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Virš žalumoj skendinčios Petsono sodybos spindėjo rytmečio saulė. Medžiuose 
suokė čiulbėjo paukščiai. Kamanės, irgi jau nubudusios, dūzgė obelų žieduose, o viš-
tidėje tyliai kudakavo vištos.

Tačiau buvo girdėti ir kitokių, kaime mažiau įprastų garsų.
Dunkst girgžt, dunkst girgžt, dunkst girgžt. Triukšmas sklido iš Petsono namų.



Žmonės kaip žmonės ketvirtą ryto paprastai miega. Bet Petsono miegamajame 
triukšmavo ne žmonės. Žinoma, tai buvo Findusas.

Petsonas neseniai pastatė katinui atskirą lovą. Tikrą mažą lovelę su tampriomis 
spyruoklėmis. Šokinėti joje Findusui – tikras malonumas. 

Vos pabudęs jis ir pasileido – dunkst girgžt, dunkst girgžt, dunkst girgžt.
Pažadintas Petsonas apsivertė ant kito šono ir pamėgino slėptis po pagalve.
– Iškvaišti galima nuo tokio triukšmo! – subarė sėsdamasis. – FINDUSAI! Gal gali 

tyliau, jei jau taip nenustygsti vietoj?! Ar pamiršai, ką vakar žadėjai? 



Findusas liovėsi šokinėti. 
– Kad netupėsiu ant kamino? – spėjo susimąstęs.
– Ne, šįkart aš ne apie tai, – papurtė galvą Petsonas. – Pagalvok, ką žadėjai vakar 

ir užvakar, ir užužvakar.
– Kad... neerzinsiu vištų?
– Ne! 
– Kaaad neeeeee... – striksėdamas Findusas stengėsi prisiminti savo pažadus.
– Tu sakei, kad daugiau nešokinėsi lovoje ketvirtą ryto! 
– Ką, jau ketvirta ryto? – apstulbo Findusas. – O aš maniau, kad dar tik pusė 

penkių. 
– Koks skirtumas, – suniurnėjo Petsonas. – Vis tiek per anksti dūkti. Net mane 

prikėlei. Ir taip kiekvieną mielą rytą nuo tada, kai pastačiau tau tą lovą. Arba tu nu-
stosi šokinėti, arba... teks lovą kur nors iškraustyti.

– Arba nustoti šokinėti... arba išsikraustyti? – pakreipė galvą Findusas.
– Arba taip, arba taip, – linktelėjo Petsonas. 
Findusas valandėlę pasvarstė ir nutarė:
– Aš išsikraustau.



Dėdulė išpūtė akis.
– Išsikraustai? – nepatikėjo. – Negi rimtai imsi ir išsikraustysi iš 

namų?
– O ką? Jei neleidi šokinėti lovoje, tada išsikraustau.
– Bet... ar negalėtum rytais palaukti, kol atsibusiu, ir tada šokinėti?
– Jokiu būdu! Katinai privalo daryti rytinę mankštą vos pramerkę 

akis. Antraip apkerpėtų kaip kokie šlubi seniai. Į ką tai panašu!
– Tas tai taip, bet vis tiek... – bandė perkalbėti jį Petsonas. – Neverta 

vien dėl to kraustytis! Kas tau šovė į galvą? Kurgi tu gyvensi?
– Ėėė, ką aš žinau... Gal kokiam nameee, – nutęsė Findusas. – Ar ne-

kėkso čia kur nors koks nameliukas, Petsonai? Gal net didokas namas. 
Kaip bokštas, tik mažesnis. Užtektų ir... TOKIO aukštumo, – jis strykte-
lėjo kiek galėdamas aukščiau. 



– Ar tik ne lauko būdelę pakalnėj turi minty? – susigaudė Petsonas.  
– Bet juk tai išvietė! – Findusas nustėro. – Kur tai matyta – gyventi 

išvietėj! O kas, jei šokinėdamas pataikysiu į skylę? Tiesiai į statinę su 
kakais! Be to, ta būdelė per toli.

– Ne bėda. Galiu pernešti arčiau, pastatyti sode ir gražiai įrengti.
Sumetęs, kad pasitaikė proga pameistrauti ir šiaip pasikrapštyti, 

Petsonas bemat atkuto ir pralinksmėjo.
– Mhm, tai dar pažiūrėsim, – numykė Findusas 

abejodamas, – nebent skylę užkaltum...



Po pusryčių Petsonas pargabeno būdelę iš pakalnės. Užritino ant karučių – ne 
tokia ir sunki besanti – ir parvežęs į sodą pastatė paunksmėje. Paskui išplėšė senas 
lentas, šį bei tą pataisė, kai kur pasidarbavo pjūklu ir plaktuku, ir popiet namelis 
buvo baigtas.



Tada atėjo metas pernešti lovą.
Findusas išmėgino lubų aukštį. Pasirodo, namelis kaip tik skirtas šokinėti. 

Galva į lubas nesidaužo ir statinės su kakais nė kvapo nebelikę. 
– Neblogas namas išėjo, Petsonai, – pagyrė jis, – geras tu dėdulė.

– Tai jau, – sumurmėjo Petsonas, – ką darysi, kad mėgstu rytais ilgiau 
už tave pamiegoti.



Findusas visą dieną nekėlė kojos iš savo mažojo namelio. Pašokinėjęs apsi-
tvarkė, vėl pašokinėjo, išvijo vorą ir dar pašokinėjo. Paskui prie namelio atėjo 
vištos. Norėjo užsukti į svečius pašokinėti, bet Findusas jų neįsileido.



Jam taip patiko naujasis namelis, kad jis visai užmiršo Petsoną. Vakarop dėdulė 
pats pabeldė į duris.

– Užeik pas mane, gausi vakarienės, – pakvietė. 
Findusas, visas įsilinksminęs, stačiomis nuliuoksėjo iki pat didžiojo namo.
– Man dar reikės staliuko ir kėdės, – pareiškė jis. – Kad galėčiau vakarieniauti 

savo namuose. O šiandien galiu pavalgyti sėdėdamas ant lovos.  
– Ką?.. Tu net ir valgysi tenai? – išsižiojo Petsonas. – Ar neužtenka šok...
Tačiau Findusas tik šmurkštelėjo į virtuvę ir pasigriebęs savo košės dubenėlį iš-

drožė atgal. Petsonas it musę kandęs spoksojo jam įkandin.
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Dėdulė liko vienas prie košės puodo.
– Kad tave kur... Taip tylu be katino, – pamanė sau. – Kaip keista. Vargšai žmone-

liai, kurie vieni, be katinų dienas leidžia. Vargšas aš. Einu paklausysiu, gal išgirsiu ką.
Jis pravėrė laukujes duris. Po valandėlės ausis sugavo silpną dunksėjimą – tai 

Findusas šokinėjo savo naujuosiuose namuose. 
– Niekur nedingo, regis... Vis šis tas, – aprimo Petsonas. – Kai nusibos, pats par-

kiūtins į trobą.
Jis pakabino kelis šaukštus košės. Virtuvėje tvyrojo spengianti tyla. Kaip kitados, 

kai dar nebuvo Finduso.
– O ką, jei man pačiam ilgu pasidarys? – toptelėjo Petsonui. – Būdelėj aš juk ne-

miegosiu. Ką gi, nueisiu bent labos nakties palinkėti.

Pastuksenęs į duris dėdulė žvilgtelėjo vidun. Findusas nebešokinėjo. Jis klojosi 

– Aš išsikraustau, – valandėlę pasvars-
tęs nutarė Findusas.

Dėdulė išpūtė akis.
– Išsikraustai? – nepatikėjo. – Negi rim-

tai imsi ir išsikraustysi iš namų?
– O ką? Jei neleidi šokinėti lovoje, tada 

išsikraustau.
Finduso ketinimai kuo rimčiausi. Juk 

katinai turi daryti rytinę mankštą vos 
pramerkę akis, kad neapkerpėtų. Jei 
Petsonui nepatinka, tai jau jo bėdos. Tik 
labai toli kraustytis nesinori, nes aplinkui 
šmirinėja lapinas. Be to, ir dėdulei be 
katino gyventi nei šis, nei tas. Negi su 
vištom košę srėbs? 

Kiti Petsono ir Finduso nuotykiai:

El. knygynėlyje – geresnės kainos!


