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Kartą gerasis Petsonas iš kaimyno puodo 
išgelbėjo gaidį. Dėdulė net neįtarė, kad į 
namus parsitempė tikrą operos solistą – 

gaidys užgiedojo taip, kad net malkų rietuvė 
sugriuvo. Nuo triukšmo Findusui vos ausų 
būgneliai nesprogo. Šitoks gerklėjimas jam 
nėmaž nepatiko. Galų gale skardžiabalsis 

įgrista ir kantriajam Petsonui. Dėdulė nutaria 
su juo pasikalbėti. Tik ką pasakyti puikiajam 

giesmininkui, paskui kurį susižavėjusios 
sekioja visos vištos? Sakyk, tegu šoka į 

puodą! – pataria jam Findusas...
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Dėdulė	Petsonas	turėjo	namelį	su	sodu	ir	malkine,	staliaus	dirbtuvę	ir	vištidę	su	 
dešimčia	vištų.
Jo	katinas	Findusas,	kartais	neturėdamas	ko	nusitverti,	vištas	visaip	erzindavo.	Paskui	

eidavo	su	jomis	gaudynių.	Vištos	buvo	geriausios	Finduso	draugės.	Žinoma,	po	Petsono.



Vieną	dieną	Petsonas	grįžo	namo	nešinas	kar	to	nine	dėže.	 
Įėjęs	į	vištų	aptvarą,	gerai	pritraukė	vartus.
–	Gal	tu	verčiau	neik	vidun,	Findusai.
Jis	kilstelėjo	dėžės	dangtį	ir	iš	jos	išplasnojo	kažkas	 

didelis,	rudas.
–	Gelbėkit,	pelėda! –	klyktelėjo	Findusas.
–	Čiagi	gaidys,	juk	pats	matai, –	nuramino	Petsonas. –	 

Apgyvendinsim	jį	pas	mus.
Gaidys	tuo	tarpu	nutūpė	viename	vištų	aptvaro	kampe	ir	

nepatikliai	apsižvalgė.
–	Pas	mus?	O	kurių	galų?	Gal	mums	vištų	negana? –	 

nustebo	Findusas.
–	Gustavsonas	susiruošė	jį	puode	išvirti,	man	pagailo,	 

tai	ir	parsinešiau, –	paaiškino	Petsonas. –	Pamatysi,	 
kaip	vištos	apsidžiaugs.



O	pačios	vištos	jau	beatlekiančios	pasižiūrėti,	koks	čia	 
sujudimas.
–	Žiū!	Gaidys	atsikraustė!	O	jau	dailus! –	ėmė	kudakuoti. –	

Pačiu	laiku,	Petsonai.	Kaip	sykis	tai,	ko	mums	reikia.
Findusas	paniuręs	dėbtelėjo	į	vištas.
–	Kaip	suprasti –	„reikia“?	Parodykit	bent	vieną,	kuriam	

reikia	gaidžio.	Štai	man	per	visą	gyvenimą	gaidžio	 
nėmaž	niekada	neprireikė.
–	Tau,	žinia,	neprireikė, –	sutiko	Petsonas. –	O	štai	 

šias	išsiblaškiusias	tetules	būtinai	turi	kas	nors	 
prižiūrėti.

–	Tai	jau	kažin,	dėdule, –	įsiterpė	Raibutė. –	 
Jei	kas	išsiblaškęs,	tai	tik	tu.	Čia	kalba	visai	 
ne	apie	tai.



Tą	akimirką	gaidys	staiga	ėmė	ir	pragydo.	„Galinga,	skambi	giesmė“, –	pamanė	sau	vištos	
kartu	su	Petsonu.	„Vos	ausų	būgneliai	nesprogo“, –	pamanė	sau	Findusas.
–	 Štai	 kur	 gaidys,	 gieda	 kaip	 iš	 natų, –	 gėrėjosi	 Petsonas. –	 Siūlau	 pavadinti	 jį	 Karuzu.	 

To	operos	dainininko	garbei.
Vištos	ėmė	ploti	katučių	ir	garsiai	reikšdamos	susižavėjimą	apspito	gaidį.	Šis,	pamalo-

nintas,	ištiesė	kaklą	ir	vėl	pragydo.
–	Siūlau	niekaip	jo	nepavadinti, –	susiraukė	Findusas.
–	Tik	pažiūrėk,	koks	gražuolis,	kai	prieš	vištas	pasitempia, –	rodė	 

Petsonas. –	Išdidus	kaip	gaidys.
–	Cha!	Šitas –	gražuolis?! –	pasipiktino	Findusas. –	Mano	galva,	 

pasipūtėlis,	ir	tiek.	Ko	jis	aukštyn	pučiasi?	Vištos	turi	pūstis	į	šonus.	 
O,	kad	išsipūtęs	jis	kur	trūkį	gautų!



Gaidys	ir	vėl	užgiedojo.
–	Petsonai,	pasakyk	tu	jam! –	suinkštė	Findusas. –	Kur	tai	girdėta,	šitaip	rėkauti.	Negi	mes	

taip	ir	kęsime?
–	Greit	priprasi, –	nuramino	Petsonas. –	Pavyzdžiui,	man	 retsykiais	 vienas	malonumas	

pasiklausyti	gaidžio	giesmės.	Juk	čia	taip	tylu.

Širsdamas	ir	purkštaudamas	Findusas	šnairavo	į	vištas,	kurios	visu	pulku	tūpčiojo	
aplink	gaidį.	Šis	vis	lesiojo	žemę,	girdi,	štai –	leskite	čia.	Tarsi	jos	pačios	nematytų.	 
Kartais	jis	lesiodavo	ir	šiaip	sau,	kur	nebūdavo	jokio	maisto,	bet	vištos	vis	vien	 
salo	iš	laimės.	
–	Tu	tik	pažiūrėk,	kaip	jas	už	snapo	vedžioja, –	nirto	Findusas. –	Ten	juk	nėra	 

ko	lesti.	Visi	jie	tokie,	tie	gaidžiai.	Nė	vienu	jų	žodžiu	negalima	tikėti.
–	O	tu	iš	kur	žinai,	kokio	gaidžiai	būdo?	 

Juk	anksčiau	kaip	gyvas	nė	vieno	raudonskiauterio	 
nebuvai	matęs?

–	Visi	žino,	kas	jie	per	paukščiai, –	 
burbtelėjo	katinas.



Praėjo	pora	dienų	ir	gyventi	pasidarė	nebemiela.	Findusui	rodėsi,	kad	nuo	tos	akimirkos,	
kai	atsikėlė	gaidys,	viskas	pasikeitė.	Nors	jis	stengdavosi	prasimanyti	linksmiausių	žaidimų,	
vištos	nė	už	ką	nebenorėjo	su	juo	žaisti.	
Tarkime,	 tąsyk,	 kai	 jis	 sugalvojo	Riebulę	 paskraidinti.	 Atsitempė	 lentą,	 permetė	 ją	 per	

pliauską	 tarsi	 sūpynes,	 vienam	gale,	 tam,	kur	ant	 žemės,	padėjo	pusę	 sumuštinio,	o	pats	 
įsikabarojo	 į	medį	 ir	 laukia.	 Kai	 tik	 Riebulė	 atsitūpė	 užkąsti,	 Findusas	 dryktelėjo	 žemyn	 
tiesiai	 ant	 pakilusio	 lentos	 galo,	 ir	 višta,	 tarsi	 katapultos	 pamėtėta,	 purptelėjo	 aukštai	 
aukštai	į	orą.



„Tai	juokinga“, –	striksėjo	Findusas.	Taip	aukštai	Riebulė	dar	niekada	neskraidė.	 
Tačiau,	užuot	apsidžiaugusi,	ji	neapsidžiaugė,	ir,	aišku,	per	gaidį.	„Jei	nebūtų	puolęs	 
bartis	ir	manęs	vytis,	Riebulė	juokais	būtų	plyšus“, –	svarstė	Findusas	po	to	 
nemalonaus	įvykio.
Blogiausia,	kad	taip	nuolatos.	Kai	tik	Findusas	prisiartina,	gaidys	jį	nuvaro.	 

O	vištos	tyli	kaip	užsisiuvusios	ir	negina	Finduso,	netgi	priešingai.
Juk	tąkart,	kai	Riebulę	skraidino	ir	gaidys	ėmė	vytis,	jau	ir	pačiam	 

Findusui	ne	juokai	galvoj	buvo.	Mat	vos	tik	jis	užsižiopsojęs	 
sulėtindavo	greitį,	gaidys	pripuolęs	kad	kirs	snapu!	Nė	nelygink	 
su	paprastomis	gaudynėmis!	Tad	kur	čia	besijuoksi.
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