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Redaktorės žodis

Paskutiniai žodžiai paskutinio redaktorės žodžio. Apsi-
sukome

Prireikė varginančių ketverių gimnazijos metų, kad su-
prasčiau, jog reikia kurti suprantamai. Paslaptingas 
žodžių dėliojimas, elipsės kas antroje eilutėje, preten-
zingas nieko neaiškinimas ir visos interpretacijos svorio 
nusviedimas skaitytojui ant galvos nesukelia visuotinio 
pasigėrėjimo. Bet nervuoja. Todėl paskutinįsyk rašau 
suprantamai – suvedu visus galus. Nors jau tikriausiai 
nebeskaitote. Dėl teksto eiliniškumo. Aš irgi būčiau ne-
beskaičiusi, dargi ir sukritikavusi (to daryti nevengiau…) 
šios banalios pareigos įprastą išpildymą. Labai gerai su-
prantu pagundą visuomet siekti kitoniškumo ir, ką nors 
svarstant vertinti kaip aukštesniojo standarto, jo (kitoniš-
kumo) tikėtis. Tačiau tiesa tokia, jog šis nuokrypis nuo 
normos yra įvertinamas tik normos dėka. Paprastumas – 
matas, nuo kurio spiriasi visi intrigantai ir ieškotojai 
(ir aš tarp jų…). Ieško ko nors, kas it žaibu nutviekstų 
žmogaus sąmonę, sukeltų visus adrenalino lygius ir bū-
tiniausiai būtų antipoliška kasdienybei. Kitoniškumas 
tampa panašus į sunkiai besuvaldomą aistrą, daug kuo 
nesiskiriančią nuo romantizmo taip susvarbintų pirmųjų 
įsimylėjimo mėnesių. Apima tarsi lėtinė ugnis, prasideda 
ilgas ir skaudus susidorojimas su žmogaus pretenzija ir 
neatsakytom kūrybinėm (būtinai kitoniškom) užklausom. 
Išdegina (juk įsimylėjimo vadinamoji pirminė aistra irgi 
kažkur dingsta…). Nieko kito nebelieka, kaip tik nusira-
minti. Nebesiskeryčioti, kasdienybei revoliucinio iššūkio 
nebemesti. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia panirti į nykią 
rutiną. Mano pasiūlymas – pamilti kasdienybę. Turbūt 
ne veltui Kristus pasirinko asiliuką. Paprastumas – die-
viškas. Ir pavojingas, nes paskutinis išliekąs. Laimintis. 
Triumfuojantis. Tai – sąlyga į tikrąją karūną. Patapti 
mažutėliu.

Viščiuku.

Todėl neraukite nosyčių – šio leidinio idėja paprasta, ta-
čiau jos paprastumas neužgožia didybės. Apie Gyvenimo 
Ratą. Melancholišką, nes prisisunkusį atsisveikinimo. 
Gražų, nes pakvimpantį gaivališko atsinaujinimo lau-
kimu.

Rusnė Valiukaitė
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Rugsėjo 24 diena 

Pirmasis Šimtadienio 
susitikimas

visiška tyla

Spalio 24 diena 
Susikūria scenarijaus 

rašymo grupė 
ir jos pirmasis blynas 

„tavo mama“

Šimtadienio 
šimtadienis

„Darome 
sitcom‘ą“

Sausio 14 diena 
PAGALIAU prasideda 
rytinės ir aukciono 

grupių veikla

Sausio 26 diena 
Susikūria scenografijos grupė 
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Nebaigtas rašyti scenarijus

Vasario 22 diena 
Pagaliau turime 
sukonstruotą sce-
nografiją! Liko trys 
dienos! O Dieve…

Vasario 25 diena 
FINALAS 

(Šimtadienis)

O kas laukia toliau?
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Šiam
e leidinyje nėra V

elykinių kiaušinių.
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