
JUOZAS ČESONIS 
 

LAKŪNO NUOTYKIAI 
 
Kiekvienam nuod ÷mingam žem ÷s žmogui tenka išgyventi 
vienoki ų ar kitoki ų nuotyki ų; tuo labiau lak ūno 
gyvenimas kovoje su padangi ų užkariavimu yra 
išmargintas nekasdieniniais atsitikimais. Kupini 
jaunyst ÷s, dr ąsos, veržlumo kiekvienas iš jaun ųj ų 
lak ūnų svajoja pakilti aukš čiau už kitus, kiekvienas 
jaun ųj ų nori skristi grei čiau už kitus. O kokiu 
pasitenkinimu dega j ų veidai, kada jiems tenka 
pakovoti nors ir su mažomis audromis, r ūkais ar 
pūgomis. 
Ir dabar, nors pakaušis pražil ęs ir praplik ęs, bet 
kai prisimeni an ų laik ų dienas, t ų erdvi ų 
viliojan čius kelius, t ą nerami ą veržli ą jaunyst ę, 
palaužtais sparnais lyg nori v ÷l suplasnoti, bet. . 
. Tai nors popieriuje v ÷l bandysiu su savo senais 
draugais pabuvoti Lietuvos padang ÷je, pagyventi 
erdvi ų nuotykiais. 
Tikiuosi mano kolegos, bendr ų žygi ų draugai, man 
atleis, kad sumin ÷siu J ų vardus. 
 

 
RŪKAS 

 
Aušta gražus vasaros rytas. Saul ÷ tik, tik lenda 
rytuose iš tolimo šilo, bet m ūsų aerodrome jau 
darbas verda: motorai d ūzgia, mechanikai vien ą po 
kito paruoštus l ÷ktuvus perduoda jauniesiems 
lak ūnams miklinti savo sparnus. Žvilgter ÷kite į tuos 
jaunuosius. Visi kaip vienas. Visi jauni. Visi 
dr ąsūs, veržl ūs. Atrodo n ÷ra toki ų aukš či ų, kuri ų 



jie nepasiekt ų, n ÷ra audr ų, kuri ų jie išsig ąst ų, o 
greitumu seniai jau pralenk ę arus. 
Pirmoji pora jau kyla, pakilo. Antroji kyla. Vincai , 
mūsų eil ÷! Staiga girdžiu aerodromo bud ÷tojo 
pranešim ą: D ÷mesio, d ÷mesio r ūkas artinasi. Toli nuo 
aerodromo neatsitolinti. M ūsų skridimas buvo 
vietinis: tik aplink Kaun ą, tad gav ę ženkl ą, kad 
kilimo takas laisvas, galima kilti, pakilome. Sukam e 
ratu aplink Kaun ą. Ži ūriu-vakaruose už koki ų 10 — 15 
kilometr ų lyg ant žem ÷s guli baltas debesis. Netoli. 
Skrendame paži ūr ÷ti. Koks puikus reginys. Aukštai 
m÷lynas, m ÷lynas dangus, o ant žem ÷s, kiek tik akys 
mato, į vakarus baltuoja kaip lengvu či ų p ūkų žem ÷s 
patalas. O baltumas, o žvilg ÷jimas neapsakomas. 
Skrendame jau virš r ūko. Šalia m ūsų, r ūkų 
paviršiumi, b ÷ga neatsilikdamas m ūsų l ÷ktuvo 
šeš ÷lis, apjuostas pla čia laum ÷s juosta. Didingas 
vaizdas. 
Prisig ÷r ęs dangaus pap ÷d÷s grožio jau čiuosi kaip 
laim ÷s vaikas, ir kaip senov ÷s graikas noriu šaukti: 
d÷koju Dievam, kad mane sutv ÷r ÷te vyru,  o ne 
moterim, prid ÷damas savo:  lak ūnu,  o ne p ÷stininku. 
Gaila, bet ir grož į radus reikia palikti. Sukam 
namo. O Viešpatie! Aerodromas dingo. Paskendo 
r ūkuose. 
Atsisuk ęs mano pilotas r ÷kia: Kur aerodromas? 
Dairausi aplink. Matau, kad ši r ūko danga nors 
tiršta, bet nestora, vienoda ir prie žem ÷s taip 
priplota, kad sudaro tokius pat reljefus, kaip ir 
žem÷s paviršius. Kur Nemuno sl ÷nys, ten ir r ūke 
sl ÷nys, kur Nemuno pakran či ų kalneliai, ten ir r ūko 
kalneliai. Už r ūko sl ÷nio matau išlind ę dviej ų 
radijo stoties stulp ų galai, kitoje pus ÷je matyti 
„Maisto" fabriko kamino mažas galiukas. Supratau, 
esame virš savo aerodromo ir t ą visk ą parodau savo 



pilotui, bet jis vis r ÷kia; Kur aerodromas? Kur tu 
mane nuvedei? Užvedu savo pilot ą t ūpimo kryptimi ir 
rodau leiskis, t ūpk. Kol mano kolega prisireng ÷, kol 
surizikavo leistis į r ūką, buvo jau per v ÷lu. 
Išlindome už aerodromo ant kr ūmais apaugusio sl ÷nio. 
Čia, kaip su yla į užpakal į įdurtas, mano lak ūnas 
v÷l šov ÷ į virš ų, virš r ūko ir v ÷l r ÷kia: Kur tu čia 
mane užvedei ant nepaž įstamo miško? Na ir prasid ÷jo. 
. . Tris kartus buvau užved ęs t ūpti ir vis kol 
įkalb ÷davau t ūpti, mano kolega aerodrom ą pral ÷kdavo 
ir išl įsdavo ant griovio. Pagaliau, ži ūriu-mano 
lak ūnas leidžiasi tiesiai į Nemuno sl ÷nį, į viet ą, 
kurioje mano apskai čiavimu guli pats Kauno 
senamiestis. Čia ir mano šalti nervai neišlaik ÷: 
griebiau už antr ųj ų l ÷ktuvo vair ų ir leistis 
neduodu. Kovojam. Įrodin ÷jam vienas kitam savo 
teisybes pakeltu tonu ir skraidom virš pasakiškai 
graži ų žem ÷s patalo sidabrini ų r ūkų pikti jau kaip 
šeškai. Po gero pusvalandžio ži ūriu tolumoje balto 
r ūko dangoje didel ÷ skyl ÷. Parodau lak ūnui. 
Skrendame. Matau apie poros hektar ų pievut ę, 
piemen ÷lis šalia jos gano b ūrel į karvi ų ir ūkininkas 
čia pat aria dirv ą. Tupiam. Negerai. V ÷l kylam. 
Apsukam pusrat į ir v ÷l tupiam. Pasiek ÷me žemę. 
L÷ktuvas rieda jau žeme, na gi ži ūriu priešais 
didelis durpynas. M ūsų laimei l ÷ktuvo ratai įklimpo 
ir sustojo tik koks dešimts žingsni ų prieš t ą 
durpyn ą. A či ū Dievui likome sausi. Iššok ęs iš 
l ÷ktuvo mano pilotas susijaudin ęs šaukia: Juozai 
išaiškinkime kokioje valstyb ÷je nut ūp÷me ir jeigu 
nedraugingoje, gal suskubsime pasprukti. Mano 
aiškinimai, kad esame netoliau, kaip Mauru čiai jo 
neįtikino. Prib ÷gęs prie besiartinan čio į mus 
piemen ÷lio lenkiškai-rusišku žargonu prad ÷jo 
klausin ÷ti: kokia čia valstyb ÷. Aš neišlaik ęs 



prad ÷jau garsiai juoktis ir vaikut į lietuviškai 
paklausiau ar toli Mauru čiai? Vaikutis parod ÷ 
rankute į dešin ę ir sako: Ponuli, čia tuo keliuku 
bus netoliau kaip du kilometrai. 
Mano kolega pilotas nusikeik ÷, nusispjov ÷ ir kaip 
geras b ÷gikas nub ÷go pranešti telefonu savo 
vadovybei, aš gi palikau saugoti l ÷ktuv ą. 
Po poros valand ų r ūkas prad ÷jo sklaidytis. Atskrido 
iš aerodromo m ūsų eskadriles vadas, išvadino mus 
nedakepusiais viš čiukais, nurod ÷ kaip ir kur geriau 
pakilti, na ir namo. 
Namuose mūsų lauk ÷ dar viena nelaim ÷. Mano pilotas 
matyti iš susijaudinimo, klaidingai, kažkaip skerso m 
pri ÷jo t ūpti, žem ę pasiekus tik sutrašk ÷jo, 
subrašk ÷jo ir lendame iš sudužusio l ÷ktuvo. 
Išlindome visai sveiki. Mano kolega piktai 
pasiži ūr ÷jo į l ÷ktuvo lauž ą, paskui į mane ir sako: 
„Daugiau su tavim, tu nelaim ÷s vaike, neskrendu", 
Puiku, atsakiau, tai dar ilgai gyvensiu. Na ir iš 
ties ų mano pilotui daugiau skraidyti nepris ÷jo. 
Susirado sau darb ą žem ÷je. Aš gi dar dešimts met ų 
rinkau nuotykius padang ÷s erdv ÷se. 
 

LEDAI 
 
Šeštadienis. Po visos savait ÷s įtempto darbo Var ÷nos 
lauko aerodrome apie vienuolikt ą valand ą turime 
baigti pratimus ir pietums namo į mylim ąj į Kaun ą, 
kur m ūsų laukia.. . Skubame kiek įmanydami, nes iš 
vakar ų dangus niaukiasi, bus perk ūnijos ir lietaus. 
Var ÷nos smiltys, palapin ÷s, visiems jau įkyr ÷jo. 
Vos tik paskutinis iš pratim ų gr įžęs l ÷ktuvas 
pasiek ÷ žem ę, prapliupo, kaip iš kibiro, šaltas 
lietus. Tup ÷kite sakalai, nors ir nerimstate savo 
kailyje. K ą gi padaryti? Skristi perk ūnijai ir lie-



tui siau čiant, vadovyb ÷ visvien neleis, tad va-
žiuojame į valgykl ą piet ų. Gal gi po piet ų nustos 
lij ę? Kur tau, lyja ir lyja. Niurksome sur ūgę visi 
palapin ÷se. 
Pagaliau vakarop lyg truput į prasiblaiv ÷. Lietus jau 
nelyja. Šokame visi iš palapini ų ir pas vadovyb ę 
prašyti, kad leist ų skristi namo Kaunan. 
Eskadril ÷s vadas nors nenoromis, bet leido. Saugumo 
sumetimais, kadangi vietomis dar lijo, tur ÷jome 
kilti pavieniui, su tam tikrais laiko tarpais ir 
skridime laikytis skirting ų aukš či ų. 
Mudviem su didžiuoju Simanu teko kilti ketvirtais i š 
eil ÷s. Mano pilotas Didysis Simas, nors mažai 
kalbus, bet š į kart ą man ruošiantis pri ÷jo ir sako: 
„Juozapai, gerai pasiruošk, gali priseiti skristi i r 
debesyse ar r ūke". Viskas bus tvarkoje,   Simuk.   
Esu  pasiruoš ęs. 
Savo pilot ą Sim ą m÷gau. Vyras kaip ąžuolas, geros 
orientacijos, draugiškas. Kaip puikus vyras, taip 
puikus ir lak ūnas. 
Pakilome. Skrendame. Dar nepriskridus Nemuno ži ūriu-
priešais debesys, ten atrodo gerokai lyja. Simas 
atsisuk ęs ir galvos linktel ÷jimu parod ÷ į priek į. 
„Niekis, pirmyn Simuk" šaukiu. Tik įlindus į t ą 
liet ų staiga, kaip su šluotražiu, rodos, kas veid ą 
prad ÷jo kapoti. Įlindome, mat, į led ų liet ų. L ÷ktuv ą 
blaško, aukštyn, žemyn, tai ver čia ant šono. Mano 
Simo kieta ranka, tokios audrel ÷s jo neišmuš iš 
tiesaus kelio. Pirmyn ir pirmyn, Simas spaudžia 
pilnu grei čiu. Išlindome iš led ų. Veidai dega led ų 
apkapoti. Tikrinu krypt į, viet ą, viskas tvarkoje. 
Jau ir temti prad ÷jo. 
Ži ūriu žemyn, kertame Nemun ą. Pirmyn ir v ÷l Nemunas, 
o tai Nemuno kilpos ties Birštonu. Mano Simas 
atsigr ęž÷ ir lyg kažko nori klausti, bet aš vis 



šaukiu, tiesiai, Simuk, pirmyn, gerai skrendam. 
Visai sutemo. Žem ÷je jau nieko nematyti tik kažkokia 
juoda paslaptinga mas ÷. V ÷l į liet ų įlindome. Jau 
lyg ir nerimas prad ÷jo imti, juk tur ÷t ų b ūti jau 
matomos Kauno šviesos? Įsitikinimas, kad skrendame 
teisinga kryptimi, nerim ą malšina, nors minut ÷s jau 
atrodo ilgos. Staiga pro debes į pasteb ÷jau 
prožektoriaus švies ą. Turime b ūti visai prie Kauno. 
O, puiku, jau ant Fredos. Lietus stipr ÷jo. Rodau 
Simui t ūpimo krypt į, nors matau, kad jis ir pats 
puikiai orientuojasi. Lietus pyl ÷ kaip iš kibiro, 
bet mano Simas puikiai nut ūp÷. Puikiai, Simuk. Mano 
Simas per vis ą skridim ą tik žestais kalb ÷j ęs, dabar 
kad subliov ÷ „puiku Juozapai“. 
Ką gi, iš keturi ų išskridusi ų l ÷ktuv ų iš Var ÷nos mes 
išskridome paskutinieji, Kaun ą pasiek ÷me pirmieji. 
Vienas l ÷ktuvas nepriskrid ęs kažkur ties Garliava 
t ūp÷ ir apsidauž ÷. Du įskrid ę į led ų liet ų paklydo 
ir tik gerokai paklaidžioj ę surado Kauno aerodrom ą. 
Tik mudu su Simanu parl ÷k÷me arais. 
Šis skridimas mane su Simanu padar ÷ amžinais 
draugais. 
 

ARTILERIJOS KOREGAVIMAS 
 
Esame naujame Gaiži ūnų lauko aerodrome. Atskridome 
pasitobulinti artilerijos iš l ÷ktuvo koregavimo 
mene. Įdomūs pratimai. Lak ūnas radijo pagalba 
perduoda žem ÷je esan čiai artilerijai taikini ų vietas 
ir koreguoja j ų ugn į. Tuo b ūdu artilerija gali 
greitai sunaikinti kiekvien ą jai nurodyt ą žem ÷s 
taikin į. Čia tiek lak ūnas, tiek artileristas, turi 
būti gerai pasiruoš ęs bendram veikimui. 



Kelias dienas padirb ÷j ę su paskirom baterijom, ryt 
jau iš ankstaus ryto turime parodyti k ą išmok ę. Tai 
lyg egzaminai m ūsų kruopštaus darbo ir pasirengimo. 
Eskadril ÷s vadas gr įžęs iš vadoviet ÷s mus ir 
gražiuoju ir piktuoju ragina „pasitempti“. Es ą 
pra ÷jusiais metais vienas pranc ūzų lak ūnas per 40 
minu či ų sugeb ÷davo sudaužyti 12 taikini ų. Tai 
neblogas rekordas. J ūs gi, sako vadas, nors per 
valand ą t ą atlikite, tai jau bus gerai.Eskadril ÷s 
vadui dar bekalbant, bemokinant, suskamb ÷jo 
telefonas. Adjutantas, pakalb ÷j ęs su šelmiška 
šypsena eskadril ÷s vadui raportuoja, kad iš Rukloje 
esan čios karinink ų valgyklos praneša, b ūk jau 
išvirta ir laukia valgytoj ų didelis kiekis v ÷ži ų. 
Eskadril ÷s vadas pertrauktas nerimto pranešimo 
iškart papyko, susirauk ÷, bet lyg užuod ęs skan ų 
v÷ži ų, kmynin ÷s ir alaus kvap ą, nusišypsojo. Mat, 
buvo didelis m ÷g÷jas v ÷ži ų. Ir k ą gi, nebaig ęs n ÷ 
savo pamokym ų s ÷do į savo motocikl ą ir nud ūm÷ Ruklos 
link. Mums to tik ir reik ÷jo. 
Po keli ų minu či ų Gaiži ūnų lauko aerodromas lyg 
apmir ÷, bet užtat Ruklos karinink ų valgykla 
skamb÷jo. Maiš ÷si dainos, v ÷žiai, kmynin ÷ ir alus. Į 
savo palapin ę lauko aerodrome gr įžau jau aušrelei 
auštant. 
Rodos, vos tik akis užmerkiau saldžiam miegui, o ja u 
čia kelia. Eskadril ÷s vadas sur ūgęs, susir ūpin ęs, 
piktas. Gavo įsakymą patikrinti ir išrinkti 
geriausi ąj į artilerijos koreguotoj ą, dešimtai 
valandai, parodomajam šaudymui, kur į seks aukštieji 
karo vadai, gal b ūsi ą ir sve či ų. 
Skrendu patikrinimu: pirmasis. Nesiseka. Vos per 30  
minu či ų sudaužiau vien ą taikin į. Blogai. Gaunu 
įsakymą t ūpti. Eskadril ÷s vadas pasitinka su r ūsčiu 
veidu ir sako: šitoki ų koreguotoj ų [...] v ÷lu d ūlinu 



į savo palapin ę pasnausti. Galva nuo t ų vakarykš či ų 
„v ÷ži ų" dar baisiai sunki. Užmigau. 
V÷l kelia. Eskadril ÷s vadas jau švelnesniu tonu 
prašo, kad gerai pasiruoš čiau, pasisteng čiau t ą 
parodom ąj į šaudym ą atlikti, neš kiti dar blogiau 
pasirod ÷. 
Po antrojo nusn ūdimo jau čiausi puikiai. Pilnas 
energijos. Perkrat ęs visas savo žinias ir klaidas, 
jau čiuosi savo vado neapvilsi ąs. 
Kylame, Šaukiu artilerij ą. Ryšys yra. Perduodu 
taikinio kordinates. Priimta. Paruošta. Siun čiu: 
ugnis. Matau perl ÷k÷lis 100 metr ų. Duodu patais ą. 
V÷l ugnis. Taikinys pataikytas. Puiku. Antras 
taikinys tre čia salve pataikytas. Na ir papyliau: 
kas antra salv ÷ vis taikinin. Laiko negaišau n ÷ 
minut ÷s. Artilerija dirbo irgi puikiai. Sumušta 12 
taikini ų. Baigta. Tupiam. Ži ūriu į laikrod į ir pats 
netikiu: visus 12 taikini ų sudaužiau per 36 minutes. 
Galvoju, gal mano laikrodis prad ÷jo blogai eiti. 
Nut ūpus, eskadril ÷s vadas pri ÷j ęs man per pet į 
patapšnojo ir tar ÷; „M ūsų eskadril ÷s pasiekt ą 
rekord ą negreitai kas pasieks". Bravo vyrai. Va tai 
tau, pagalvojau. Kada blogai šaudžiau, visi 
papeikimai teko man vienam. Dabar kada gerai, tai 
garb ÷ mūsų eskadrilei. Paspaud ęs rank ą savo lak ūnui 
Kazimierui, tariau: O vis tik mudu, Kazimierai, 
esame eskadril ÷s didieji rams čiai. 
 

SKRIDIMAS AUDROJE 
 
Jau tre čia diena š ÷lsta audra. L ÷ktuvai angaruose. 
Lak ūnai nuobodžiauja. Nes kur gi eisi? Kur gi 
skrisi, kada lekioja v ÷jai, pl ÷šydami dang ų ir žem ę? 
Apie 9 val. ryto aviacijos viršininkas iš Klaip ÷dos 
gubernat ūros gauna sekan čio turinio telegram ą: 



Klaip ÷dos žvej ų laivas ;  išplauk ęs prieš audr ą į j ūr ą 
dingo. Yra baim ÷s, kad sugedus laivo vairams, kurie 
buv ę silpni, laivas blaškomas audros, nepaj ÷gia 
pasiekti uosto. Aviacija prašoma išžvalgyti j ūr ą 
tarp Palangos ir Nidos, 100 kilometr ų toliu nuo 
kranto ir pasteb ÷jus nurodyt ą laiv ą pranešti 
Klaip ÷dos uosto valdybai. 
Aviacijos viršininkas įsako m ūsų eskadril ÷s vadui, 
dr ąsiam ir prityrusiam lak ūnui Leonardui, pasirinkus 
sau vien ą iš senesni ų žvalg ų, skristi į Klaip ÷dą, 
ten iš uosto vadovyb ÷s gavus smulkesnius nurodymus, 
išžvalgyti Baltijos j ūr ą prie Lietuvos krant ų, 
tikslu surasti dingus į laiv ą. 
Eskadril ÷s vadas šiam nepaprastam žygiui žvalgu 
pasirenka mane. Greitai pasiruoš ę išskridome į 
Klaip ÷dą. 
Skridimas audroje buvo sunkus. Bet dr ąsiam lak ūnui 
Leonardui, nauju Anbo IV, tai buvo nesunkus, bet 
malonus skridim ÷lis, kaip jis sakydavo. Na, tai kas, 
kad audra m ÷tydavo aukštyn, žemyn ar versdavo per 
sprand ą. Geležin ÷se rankose Leonardo, Anbo IV audr ų 
nenugalimas. 
Klaip ÷doje nut ūpus, l ÷ktuv ą keliems vyrams reik ÷jo 
laikyti, kad v ÷jas neapverst ų. 
Greitai gav ę nurodymus, kaip atpažinti ieškomasis 
laivas, pakilome. Skrendame j ūros link. Ties 
Klaip ÷dos uostu atviroje j ūroje, apie 10 kilometr ų 
nuo kranto, stovi 4 laivai, d ÷l audros negali 
įplaukti į uost ą. Iš 2000 metr ų aukš čio sunku 
įži ūr ÷ti mums duotas laivo atpažinimo žymes. Prašau 
savo lak ūną nusileisti kiek žemiau. Mano Leonardas 
n÷r ÷ žemyn ne kiek žemiau, bet visiškai prie 
vandens; taip, kad tik kelis metrus praskridus pro 
pat laivus įsitikinau, kad ieškomojo laivo j ų tarpe 
n÷ra. Skrendame toliau. Ties Nida apie 50 kilometr ų 



nuo kranto, v ÷l matome laiv ą. Neriame žemyn. Laivas 
nedidelis, matomai kontrabandinink ų, sukame apie j į 
rat ą, ne tas. Skrendame dar gilyn į j ūr ą. Kiek akys 
užmato j ūra tuš čia. Jau ir Lietuvos krantai 
horizonte tik kaip maža juoda juostel ÷. Sukam atgal 
į šiaur ę. V ÷l j ūroje laivas. V ÷l ne tas. Sukame link 
Klaip ÷dos uosto. Mano Leonardas v ÷l n ÷r ÷ žemyn. Tie 
patys 4 laivai prie Klaip ÷dos uosto žio či ų, laukia 
audros nurimstant. 
Audra dar š ÷lsta. Š ÷lsta ir mano Leonardas aplink 
tuos keturis laivus. Vade, gana, gana, skriskim 
namo, bet kur tau. Neb ūt ų jis Leonardas, jeigu 
nepaš ÷lt ų jis tokiai progai pasitaikius kartu su 
audromis. 
V÷l tupiam Klaip ÷dos aerodrome ir pranešame žvalgymo 
rezultatus atsikv ÷pę-namo. 
Po poros dien ų Klaip ÷dos uosto viršininkas atvež ÷ 
mums i Kaun ą pad ÷ką už s ąžining ą ieškojim ą žvej ų 
laivo, be to tarp kitko dav ÷ paskaityti vieno 
keturi ų stov ÷jusi ų j ūroje laiv ų pranešim ą. „N N 
dien ą audrai siau čiant j ūroje iš debes ų išniro 
l ÷ktuvas su kryžiais sparnuose ir kaip paš ÷l ęs vos, 
vos nenuneš ÷ mūsų laivo stieb ų, kamin ų, sukdamasis 
sparnu vanden į r ÷ž÷, kilo krito, vart ÷si ir v ÷l 
dingo debesyse. M ūsų prietaringi j ūrininkai mano, 
kad tai buvusi padangi ų audros šm ÷kla, nes žmogus 
taip skraidyti negal įs". 
Mano ir Leonardo akimis ži ūrint į taip jau baisu 
nebuvo, gal j ūrininkams audroje taip atrod ÷. 
Dingus į Klaip ÷dos žvej ų laiv ą surado ties Liubeku 
Vokie či ų j ūr ų aviacija. 
 

 
 
 



„GERIAUSIAS LAK ŪNAS" 
 
Karo aviacija gavo nauj ą gydytoj ą. Jaunas vyras, dar 
tik prieš por ą met ų gav ęs teis ę verstis medicinos 
praktika. Tuo laiku m ūsų aviacijoje jau buvo 
prigijusi tradicija, kad naujai atvyk ęs karo 
aviacijai gydytojas turi paskraidyti, kitaip 
tariant į turi susipažinti su savo b ūsim ųj ų pacient ų 
darbu. Jaunasis gydytojas paskraidyti vis neskuba, 
aiškinasi paskraidysi ąs, kai susipažinsi ąs su visais 
lak ūnais. 
Vien ą syk į, seni ų lak ūnų prispirtas laikytis 
aviacijos tradicij ų pasak ÷, kad jau pasireng ęs ir 
prie pirmos progos važiuos paskraidyti. 
Na, gi atvažiuoja aerodroman m ūsų daktaras ir kaip 
tik sustoja prie m ūsų eskadril ÷s karinink ų grup ÷s. 
Tuo laiku jauniesiems lak ūnams žvalgams eskadril ÷s 
vado pavedimu aiškinau dienos uždavinius ir vien ą 
jaun ą lak ūną draugiškai įsp÷jau ore nerodyti savo 
„aukštojo skridimo meno". 
Lak ūnams išskridus pildyti savo uždavini ų, gydytojas 
prieina prie man ÷s ir prašo, kad aš paskraidy čiau  
su  juo,   tik   įsp÷ja  nekilti  labai aukštai ir 
be joki ų fig ūr ų. Žinoma, aukštai pakilti tai niekis, 
bet fig ūr ų daryti, kaip sakoma aukštojo pilotažo aš 
pats nemok ÷jau. K ą gi prašo, tai reikia su daktaru 
paskraidyti. Užsivelkam skridimo r ūbus. Uždedu 
daktarui parašiut ą ant pe či ų, paaiškinu kaip 
laikytis ore, na ir s ÷dę į mokomąj į l ÷ktuv ą 
pakilome. 
Seku savo bendrakeleivio laikysen ą. Nieko. S ÷di 
susik ūprin ęs, kaip prikaltas ir net galvos 
nepajudina. Apskridome aplink Kaun ą ir tupiam. 
Viskas tvarkoje. Išlip ęs daktaras iš l ÷ktuvo atrodo 
atlik ęs didel į, sunk ų darb ą, patenkintai šypsosi, 



d÷koja man už pavežiojim ą, na ir žada pietums gero 
g÷rim ÷lio butel į statyti. Kaipgi, sako tok į žyg į 
neaplaistyti tauriu skystim ÷liu. 
Baigus pratimus važiuojame piet ų, na ir žinoma 
galvoju, kad daktaras k ą nors iš brangesni ų suras 
savo pirmam skridimui aplaistyti, o aš žinoma, kaip  
to įvykio įvykdytojas gal ÷siu ir savo draugus 
pasikviesti vaiš ÷ms. 
Aviacijos kari ų ramov ÷je jau radome nemaž ą b ūr į 
pietaujan či ų. Prie vieno staliuko s ÷d÷j ę keli 
aviacijos t ūzai ir pamat ę įeinant į daktar ą v ÷l puol ÷ 
klausti kada gi daktaras pasiryš paskraidyti. 
Daktaras iškelta galva, išdidžiai tar ÷: „Pasirinkau 
geriausi ą lak ūną ir jau prieš valand ÷l ę laiko 
paskraidžiau". Vienas iš t ų s ÷d÷jusi ų aviacijos 
t ūzų, kuris save laik ÷ geriausiu lak ūnu, su ironija 
daktar ą klausia: „Tai kuris gi tas j ūsų geriausias 
lak ūnas, kuris tamst ą pavežiojo? Daktaras atsisuk ęs 
į mane tar ÷: „Štai su ponu Juozu aš atlikau t ą 
tradicini skridim ą". Visi prapliupo juoku. Daktare, 
sako, juk jis ne lak ūnas, o žvalgas ir dar pats 
neseniai savarankiai prad ÷jo skraidyti. Daktaras 
atsisuk ęs į mane ir jau piktai sako: „Kaip tamsta 
dr įsai pats neb ūdamas lak ūnu su manim skristi?" Mano 
aiškinimas, kad nors ir žvalgas, ne lak ūnas, bet jau 
turiu teis ę vienas savarankiai skraidyti ir kitus 
pavežioti, daktaro nenuramino. Supyko m ūsų daktaras, 
apsisuko, nevalg ęs nei piet ų iš ÷jo. Va, tai ir 
daktaro oro krikštas. Vietoje gero, tauraus 
g÷rim ÷lio taur ÷s, man paliko geriausio lak ūno ka-
but ÷se vard ą. 
 

 
 
 



SULAUŽYTA PUIKYBö 
 
Jau esu įskaitytas į sen ų prityrusi ų lak ūnų — žvalg ų 
eiles. Lietuvos padang ę išraižiau visokiomis 
kryptimis. Skraidžiau r ūke, ledais lyjant, nakt į ir 
audrose. Pagaliau ne tik kaip žvalgas ; bet ir kaip 
lak ūnas savarankiai kaip senis lekiojau. Na matot, 
ar tai tas nekelia į puikyb ę? O čia dar retkar čiais 
eskadril ÷s vadas palieka savo vietoje vadovauti 
pratimais. 

Štai ir šiandien ą atvažiavau aerodroman eskadril ÷s 
vado vietoje, paskirs čiau savo jaunesniesiems 
draugams uždavinius, išleidau visus, na tai k ą, ir 
man pa čiam reik ÷t ų prasiv ÷dinti ore. Kaip pridera 
vadui, nors ir laikinam, įsakau mechanikams paruošti 
ir man l ÷ktuv ą skridimui. Išbandžiau l ÷ktuv ą pats. 
Tvarkoje. Kylu pasip ūt ęs į erdves. 
Kas čia po šimts pypki ų? Tik atsipl ÷šus nuo žem ÷s 
kok į 50 metr ų, l ÷ktuvo motoras su čiaud ÷jo ir 
sustojo. Suktis ir t ūpti aerodroman negaliu, esu per 
žemai. Turiu planiruoti tik tiesiai, kaip tik tarp 
plento ir Maisto fabriko į ruošiam ą agurkams sodinti 
darž ą. Vietos labai maža. Blogai. Tupiu. Ži ūriu 
priešais, kur mano l ÷ktuvas tur ÷t ų pasiekti žem ę, 
žmogus ak ÷ja su ketvertu arkli ų. Na ir bus koš ÷s iš 
t ų arkli ų galvoju. Paskutiniu momentu, man esant nuo 
žem÷s kokius 6-7 metrus pasteb ÷jau, kad Maisto 
fabriko tvora) baig ÷si ir už jos yra vietos kiek 
daugiau. Kaip tikras žonglierius pasuku l ÷ktuv ą pro 
pat arklius, pa čiu patvoriu, pasiekiau žem ę, v ÷l 
suku l ÷ktuv ą kad nekabint ų tvoros, l ÷ktuvo ratai į 
puri ą, tik išak ÷t ą žem ę įsmigo ir sustojo. Gerai. 
Ži ūrin ÷ju kame priežastis, kad motoras sustojo? Nagi 



mano žiopliškas neapsiži ūr ÷jimas. Uždarytas didysis 
benzino bakas. Greitai atsuku benzino bak ą, išlipu 
iš l ÷ktuvo ir galvoju, ar mat ÷ kas nors iš aerodromo 
kur aš nusirioglinau? K ą dabar daryti? Gal bandyti 
v÷l kilti? Vienam ne įmanoma apsukti žem ÷je l ÷ktuv ą. 
Dairausi. Nagi ži ūriu, iš aerodromo jau b ÷ga link 
manęs mechanikai, plentu jau atidumia ir sanitarinis 
automobilis su daktaru, visi skuba. Matyti, kas nor s 
iš aerodrome esan či ųj ų kitos eskadril ÷s karinink ų 
mat÷, kad kylant mano l ÷ktuvo motoras sustojo ir 
planiruoju t ūpti į daržus, o tokie t ūpimai retai 
kada pasiseka ir lak ūnas išsaugoja sveikus 
nesulaužytus savo kaulus. Pagaliau ir mano 
eskadril ÷s vadas ateina paži ūr ÷ti kas nutiko su jo 
paliktu tai dienai pavaduotoju. Tuojaus sumetu kaip  
man aiškintis, kad nepasidarius g ÷dos, ir negavus 
žioplio vardo. Taip. Žinoma klaida turi b ūti ne 
mano, o motoro. Išsimeluoti pavyko puikiai. Vargšel į 
motor ą apkaltinu, kiek tik gal ÷jau. 
Draug ų akyse pasidariau dienos didvyriu, bet mano 
puikyb ÷, mano sieloje, buvo sulaužyta. Draugams 
giriant mano šalt ą, puiki ą orientacij ą, aš sau 
mintyse prid ÷davau laimingas žioplys. 
Šis nuotykis man buvo didel ÷ pamoka, nesikelti į 
puikyb ę, bet b ūti apdairesniu. 
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