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KUR DINGO PETSONAS?



Findusas sėdėjo savo namely medyje ir piešė. „Gražus piešinys, – 
pamanė jis. – Įteiksiu jį Petsonui.“

– Petsonai! – pašaukė jis. – Kai ką tau turiu!
Bet dėdulė neišgirdo. Jis buvo kažkur kitur.





– Petsonai! – pasigirdo iš kitapus sodo. 
Findusas nusileido iš namelio.
– Ar tu dirbtuvėse? – riktelėjo jis.
Nubėgo pažiūrėti ten. Petsonas paprastai leisdavo laiką staliaus 

dirbtuvėse meistraudamas visokius dalykus.
Findusas rado atidarytas duris, bet viduje buvo tuščia. Atrodė, lyg 

Petsonas ką tik čia būtų buvęs ir kažką konstravęs.
– Petsonai! – pašaukė jis.
– Petsonai! – pasigirdo iš kitapus sodo. 





Findusas nuskuodė ten. Čia sėdėjo kelios  
vištos ir gėrė kavą alyvų paunksmėje. 

– Ar matėte Petsoną? – pasiteiravo Findusas.
– Taaaip, daug kartų, – pasakė vištos.
– Ar matėte šiandien?! – patikslino Findusas.
– Šiandien?.. O kokia šiandien diena? – paklausė Klara Pumpurėlė, 

protingiausioji iš vištelių.
– Nežinau. Ar matei jį šiandien? – Findusas jau suirzo.
– Galbūt... Ne... Gal vėliau, – atsakė Klara Pumpurėlė valgydama 

tortą. 
– Oiiii, – sudejavo Findusas. – Jūs visai nieko nežinot. 
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Findusas nupiešė piešinį Petsonui.  
Bet kur yra Petsonas? Findusas visų klausinėja, tačiau nei vištos, 

nei muklos nežino, kur dingo dėdulė. 
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