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ATSIVĖRIMAI

Mano namų pasakos

Stanislovas PETRAŠKA

PILYPUKAS

Seniai, labai seniai, kai aš buvau 
dar be ūsų, mūsų kaime gyveno pie-
muo Pilypas. Ką jis bedarydavo, vis-
kas išeidavo blogai, ką bekalbėdavo, 
atrodydavo kvailai. Nepasakyčiau, 
kad jis buvo visai kvailas, tačiau dėl 
keistos, nenuspėjamos elgsenos žmo-
nės jį vadino protingu kvailiu arba tie-
siog Pilypuku. 

Nuo ankstyvo pavasario iki vėly-
vo rudens jis ganė kaimo gyvulius ir 
negaudavo už tai jokio atlyginimo. 
Pilypukas neturėjo nei savo namų, 
nei artimųjų, todėl gyveno kiekvieno-
je sodyboje po savaitę. Suaugusieji į 
jo keistenybes nekreipdavo jokio dė-
mesio. Jie tik didžiavosi, kad kaimas 
garsėja ne tik būriu pripažintų liežu-
vautojų, bet ir gudriu kvailiu. 

Turėdamas visas piemens teises 
ir kvailio privilegijas, Pilypas jautėsi 
tikru bandos šeiminku. Kai būdavo 
giedra, jis suvarydavo gyvulius į miš-
ką, o lyjant lietui ganydavo lankose. 
Kiekviena galvijų rūšis turėjo savo 
malonybinį vardą. Karves piemuo va-
dindavo mūkutėmis, avis – burytėmis, 
arklius – kuziukais, tik aviną, kurio la-
bai nemėgo, vadino slunkiumi. 

Vieną kartą ganydamas paupyje 
Pilypukas pamatę tinklus statantį žve-
ją. Šis darbas jį sudomino. Tupėdamas 
ant upės skardžio, jis taip įsispokso-
jo į žveją, kad nenugirdo atlekiančio 
avino.

Įsibėgėjęs slunkius iš visos jėgos 
šveitė piemeniui ragais į užpakalį. 
Pilypukas tik ryktelėjo ir stačia galva 
nėrė į vandenį. Plaukti jis nemokėjo, 
todėl būtų tikrai prigėręs, jeigu ne žve-
jys. Tas pastvėrė piemenį už sermėgos 
ir vargais negalais įtraukė į valtį.

– Tu ką, kvaily, sumanei išsimau-
dyti?

– Taip jau išėjo, – teisinosi Pilypu-
kas. – Pamenu, kad kritau į vandenį 

Stori sąsiuviniai, prirašyti dailiu vyrišku braižu, be jokių taisymų ir 
braukymų, yra anykštėnų Petraškų šeimos, gerbiančios ir branginančios 
vyro, tėvo, senelio Stanislovo atminimą, relikvija. Tai tik pomėgis, iš-
augęs kaip talento, vešėjusio prie „akmeninių“ paveikslų, atšaka. Jis ti-
kriausiai buvo užvaldęs mintis tuo metu, kai rankos ir akys buvo užimtos 
tarp indelių su skirtingais akmens dulkių atspalviais. Tokios tos pasakos, 
kurios įvairiu metu augino dorą, nuoširdžią, atjaučią ir jausmingą jau-
nąją Petraškiukų kartą. Ir, matyt, augins ją ir ateityje, nes geras žodis vi-
suomet pergyvens žmogų, kuris spėjo jį laiku ištarti, pasirūpino užrašyti 
ir savo ainiams palikti.

ant galvos, o skauda ne galvą, bet už-
pakalį. Kažin kodėl? 

– Nėra čia ko nesuprasti, – šaipėsi 
žvejas. – Paklausk savo aviną, jis tau 
viską paaiškins.

Atsigręžęs į krantą piemuo pama-
tė galvą užrietusį slunkių ir, supratęs, 
kad tai jo darbas, pagrasė:

– Na, palauk, su tavimi aš dar at-
siskaitysiu!

Išlipęs į krantą, Pilypas susirado 
dygią varnalėšos spurgą ir atsidėko-
damas už maudynę pakišo ją avinui 
po uodega. Tokio akibrokšto slunkius 
nesitikėjo. Apimtas siaubo avinas 
lakstė po lanką, o paskui jį bidzeno 
būrys mekenančių buryčių. Patenkin-
tas savo išmone, piemuo užsikaba-
rojo į saulės atokaitoje stovintį medį, 
užkabino už šakos sermėgos gaubtą ir 
nuleidęs kojas džiovino šlapius savo 
rūbus.

Buvo pats vidurdienis. Nuo kaimo 
pusės, lauknešėliu nešina, atkrypavo 
teta Agota. Nusistebėjusi keistu ave-
lių zyliojimu, ji ėmė dairytis Pilypo. 
Piemens nesimatė. Atsitiktinai pakė-
lusi akis į medį, Agota klaikiai suriko, 
išmetė iš rankų ryšulėlį ir pasikėlusi 
sijoną nudūmė į kaimą. 

– Jergutėliau, kvailys pasikorė! – 
šaukė Agota, bėgdama nuo vienos 
pirkios prie kitos.

Netrukus į ganyklą atskubėjo bū-
rys žmonių. Pirma visų, rodydama 
kelią, bėgo Agota.

Susibūrę prie medžio kaimiečiai 
įsitikino, kad piemuo gyvas ir sveikas. 
Kabodamas ant šakos jis patenkintas 
kikeno sau į ūsą.

– Ko ten kabi? Lipk žemėn! – šau-
kė supykę kaimiečiai.

– O ko man lipti? – klausė nustebęs 
Pilypas. – Aš rūbus taip džiovinuosi.

Vyrai šiaip taip nukabino protin-
gą kvailį nuo šakos ir prigrasinę, kad 
daugiau panašių pokštų nekrėstų, iš-
siskirstė.

Nuo to laiko Pilypuką dažnas ir 
pakaruokliu pavadindavo. Tačiau 

Stanislovas PETRAŠKA (1935-
2009) – inžinierius, kariškis, tautodai-
lininkas tapytojas. Gimė 1935 m. bir-
želio 7 d. ir užaugo Anykščiuose, buvo 
vienturtis vaikas, 1954 m. baigė Anykš-
čių Jono Biliūno vidurinę mokyklą, tik 
ką šį garbingą vardą gavusią. Mokykli-
niais metais žaidė futbolą, plaukiojo, 
šoko tautinius šokius, dainavo chore. 
1954-1957 m. studijavo Muromo (Ru-
sija) aukštojoje elektros ryšių karo mo-
kykloje, įgijo ryšininko išsilavinimą.

1957-1962 m. S. Petraška tarna-
vo sovietinės kariuomenės karininku 
Karaliaučiaus srityje (Rusija), kol buvo 
komisuotas dėl akių ligos, turėdamas 
vyresniojo leitenanto karinį laipsnį, o 
netrukus ir išvis atleistas iš karinės tar-
nybos kaip nelojalus sovietų valdžiai, 
nes atsisakė tapti komunistu. Grįžęs į 
gimtuosius Anykščius, 1964 m. S. Pe-
traška įsidarbino Utenos elektros tinklų 
Anykščių elektros tinklų rajone budin-
čiuoju inžinieriumi, šias bei dispečerio 
pareigas ėjo    beveik 30 metų. 

Lietuvos Atgimimo metais 1988-
1990 m. jis buvo vienas iš Sąjūdžio 
veiklos organizatorių Anykščiuose, 
1991 m. tapo eiliniu Lietuvos kariuo-
menės savanoriu, 1992 m. – Lietuvos 
šaulių sąjungos nariu. 1992-1995 m. 
jis tarnavo Savanoriškoje krašto apsau-
gos tarnyboje, mokė jaunimą, 1992-
1994 m. buvo Anykščių rajono teritori-
nės gynybos būrio vadas, Savanoriškos 
krašto apsaugos tarnybos kuopos va-
das, 74-ojo Anykščių bataliono štabo 
viršininkas. 1994-1995 m. jis buvo šio 
bataliono vadas bei Anykščių rajono 
teritorinės gynybos vadas. 1995 m. jis 
buvo išleistas į atsargą kaip dimisijos 
kapitonas. 

Nuo 1970-1975 m. iki gyveni-
mo pabaigos S. Petraška intensyviai 
ir produktyviai kūrė originalios tech-
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piemuo į šiuos užgaulius pravardžia-
vimus nekreipė jokio dėmesio. Jis ir 
toliau ganė bandą, nuolat kivirčijosi 
su slunkiumi ir krėtė kvailas išdaigas. 
Pilypukas turėjo draugų ir priešų. Jo 
draugai buvo visi kaimo vaikai, o 
priešai – avinas slunkius ir Amerikos 
liūnas. Slunkius kiekviena proga sten-
gėsi trenkti piemeniui per pakinklius, 
o netoliese tyvuliuojantis liūnas tyko-
jo įsiurbti į savo gelmes neatsargų gy-
vulį. Tame liūne nuskendo ne vienas 
galvijas. Kliūdavo, oi kaip kliūdavo 
už tai Pilypukui. Jis nesiteisindavo, tik 
kaltai palingavęs galvą sakydavo:

– Neišsaugojau. Mūkutė į Ameriką 
iškeliavo...

Šis protingo kvailio posakis ir pa-
dovanojo liūnui garsų Amerikos var-
dą.

Vieną vasarą į kaimą aplankyti 
giminės atvyko tikras amerikonas. Jis 
buvo gražiai apsirėdęs, apdalino vai-
kus saldainiais ir pripasakojo daug 
įdomių dalykų. Ištisą mėnesį apie už-
jūrio svečią visi ir tekalbėjo. Daugiau-
siai džiaugsmo patyrė mažasis Simu-
kas. Jam taip patiko dėdės dovanota 
lėlė, jog nutarė pats vykti į Ameriką. 

Kartą ganydamas bandą piemuo 
užgirdo nuo liūno pusės sklindantį 
vaiko klyksmą.

– Kas gi čia dabar? – sunerimo 
Pilypukas. – Kad tik į Ameriką nenu-
grimztų... 

Jis nusimetė klumpes ir tekinas 
atskubėjo prie liūno. Pilkoje dumblo 
masėje kapanojosi vaikas. Negalvoda-
mas apie pavojų, piemuo šoko į liūną 
ir išstūmė skęstantį vaiką į krantą. Bet 
pats išsigelbėti jau nebepajėgė.

Kai dumblinas Simukas parbėgo į 
namus ir papasakojo apie nelaimę, į 
paliūnę susirinko visas kaimas. Nusi-
ėmę nuo galvų kepures, žmonės tylo-
mis žvelgė į niūrią dumblo klampynę, 
pasiglemžusią savo krikštatėvį. 

Dabar niekas nebūtų drįsęs Pily-
po kvailiu pavadinti. Kaimo piemuo 
vietoj Simuko visiems laikams išvyko 
į Ameriką.

VARPELIS

Kitą kartą gyveno eigulio Lašo 
šeima. Rytais eigulys išsiruošdavo į 
mišką, žmona tvarkė daržus bei jaukų 
sodelį, o mažasis Andriukas likdavo 
su senele. Susiraitęs ant jos kelių, jis 
mėgdavo klausytis pasakų. 

Ir kokių tik pasakų senelė neži-
nojo! Berniuko vaizduotę užpildyda-
vo geros ir blogos raganos, gudruolė 
ožka, kvailas vilkas bei kiti pasakų 
personažai. Tačiau pasakos lieka pa-
sakomis. Andriukui jos greitai pabos-
davo, ir tada jis bėgdavo į kiemą. 
Žaislų tais laikais dar nebuvo, todėl 

berniukas pasikliaudavo savo fanta-
zija ir į žaidimus įtraukdavo kačiuką, 
viščiukus bei namuose po ranka pa-
kliuvusius daiktus. 

Vakarop berniukas laukdavo į na-
mus pareinančio tėvelio. Šis beveik 
niekada negrįždavo tuščiomis ran-
komis. Tai jis parnešdavo uogų, tai 
riešutėlių, o kartą parsinešė dar visai 
mažą vilkiuką. Andriukui ši dovana 
buvo pati mieliausia. Dabar jis vos tik 
atsikėlęs bėgo į tvartelį, nešė vilkiukui 
pusryčius ir ištisas dienas niekur nuo 
jo neatsitraukdavo. Vilkiuką jis nutarė 
pavadinti Varpeliu. 

Iš pradžių Varpelis buvo baikštus, 
menkai teėdė. Vėliau jis apsiprato ir 
pamatęs, kad niekas jo neskriaudžia, 
tapo geriausiu berniuko draugu. Išti-
sas dienas jiedu abu žaidė, gainiojosi 
po pievą, galynėjosi. Kad visi matytų, 
jog tai – prijaukintas žvėris, ant vilkiu-
ko kaklo buvo užrištas raudonas kas-
pinėlis. 

Bėgo laikas. Augo Andriukas, bet 
dar greičiau augo Varpelis. Po metų 
jis buvo jau visai suaugęs vilkas. Da-
bar Varpeliui neberūpėjo žaisti. Jis tik 
ilgesingai žvelgdavo į girią ir vis daž-
niau dingdavo iš namų, kol kartą ir 
visai nebegrįžo. 

– Varpeli, Varpeli! – šaukdavo į pa-
miškę nubėgęs Andriukas, bet niekas į 
jo šauksmą neatsiliepdavo. 

Varpelis, vilku užaugęs, tiesiog 
pranyko savo gimtajame miške. Ber-
niukas vis dar laukė, tikėjosi, kad jo 
draugas pasiilgs vaikystės namų, bet 
Varpelis negrįžo.

Vieną rudenį Andriukas išsiruošė 
grybauti.

Stanislovas Petraška su žmona Genovaite ir sūnumi Sigitu 1974 m. Foto: 
Petraškų šeimos albumas.

nologijos paveikslus, klijuodamas ant 
plokštės pagrindo grūstas įvairiaspalvių 
akmenų dulkes. Jis sukūrė kelis šimtus 
tokių akmens tapybos darbų, kurie 
buvo eksponuojami parodose, paskli-
do po visą pasaulį: jų yra privačiuose 
rinkiniuose JAV, Kanadoje, Australijoje, 
Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Mol-
dovoje. Nuo 1981 m. jis buvo Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narys. Jo pa-
veikslų tematika – gimtųjų Anykščių 
ir jų apylinkių vaizdai, memorialinės 
žymių anykštėnų vietos, peizažai, isto-
rinės scenos ir istoriniai asmenys.

S. Petraška 1999 m. buvo apdo-
vanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių medaliu, už akmens tapybos 
darbus 2006 m. jis pelnė Teresės Mike-
liūnaitės Anykščių kultūros premiją.

1964 m. sukūręs šeimą su bendra-
amže žmona ekonomiste Genovaite, 
jis užaugino sūnų inžinierių energetiką 
Sigitą (g. 1966 m.).

Mirė 2009 m. vasario 21 d. Anykš-
čiuose ir buvo palaidotas senosiose 
Anykščių kapinėse šeimos kape. 

Anykščiuose, A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus parodų salėje, įrengta nuo-
lat veikianti S. Petraškos kūrinių paro-
da, 2012 m. bus išleistas albumas apie 
S. Petraškos gyvenimą ir kūrybą.
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verkė, tėvelis nervinosi, visi buvo ge-
rokai nusiminę.

– Žiūrėkite, Andriukas pareina! – 
staiga šūktelėjo vienas jaunuolis, ro-
dydamas į pagirį.

Kiek visiems buvo džiaugsmo! 
Kiekvienas norėjo berniuką paglosty-
ti, klausinėjo, kur jis nakvojo. Nuoša-
ly likęs vilkas apsisuko ir nepastebėtas 
nudūlino į girią. Išsilaisvinęs iš tėvų 
glėbio, Andriukas dar bandė ieškoti 
savo draugo, tačiau šis buvo jau toli.

– Varpeli, sugrįžk, Varpeli! – šaukė 
berniukas, tiesdamas rankutes miško 
link.

Išgirdęs savo vardą vilkas stabtelė-
jo, atsigręžė ir, garsiai sukaukęs, nu-
risnojo į girią.

Už gerą širdį ir vilkas geru atsimo-
ka.

VILKO IŠDAVYSTĖ

Pavasarį, žibuoklėms nužydėjus, 
pleputė šarka paskelbė girdėjus, kad 
artimiausią švento Nigdo dieną prie 
plačiašakio ąžuolo kamieno įvyks 
svarbus susirinkimas. 

Sukruto girios seniai ir jaunimas. 
Vieniems rūpėjo, ką praneš seniūnas, 
kiti tikėjosi pasiaust po krūmus. Todėl 
ankstyvą švento Nigdo rytą ąžuolo 
link, kaip buvo pasakyta, linksmi girė-
nai sueigon skubėjo. Paukšteliai skrido, 
žvėrys oriai ėjo, o tie, kas eiti nemokė-
jo, – šliaužte šliaužė. Jų ryžto net lie-
tutis nepalaužė. Kol susirinko, kol visi 
suėjo, jau ir dangus virš miško žymiai 
pragiedrėjo. Netrukus ir visai nustojo 
lyti. Lokys suskato kalbą pasakyti: 

– Tik neik toli į mišką, kad nepa-
klystum, – perspėjo mama. 

Tačiau šiuos žodžius berniukas 
praleido pro ausis. Užsikabinęs ant 
rankos krepšelį, jis pastriksėdamas 
nudūmė į pagirį. Vos tik įėjęs į miš-
ką, Andriukas rado baravyką, toliau – 
kitą. Pradžia buvo gera. 

„Rinksiu tik baravykus“, – nutarė 
berniukas ir leidosi tolyn į miško tan-
kumyną. 

Prisirinkęs pilną kraitelę baravykų, 
Andriukas susiruošė grįžti namo. Ilgai 
jis ėjo, pavargo, kol galų gale supra-
to pasiklydęs. Išsigandęs Andriukas, 
puolė į vieną pusę, paskui į kitą, bet 
namų kaip nesimato, taip nesimato. 
O jau ir vakaras.

Nesulaukdami sūnaus, berniuko 
tėveliai sukėlė ant kojų visus kaimy-
nus. Pasidarę deglus, žmonės ištisą 
naktį vaikščiojo po mišką, šūkavo, ta-
čiau paklydėlio taip ir nerado.

O ką tuo metu veikė Andriukas? 
Ogi miegojo. Sutemus jis atsisėdo į 
samanas ir beverkdamas užmigo. Pa-
budo jis tada, kai pro eglių šakas ėmė 
skverbtis pirmieji saulės spinduliai. 
Atmerkęs akis, berniukas iš baimės 
nustėro. Pašonėje gulėjo didžiulis vil-
kas. Tik ant jo kaklo kabojo apšiuręs, 
išblukęs raištis.

– Varpeli! – sušuko Andriukas.
Šis netikėtas susitikimas juos abu 

labai nudžiugino. Vienas kitu pasi-
džiaugę, draugai leidosi į kelionę. Vil-
kas vedė berniuką tiesiai į namus.

O tuo tarpu į eigulio sodybą vėl 
rinkosi žmonės. Truputį pailsėję, jie 
rengėsi tęsti paieškas. Andriuko mama 

Akmeninių paveikslų spalvos

Pirmosios personalinės S. Petraškos 
akmens tapybos parodos Anykščiuose 
buvo surengtos 1978, 1984 1986 ir 
1989 metais. 1995 m. A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus parodų salėje buvo surengta 
jubiliejinė paroda, skirta menininko 
60-mečiui. Ji, papildyta ir atnaujinta, 
tęsiasi iki šiol, nes pasiliko muziejaus 
salėje kaip nuolatinė tautodailininko 
Stanislovo Petraškos akmens tapybos 
ekspozicija. Ją sudaro 40 paveikslų, 
kurie buvo sukurti per du paskutinius 
menininko gyvenimo dešimtmečius. 
Jie – menininko šeimos nuosavybė, 
išlikusi Anykščiuose, nes dauguma jo 
kūrinių pasklido toli nuo gimtinės. Šioje 
ekspozicijoje yra ir paskutinis, 2009-ųjų 
pradžioje, kurtas ir spėtas beveik pabaig-
ti kūrinys – „LDK Valdovų rūmai“.

Iš S. Petraškos kūrybos gerbėjų 
atsiliepimų:

„Jūs turite auksines rankas! Lai jos 
ir toliau kuria stebuklus...“

„Ačiū už Pasaką, už Tėvynės kele-
lius, vedančius namo...“

„Jūsų darbai sužavėjo ir paliko 
neišdildomą įspūdį, retokai dabar 
matome tokį originalumą. Sėkmės!“

„Trūksta žodžių! Tai pirmąkart gyven-
ime, pirmąkart mene, ir šaunu, kad visa 
tai Lietuvoje! Jums ačiū, kad esate!“

„Paprastas Lietuvos akmenėlis daro 
stebuklus, kai pakliūva į auksines ran-
kas. Ačiū Jums, kad ir mūsų žemėje 
atrandate įkvėpimo, gerų idėjų, įdomių 
temų“. 

„Nuostabu! Tokį grožį gali sukurti 
tik savo kraštą mylintis žmogus“.

Stanislovas Petraška. „Pasaka”. Akmens tapyba, 1978 m. Foto: VŽM.
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– Mieli girėnai, kviečiu susikaupti. 
Skelbiu, kad šią garbingą Nigdo dieną 
karalių rinksime. Prašau nešaukti, o 
siūlyti kandidatus po vieną.

 Visi nuščiuvo. Reikia pagalvoti, 
ką pasirinkus, – paukštį ar raguotį? Tik 
vilkas greit išvadą padarė, pašoko ir 
piktai sukaukęs tarė:

– Karalius turi būti visagalis. Stiprus 
kaip ąžuolas, žvėrims – švelnus kaip 
šilkas. Karingas, kad apgintų savo šalį. 
Todėl kandidatu aš siūlau vilką.

Visi tylėjo. Pritarti vilko siūlymui 
žvėreliai nenorėjo, tačiau žinodami 
klastingą pilkio būdą nė vienas prieš-
tarauti nepanūdo. Galiausiai, prisimi-
nęs savo pareigas, lokys paklausė:

– Daugiau pasiūlymų nebus?
Ir kas keisčiausia – nereiškė savo 

nuomonės net ilgaausiai. Zuikis dre-
bėjo, asilas bijojo, o briedis tarsi kar-
vė atrajojo ir netarė lemtingo savo 
žodžio. Ožka, karpydami ausis, pri-
siglaudė prie seno ožio. Drąsiausiai 
jautėsi ant ąžuolo šakų sutūpę paukš-
čiai. Jų buvo daug. Žiūrėdami į susi-
rinkusius iš aukščio, sparnuočiai tarp 
savęs kažką vis tarės. Žvirbliai susiba-
rė, o kuosa atžagarė net pasišiaušusi 
įrodinėjo kovui, kad paukščiams ne-
svarbu, kas bus valdovu.

Matydamas, kad laukti bergždžias 
darbas, lokys nusprendė rinkimus pra-
dėti. Balsus skaičiuoti pasisiūlė var-
nas. Apuokas privalėjo jam padėti.

– Prašau rimties! Dabar visi bal-
suojam. Tie, kas už vilką, kelia uode-
gą ar koją.

Kai suskaičiavo jie balsus, tai pa-
sirodė, kad už pilkį pakėlė koją tiktai 
du: smirdalius šeškas, na, ir vilkas.

– Kas prieš? – teiravosi lokys.
Į viršų šmėstelėjo uodegos ir kojos. 

Prieš vilką čia balsavo net ežys, nors 
šio plėšrūno jis ir nebijojo.

Gėdingą pralaimėjimą patyręs 
įsiutęs vilkas nuskuodė į girią. Dabar 
širdis jo troško tiktai vieno: atkeršyti 
už šią nelemtą dieną.

Pabėgus vilkui, aistros ėmė rimti. 
Kiekvienas drąsiai reiškė savo min-
tį. Ir elnias, kaip kanopinių atstovas, 
pasiūlė rinkti stumbrą į valdovus. Šis 
siūlymas visiems žvėrims patiko. Už 
jį balsavo didelis ir mažas. Karalių jie 
plojimais pasitiko, ir prasidėjo šventė 
kaip miražas.

Tuo tarpu vilkas, bėgdamas per 
krūmus, staiga pajuto gresiantį pa-
vojų. Kaip dauguma patyrusių plėš-
rūnų, jis metėsi į šoną ir sustojo. 
Įtempęs klausą ir apuostęs orą, pilkis 
neklysdamas sumojo, kad netoliese 
per palaukę medžiotojai į mišką trau-
kia. Vilkas suprato, kas jo brolių lau-
kia, tačiau neperspėjo, tik šuniškai 

S. Petraška su žmona, marčia ir anūkais 2000 m. Foto: Petraškų šeimos al-
bumas.

Mano namų pasakos

 „Ačiū, kad šaltą akmenėlio širdį 
savo rankomis ir širdimi sušildei ir 
įkūnijai nepakartojamą mūsų Tėvynės 
Lietuvos grožį“.

„Nuostabesnių paveikslų nesu 
mačiusi jokiame muziejuje, nuostabi 
darbo technika ir baigta mintis“.

 „Leiskite žemai nusilenkti Jūsų 
darbščioms, talentingoms rankoms. 
Tegul jos niekad nepails“.

„Dėkojame Jums už nuostabius Li-
etuvos vaizdus, kurie nurungia vienas 
kitą ir priverčia žmogų prie kiekvieno 
apmirti nors kelioms akimirkoms...“

„Be galo trokštu, kad tai išvystų 
daugelis Lietuvos, o ir ne tik jos 
žmonių. Kaip tai natūralu ir paprasta, 
kad regis, ranka palietus, atgis ar net 
sujudės, paskleis tikrą, natūralų tų 
vaizdų kvapą...“

„Stanislovai, savita kūrybos tech-
nologija, gera tematika, meilė gimta-
jam kraštui suteikia žiūrovui daug 
dvasios peno ir pagarbos kūrėjui. Mes 
didžiuojamės Tavimi! Daug tau naujų 
minčių ir kūrybinio polėkio! S. J. Pakal-
niai, 1986.03.02“

sukaukęs atgal prie ąžuolo bidzeno 
medžioklių rankomis įvykdyt keršto 
planą. 

Skalikai, vilko pėdsakus užuodę, 
jam iš paskos užuolankomis skuodė. 
Žvėrelių šventei dar tik įpusėjus, pro 
šalį vilkas pralėkė kaip vėjas. Jis nieko 
nepasakė, nesustojo, ir kol lokys kas 
dedasi sumojo, įvyko nepataisomas 
dalykas. Juos netikėtai apsupo skali-
kai.

Girios karalius greit suprato klas-
tą. Drąsus jis buvo ir karys neprastas, 
todėl už garbę ir už savo tiesą stojo 
į kovą su galingu priešu. Stiprus kaip 
liūtas ir lankstus kaip lūšis galingais 
dūriais jis šunis išsvaidė. Medžioto-
jai – ir tie į kojas leidos, bet netikėtai 
nuaidėjo šūvis. Stumbras parklupo, 
subaubė ir griuvo. 

Taip žuvo pirmas girėnų karalius. 
Jo vardą mini paukščiai ir žvėreliai. 
Už jo kilnią širdį, už poelgį gražų 
stumbrą girioj gerbia didelis ir mažas.

O kur gi vilkas? Jis dėl išdavystės 
pažvelgt žvėreliams į akis nedrįsta. Ir 
laksto vienas, uodegą nukoręs, su juo 
net šeškas sveikintis nenori. n


