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„Aš niekas, tik maža, stora kiaulė. Išvydusios mane 

klasėje, merginos pradeda kriuksėti. Kai pasiro-

dau koridoriuje, vaikinai sustumia kėdes. Prie ma-

nęs klasiokai prikimba prie visų smulkmenų. Tikras 

košmaras. Kvailos pašaipos, prasivardžiavimai bei 

replikos man pamokų metu. Laikiausi, bet tai nepa-

keliama. Iš manęs dažnai mokykloje tyčiojosi, stum-

dėsi, kalbėjo ir vadino negražiai. Mano nuomone, 

mirtis yra pati lengviausia išeitis, norint nustoti ken-

tėti bendraamžių patyčias, smurtą, užgauliojimus... 

Bet ar verta dėl tokių šūdo gabalų pasitraukti iš gy-

venimo. Manau, kad ne. Vien dėl to, kad reikia iš-

mokti kovoti ir nereaguoti į tuos žmones, kurie tave 

skaudina. Iš savo patirties galiu drąsiai sakyti: taip, 

aš bandžiau kartą nusižudyti, bet man sutrukdė... Ir 

ačiū likimui, kad man to padaryti neišėjo. Nes da-

bar galiu be galo būti mylima ir pati mylėti kitus.“
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Šio spektaklio atspirties tašku tapo „Vaikų linijos“ interneto svetainės 

forumas „Diskutuok su bendraamžiais“, kuriame paaugliai dalinasi savo 

patirtimis ir išgyvenimais. Kūrybinė komanda taip pat sugalvojo penkias-

dešimt klausimų, kuriuos užduodavo paaugliams susitikimų metu. Tokiu 

būdu mėgino išsiaiškinti, kuo šiandien gyvena keturiolikmečiai – šešio-

likmečiai, kas jiems rūpi, kokie didžiausi jų gyvenimo iššūkiai. Dabar į 

šiuos klausimu mėgina atsakyti patys spektaklio kūrėjai: 

Mėgstamiausia daina – Pink Floyd, Shine on you crazy diamond.

Kokį augintinį turi? Turiu du šunis, Sibiro haskius – dvejų metų Gilė ir 

devynerių metų Košė. 

Apie ką galvojai šiąnakt prieš užmigdama? Džiaugiausi atėjusiu pa-

vasariu ir svajojau apie vasarą, hamaką, šviežias uogas ir ledus...

Ar turi geriausią draugą / draugę? Taip.

Kas jis? Koks jis? Man atrodo, kad geriausias draugas įmanomas 

vieną kartą gyvenime. Aš sutikau savo geriausią draugę pirmoje 

klasėje, o po dvejų metų ji išsikraustė į kitą miestą. Kartais susitik-

davom, susirašinėdavome, paskui ryšiai nutrūko. Nors jau seniai jos 

nemačiau, aš vis dar laikau ją geriausia savo drauge. Monika.
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„Haris Poteris“ ar „Žiedų valdovas“? „Haris Poteris“ nepatiko, nes 

primena serialą, o „Žiedų valdovas“ pasaka, todėl jis man įdomus. 

„Žiedų valdovą“ sužiūrėjau tik iš trečio karto, bet po to žiūrėjau dar 

du kartus.

Ar tiki į Dievą? Tam, kuo tikiu, netinka šis apibūdinimas, jis man 

per daug centruotas ir per daug Vienas. O tradicinė religija dažnai 

padeda žmonijai nusikratyti atsakomybių. Reikėtų dažniau pasitikėti 

savo jėgomis ir keisti pasaulį (dėl Dievo meilės).

Būrelis, popamokinė veikla – iki 8 klasės išbandžiau viską – nuo 

muzikos mokyklos iki kepurinės ar lambados, buvau net šaškių klu-

bo prezidentė. Po to, viską metus, pasirinkau dailės gimnaziją.

Ką iš tiesų labiausiai mėgsti veikti? Mėgstu piešti, kurti viską, kas 

susiję su vaizdu. Tai mano darbas, aistra, hobis. Dar mėgstu miegoti, 

plaukti, vaikščioti po miestą, sapnuoti ir prisiminti ką sapnavau.
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Šlykščiausias dalykas pasaulyje – plėvė ant karšto pieno.

Ką labiausiai norėčiau nusipirkti? Kelionę aplink pasaulį.

Ar man patinka miestas, kuriame gyvenu? Taip, jis nei per didelis, 

nei per mažas, nei per aukštas, nei per žemas, jame yra nuostabiai 

jaukiai apžėlusių užkampių.

Kada paskutinį kartą verkei? Prieš savaitę, kai operavo mano šunį.

Mėgstamiausias filmas – „Doctor strange“, „Interstellar“.

Keisčiausias mano sapnas – susapnavau, kad gimiau.

Ar dažnai jaučiuosi liūdnas? Gana retai.

Labiausiai bijau – bijoti.

Man atrodo, kad gyvenime svarbiausia – džiaugtis ir būti dėkingam 

už kiekvieną gyvenimo akimirką.

Ar esi patenkinta savo išvaizda? Kaip kada.

Ką norėtum patobulinti? Savo požiūrį į išvaizdą. 

Mėgstamiausias daiktas, be kurio negaliu apsieiti nė vienos dienos? 

Sakyčiau, vanduo, bet tai ne visai daiktas. Kvepalai.
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Į kokį koncertą norėtum nueiti? METALLICA. Tai mano svajonių 

koncertas nuo paauglystės.

Esi įsimylėjusi? Aš visada įsimylėjusi. Meilė – geriausias variklis 

gyvenime.

Turi merginą / vaikiną? Ne. Merginos neturiu. Vaikino irgi netu-

riu.

Kodėl dažniausiai verki? Filmo pabaigoje. Ir scenoje. Dėl dau-

gybės priežasčių.

Geriausia dovana, kurią esi gavęs? Geriausia dovana – pats 

Mėgstamiausi rūbai, aksesuarai – džinsai, marškinėliai, laikrodis.

Kur norėtum gyventi? Ten, kur daug saulės.

Geriausio vaikino / merginos savybės – vaikinas, turintis humoro 

jausmą, protingas, rūpestingas, atsakingas.

Ką paskutinį kartą dovanojai savo mamai? Kvapą namams.
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Ką darytum kitaip, jeigu būtum mokytoja? Jei būčiau mokytoja, 

norėčiau labiau įsigilinti į kiekvieno vaiko norus ir lūkesčius.

Jeigu laimėčiau milijoną – pasidalinčiau su labdaros organizacija 

„Food for life“.

Ar tau patinka valstybinių švenčių minėjimai? Gal jie tau atrodo 

nereikalingi? Man labai patinka valstybinių švenčių minėjimai. Jie 

skatina ir ugdo patriotiškumą, vienybės jausmą, smagu jas švęsti.

Greičiausiai laikas eina, kai – turi veiklos. 

Lėčiausiai laikas eina, kai – kažko labai, labai lauki ir galvoji tik apie 

tą dieną ar įvykį (atostogas, premjerą, gimtadienį ir pan.). Jei gyveni 

šia diena, būni čia ir dabar, tada būna įdomiau, ir laikas greičiau 

bėga.

Įspūdingiausia visų laikų istorinė asmenybė – pirmas, šovęs į 

galvą – Freddie Mercury. Man, kaip muziką kuriančiam aktoriui, jis 

yra didžiausias įkvėpėjas – ir muzikos aukščiausio lygio prasme, ir 

pasirodymų kokybe, energija.

Šeimos narys, su kuriuo geriausiai sutariu – mama. Tai žmogus, 

kuris visada palaiko ir į kurį galima visada kreiptis.

Jei turėtum problemą, pas ką eitum patarimo? Pas savo mylimą 

žmogų, sužadėtinę.
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Ar esi dirbęs kažką už atlyginimą? Taip, nuo 15 metų visas vasa-

ras dirbdavau.

Ką pirmiausia nusipirkai už tą atlyginimą (arba už santaupas)? 

Gitarą.

Kaip dažniausiai atrodo tavo savaitgalis? Dažniausiai savaitga-

liais repetuoju.

Ar esi susimušęs? Su kuo? Dėl ko? Nesu. Bet esu gavęs... tie-

siog už nieką.

Kokia didžiausia gėda, kurią esi patyręs arba bijai patirti? Di-

džiausia gėda yra meluoti. Kai prisimeluoji, o po kurio laiko tiesa 

išlenda, tada būna labai gėda. TAIP. MAN tai yra didžiausia gėda. 

Nemeluokim!

Ką labiausiai mėgsti veikti su mama? Atsakiau 45-tame klausime.

Ką labiausiai mėgsti veikti su tėčiu? Šiuo metu mėgstu su jais 

abiem tiesiog susitikti, keliauti, pusryčiauti, kalbėtis, žiūrėti fil-

mus, vakarieniauti, veikti labai paprastus dalykus – BŪTI KARTU.

Mėgstamiausia vieta mokykloje – palangė prie tūliko, o taip...
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Trys daiktai, kuriuos pasiimčiau į negyvenamą salą – muilas, deg-

tukai, duonos kepalas.

Mokyklos valgykloj valgau (trys dalykai) – bandelė su spanguolėm, 

daržovių troškinys, vištienos kepsneliai.

Ar melavai nors kartą atsakinėdamas į šiuos klausimus? Ne, neme-

lavau, labai vertinu atvirumą!

Kaip įsivaizduoju save po dešimties metų? Gyvensiu Monake arba 

San Mišelyje, turėsiu savo menų dirbtuves, tris šunis ir valtį.
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REŽISIERĖS PADĖJĖJA NERIS AKELAITIENĖ 

VYR. GARSO REŽISIERIUS ARNOLDAS AKELAITIS

ŠVIESŲ DAILININKAS VLADIMIRAS ŠERSTOBOJEVAS

VAIZDO MENININKAS RIDAS BERŽAUSKAS

GAMYBOS INŽINIERIUS GINTAUTAS ŠLIAŽAS

SCENOS INŽINIERIUS TOMAS ŽILINSKAS

VADYBOS SKYRIAUS VADOVĖ AGNĖ BUROVIENĖ

VYRIAUSIASIS ADMINISTRATORIUS RIMANTAS ŠTARAS

PROGRAMĖLĘ SUDARĖ DAIVA ČEPAUSKAITĖ

RĖMĖJAI KŪRYBINĖ 
AGENTŪRA

INFORMACINIAI
RĖMĖJAI


