Žemės vaikai
Ar dažnai mes susimąstome, kad esame vienos šeimos vaikai? Ne Europos, ne Lietuvos, ne
Raseinių, o Žemės vaikai.
Pavasario lygiadienį, t.y. kovo 20 d., Milašaičių kaimo žmonės rinkosi į biblioteką, kurioje vyko
viktorina Žemės dienai paminėti. Prieš rašant savo atsakymus į klausimus apie gamtą, reikėjo tikrai
įtemptai pagalvoti. Klausimai, valanda susikaupimo, o vėliau linksmas šurmulys, pradėjus skaičuoti
rezultatus. Pagrindinis prizas – inkilas paukšteliams, kurį sumeistravo Valdas Kulišauskas, buvo
įteiktas viktorinos nugalėtojui paštininkui Jonui Vaclovui Morkui. Antrąją vietą, surinkusi vos
dviem balais mažiau, užėmė bendruomenės slaugytoja Kristina Digaitienė, trečiąją – Regina
Žiuraitienė. Ir tai buvo tik pati pradžia.
Bibliotekininkė Violeta visus pakvietė aplankyti Kejėnų piliakalnį ir ten iškelti inkilus
paukščiams. Sėdome į automobilius ir po kelių minučių mes jau buvome prie nuostabaus Kejėnų
pušyno. Iš pradžių, atrodo, net paukštelių čiulbėjimas nutilo, kai jie pamatė tiek Žemės vaikų iš
Milašaičių. Renginio dalyviai ir vėl nustebo, kai inkilus dovanojome Kristinai Digaitienei, Danutei
Pranskienei, Reginai Žiuraitienei. Tuo metu džiaugėsi visa gamta: švietė Saulė, švelniai ošė pušys,
skambėjo „vaikų“ juokas. Žodžiu, oras buvo nuostabus, o ir mūsų nuotaika puiki taip pat. Keletas
minučių darbo ir gražus inkilas švytėjo ant pušies kamieno Kejėnų šile. Apie ką kalbėjo Žemės
vaikai iš Milašaičių? Apie gyvenimo prasmę, gamtą ir, be jokios abejonės, apie mažus, bet gerus
darbus. Ir šioje vietoje prisimename Motinos Teresės be galo prasmingus ir pamokančius ar net
įkvepiančius žodžius:
- „Kai jūs darysite gera kitiems, žmonės jus kritikuos, niekins ir atstums. Vis dėlto darykite gera.
Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus. Tai, ką jūs kūrėte metais, gali
būti sugriauta per trumpą laiką. Vis dėlto kurkite! Tai, ką mes darome, yra tik lašas vandenyne.
Tačiau jeigu nedarytume, vandenynui trūktų vieno lašo“.
Vieni grįžome į biblioteką naujų knygų, o Valdas su Nerijumi išvyko į Raseinius, kur Raseinių
krašto naujienų portalas www.manoRaseiniai.lt ir Raseinių rajono savanorių tarnyba organizavo
Žemės dienos šventę Raseinių r. kultūros centre. Raseinių garbės pilietis Vladas Vitkauskas visus
nuvedė į aukščiausias pasaulio viršukalnes. Jis aukščiausius pasaulio kalnus įveikė, įveikė ne vienas
- įveikė su Lietuva, nes visur kartu keliavo mūsų valstybės simbolis – Trispalvė. Pakili nuotaika,
kurią padėjo sukurti ir jaunieji Raseinių krašto muzikantai, lydėjo mus iki saulėlydžio.
Ir jeigu kiekvienas iš mūsų, semdamasis įkvėpimo iš J. Biliūno „Laimės žiburio“, išminties iš
Motinos Teresės žodžių ar jėgų bei valios stiprybės iš Vlado Vitkausko žygdarbių, pasiekęs savo
viršūnę pagalvos, kad mes esame vienos Šeimos vaikai, Žemė ir Saulė mums visiems nusišypsos...,
nes to jūsų lašelio ir trūksta gėrio vandenynui.
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