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Rytq vel patekejusi saule zere savo spinduliLi auks^ ant
svelniai vilnijancios juros.
Per myliq nuo kranto bangas erne skrosti zvejii laivas.
Gandas apie tai zaibu pasieke PusryciautoJLj burj, ir tukstanciai
zuvedry pakilo j or^ ketindamos parodyti visq savo miklumg ir
pasigriebti vienq kitq maisto gabalelj. Prasidejo dar viena iprasta
diena.
O gerokai toliau, atokiai nuo laivo ir kranto, vienui vienas
lavinosi Dzonatanas Livingstonas Zuvedra. Pakil^s i simto pedy
auksti, jis nuleido savo plevetas paukscio kojas, pakele snapq
ir visas jsitempe pergaledamas skausmq, kad islenktij sparnus
lanku. Sitaip islenktais sparnais jis galejo skristi labai letai ir todel
mazino greiti tol, kol vejas pavirto svelniu jo veidq glostanciu
snaresiu, o zemai plytintis vandenynas tarytum sustingo. Prisimerk^s ir sutelk^s visq demesj, jis sulaike kvepavimq, sukaupe
paskutines jegas ir... dar, dar truputj... dar mazumel? islenke
sparnij lank^. Staiga plunksnos susitarse, jis prarado greitj ir krito zemyn.
Visi zino, jog zuvedros sklendzia graksciai ir tokie dalykai
joms niekad nenutinka. Staiga netekti greicio ir kristi zemyn —
tai geda ir baisi neslove.

Bet Dzonatanas Livingstonas Zuvedra, kuris ne kiek nesigedydamas ir visas virpedamas nuo jtampos vel islenke sparnus
lanku, kuris sklende vis leciau ir leciau, kol galiausiai prarad^s
greitj vel erne kristi zemyn, nebuvo paprastas paukstis.
Dauguma zuvedrij skraidymo gudrybiq pramoksta tik tiek,
kad galetLj pakilusios nuo kranto susirasti maisto, o paskui grjzti
atgal. Daugumai zuvedrij svarbu ne skrydis, o maistas. Bet siam
pauksciui rupejo ne lesalas, jam rupejo skrydis. Labiausiai uz visk^ pasaulyje Dzonatanas Livingstonas Zuvedra mego skraidyti.
Jis netruko jsitikinti, jog sitaip mgstydamas kitii zuvedry
megstamas nebus. Net ir tevai nuliudo, kai Dzonatanas kiauras
dienas eme leisti vienui vienas, simtus kartij bandydamas praskl^sti palei pat vandens pavirsiij.
Nors jis ir nezinojo kodel, bet, pavyzdziui, kai skrisdavo
nusileid^s prie vandens daugiau nei per pus? savo sparnij ilgio,
ore galejo issilaikyti lengviau ir gerokai ilgiau. Tokj sklendimq jis
baigdavo ne pGksteldamas j vandenj nuleistomis kojomis, kaip
paprastai atsitinka, o stipriai jas priglaud^s prie kuno graksciai
nuslysdavo vandens pavirsiumi, palikdamas jkandin sav^s ilg^
sliuz§. Ir kai Dzonatanas eme sitaip leistis ant pakrantes smelio,
o paskui darzingsniais matuoti smelyje likusios sliuzes ilgj, tevai
dar labiau nusimine ir smarkiai susirupino.
— Kodel, Dzonai, /code/? — klausinejo motina. — Kodel
tau, Dzonai, taip sunku buti tokiam pat, kaip ir kitos Buriui priklausancios zuvedros? Kodel uzsispyrei skraidyti palei vandenj
kaip pelikanai ir albatrosai? Sunau, juk is tav^s beiiko plunksnos
ir kaulai!
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— Tegul as busiu vien plunksnos ir kaulai, mama. Tik noriu
suzinoti, kq sugebu daryti ore, o ko — ne, ir tiek. Tik suzinoti.
— Klausyk, Dzonatanai, — kaip imanydamas svelniau tare
tevas, — ziema jau ne uz kalny. Zvejij laivai retai cia beuzsuks,
o vandens pavirsiuje plaukiojancios zuvys nuners j gelmes. Jeigu jau butinai nori mokytis, stenkis kuo daugiau suzinoti apie
maistq ir apie tai, kaip jo prasimanyti. Gerai jau, jeigu taip
nori, — skraidyk, bet juk pats zinai, kad vien skraidymu sotus
nebusi. Zuvedros skraido, kad maitintqsi. Nepamirsk to.
Dzonatanas klusniai palinksejo galva. Kelias dienas jis stengesi elgtis taip, kaip ir kitos zuvedros: saiziai suklik^s puldavo
prie molo ir zvejii laivy, kovodavo su kitomis burio zuvedromis
ir nardydavo noredamas nuciupti gabalelj zuvies ar duonos
kqsnelj. Taciau ilgai sitaip tverti negalejo.
„Viskas taip beprasmiska, — svarste jis, tycia numesdamas
sunkiai pelnytq anciuvj jj besivejanciai alkanai senai zuvedrai. —
Visq si laikq galeciau skirti skraidymo pratyboms. Juk dar tiek
daug reikia ismokti!"
Neilgai trukus Dzonatanas Zuvedra, alkanas, bet laimingas, vel buvo vienui vienas toli nuo kranto ir mokesi.
Si kartq pratybos buvo skirtos greiciui, ir savait? pasipraktikav^s apie greiti jis jau ismane daugiau negu pati greiciausia
kada nors gyvenusi zuvedra.
Pasiek^s tukstancio pedy aukstj jis kaip akmuo smigo zemyn tiesiog link vandens, is visij jegy plasnodamas sparnais, ir
pagaliau patyre, kodel pikiruodamos zuvedros jais nemosuoja.
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