rūpinosi jais, nepykdama ant tų trijų greit augančių padūkėlių, visaip ją niurkančių ir tąsančių. Visi liūtukai buvo patelės, ir kiekviena, nors ir mažytė, jau turėjo savo charakterį.
10

Pati didžioji buvo su sesutėmis meili ir gera. Pavadinome ją
Dičke. Antroji buvo juokdarė ir išdykėlė, priekinėmis letenomis daužydavo pieno buteliuką, o gerdama palaimingai
prisimerkdavo. Pavadinau ją Liustika – linksmuole.
Trečioji, mažiausia, buvo visų drąsiausia. Ji visur šniukštinėjo ir nuolatos buvo kitų siunčiama apsižvalgyti, jei kas
nors pasirodydavo įtartina. Pavadinau ją Elsa, nes ji buvo
panaši į vieną mano pažįstamą Elsą.
Normaliai klostantis įvykiams, Elsa, ko gero, būtų buvusi
išstumta iš būrio – praido. Vidutinė liūtės vada yra ketvertukas, iš kurių vienas paprastai dvesia tuoj pat, o kitas dažnai
būna per silpnas ir neauga. Štai kodėl paprastai matome liūtę
tiktai su dviem liūtukais. Motina rūpinasi jais iki dvejų metų
amžiaus. Pirmuosius metus ji maitina juos, atrydama maistą.
Antraisiais metais liūtukus vedasi į medžioklę, tačiau juos
griežtai drausmina, vos tik tie pabando savavaliauti. Kadangi jie dar nepajėgūs medžioti grobio, tai tenkinasi suaugusių
liūtų puotos likučiais. Dažnai jiems belieka kauleliai, todėl to
amžiaus jaunikliai paprastai būna sumenkę ir nušiurę. Kartais, netverdami alkiu ir rizikuodami gyvybe, jie bando įsiterpti tarp ėdančių suaugusių liūtų arba atskiria nuo praido.
Kadangi jie dar nemoka susimedžioti grobio, dažnai patenka
į bėdą. Gamta negailestinga, todėl liūtai nuo pirmųjų žingsnių gauna rūsčių pamokų.
Didžiąją dienos dalį visa ketveriukė – Patė ir trys liūtukės –
praleisdavo palapinėje, po mano lova; ta vieta joms atrodė
saugi ir labiausiai primindavo jų natūralųjį prieglobstį. Jos iš
prigimties gerbė savo namus ir visados suskubdavo išbėgti
laukan ant smėliuko. Tiktai pirmosiomis dienomis keliskart
atsitiko nelaimė, bet ir tada, kai balutė subjaurodavo jų būstą,
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jos miauksėdavo ir komiškomis grimasomis reikšdavo
pasišlykštėjimą. Jos buvo nuostabiai valyvos ir neskleisdavo
jokių kvapų, išskyrus vieną, labai malonų, panašų lyg į me–
daus, lyg į žuvies taukų. Jų liežuviai buvo šiurkštūs it švitras.
Jauniklėms paaugus, tą mes jausdavome net per rūbus, kai
jos mus laižydavo.
Kai po dviejų savaičių grįžome į Isiolą, mūsų karališkųjų įpėdinių jau laukė rūmas. Liūtukės buvo sutiktos tikrai
karališkai, visi ėjo jų pasveikinti. Jos mėgo europiečius, ypatingai mažus vaikus, bet aiškiai nekentė afrikiečių; vienintelė išimtis buvo jaunas somalietis, vardu Nuru. Jis dirbdavo
mūsų sode, dabar paaukštinome jį vyriausiuoju liūtų prižiūrėtoju. Naujosios pareigos jam patiko. Visų pirma, tai pakėlė
jo socialinę padėtį. Be to, kai liūtukės pavargdavo dūkti po
namą ir sodą ir suguldavo pamiegoti krūmų pavėsyje, jam
tereikėdavo sėdėti sau prie jų ir žiūrėti, kad neužpultų gyvatės ar babuinai.
Dvylika savaičių maitinome liūtukes dietiškai – nesaldintu pienu, maišydami žuvies taukų, gliukozės, kaulamilčių ir
truputėlį druskos. Netrukus pastebėjome, kad užtenka maitinti kas trys valandos, ir intervalai kaskart vis ilgėjo.
Tuo metu liūtukės pilnai praregėjo, bet jos dar nemokėjo
numatyti atstumo ir dažnai apsirikdavo. Orientacijos vystymui duodavome joms pažaisti guminių sviedinukų ir senų
automobilio kamerų – pastarosios nuostabiai tikdavo tempti įsikandus. Guminiai daiktai, apskritai visa, kas minkšta ir
elastinga, joms labai patiko. Liūtukės bandydavo atimti kamerą viena iš kitos: užpuolikė iš šono užgriūdavo „savininkę“, stengdamasi nustumti nuo kameros krašto. Jeigu šitoks
metodas neužtikrindavo pergalės, varžovės kibdavo tempti
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kamerą iš visų jėgų. Kovai pasibaigus, nugalėtoja marširuodavo su trofėjum prieš kitas, laukdama, kada ją vėl užpuls.
Jeigu jos iššūkio niekas nepaisydavo, ji padėdavo kamerą kitoms panosėn, apsimesdama nebijanti, kad ją gali pačiupti.
Svarbiausias visų žaidimų momentas buvo netikėtumas.
Nuo ankstyvos vaikystės jos sėlindavo viena prie kitos, taip
pat ir prie mūsų, instinktas mokė jas tikslių judesių.
Jos visada puldavo iš užpakalio; tykoja, prisiplojusios prie
žemės, po to lėtai šliaužia link nieko nenujaučiančios aukos,
tada žaibiškas šuolis – ir auka parverčiama žemėn. Kai jos
mus tykodavo, visada apsimesdavome nepastebį, paslaugiai
atsitūpdavome ir žiūrėdavome į kitą pusę, kol jos užpuldavo. Mažylės būdavo laimingos.
Patė visados norėdavo žaisti, nors, kai liūtukės trigubai
ją praaugo, jai teko vikriai suktis, kad negautų su letena ir
nebūtų nugulta. Kitomis aplinkybėmis ji tebebūdavo joms
autoritetas; jeigu liūtukės per daug įsisiautėdavo, užtekdavo
jai atsigręžus griežtai dirstelėti, ir jos nurimdavo. Aš žavėdavausi Patės savitvarda: juk jai, tokiai mažai, reikėjo daug drąsos pasirodyti nebijančiai, juolab kad gintis tegalėjo aštriais
dantimis, greita reakcija, sumanumu ir narsumu.
Patė gyveno pas mus nuo pat mažumės ir buvo labai prie
mūsų prisirišusi. Priešingai negu medžių damanai, ji nebuvo
nakties gyvulys ir sutemus užmigdavo, prisiglaudusi man
prie kaklo tartum kailinė apykaklė. Ji žolėdė, bet labai mėgo
alkoholį, ir kuo stipresnį. Jei tik pasitaikydavo proga, ji
parsiversdavo butelį, ištraukdavo kamštį ir imdavo siurbti.
Kadangi tai buvo kenksminga Patės sveikatai, jau nekalbant
apie padorumą, stengėmės nesudaryti jai tokių progų.
Patė labai savotiškai eidavo laukan. Uolų damanai visados tai atlieka vienoje vietoje, paprastai nuo akmens krašto.
13

Namuose Patė tūpdavosi ant unitazo krašto ir atrodydavo didžiai juokinga. Kai su ja kur išvažiuodavome, netekusi patogumų, Patė visai sutrikdavo, ir turėdavom sukalti jai tupyklą.
Nė karto neradau jos kailiuke blusos ar erkės, todėl iš pradžių
negalėjau suprasti, kodėl ji be perstojo kasosi. Jos kojų pirštai –
keturi priekinių kojų ir trys užpakalinių – turi apvalias kanopėles tartum miniatiūrinio raganosio, o užpakalinių kojų
vidinis pirštas yra su nagu ir skirtas šukavimuisi. Su juo Patė
šukuojasi kailiuką, todėl visą laiką atrodo, jog kasosi.
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