
Качни вороні не завада (опис птаха у творі-розповіді)

Листопад закінчувався, проте снігу не було і сліду. На тротуарах не було  льоду. Стояла
дивна теплінь — зима не поспішала. На деяких деревах  висіло темно-шоколадне листя.
Коли налітав вітерець, воно шелестіло,  видаючи якийсь картонний звук. Звісно, це
шарудіння не могло суперничати  з пронизливим карканням ворон. Здавалось, що вони
стали серед пернатих  міста господарями на довгу незатишну зиму. Ворони були всюди,
особливо  багато їх кружляло над нашою річкою Лопанню. Про Лопань я хочу сказати 
окремо. 

Воду в річці було спущено, дно оголилося. Річ у тому, що місто  вело реставрацію
набережної, і робітники розчищували схили берегів.  Річка стала вузенькою, проте по ній
плавали качки. Люди кидали з моста  качкам шматочки хліба. Іноді вони не долітали до
води і падали в мул, що  оголився і потріскався. Але качки, не поспішаючи, поважно
виходили на  сушу і підбирали шматочки хліба. 

Так було й цього разу. Та мою увагу привернули не качки, а  чорний ворон. Його в
Україні звуть «крук». У цьому слові мені чується  щось зловісне і містичне. Та й сам крук
виглядає досить зловісно: чорне,  з синюватим відливом оперення, дзьоб ноги теж чорні.
Міцний дзьоб  зверху, над ніздрями ледве прикритий жорсткими щетинками, кігті міцні. 

Я чув, що старі птахи досягають у вазі майже півтора кілограма. 

Крук спланерував на дно, що зміліло, деякий час стояв нерухомо  біля самої води.
Здавалося, в голові його дозріває якийсь план. І  справді, через деякий час птах не
поспішаючи увійшов у воду і міцним  дзьобом вихопив з води щось біле, відніс свою
здобич на сушу і знов  попрямував до води. Так повторювалося кілька разів. Знахідки
ворона  зацікавили мене. Що це так ретельно він збирає? Придивившись, я  зрозумів, що
то були залишки якихось паперових пакетів. Може, ворон  думав, що знайде в них їжу? А
мені хотілося думати, що птах вирішив  допомогти річці і на деякий час став
прибиральником. 

Все ж таки правду кажуть: ворони — розумні птахи. їхні крики  пробуджують мене
вранці. Лежачи на дивані, я бачу з вікна зграї чорних  птахів, які кружляють над двором. І
згадую ворона-чистильника.
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