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Spektakl jest opowieścią o zagubieniu, dorastaniu, odpowiedzial
ności i jej braku, poszukiwaniu, tęsknocie, a przede wszystkim 
o nieumiejętności odnalezienia swojego miejsca w dzisiejszych czasach 
przez młodego człowieka . 

Historia opowiedziana w inscenizacji teatralnej dotyczy życia 

kilkorga nastolatków. Dla niektórych całkiem zwyczajnych, dla niektórych 
„tych złych". Spotykamy ich w tragicznym dla nich momencie. Momencie, 
gdy narastają wszelkie emocje, których nie są w stanie opanować, a ich 
rozładowanie wiąże się z najstraszniejszymi i najbardziej niszczącymi 
życie czynami. Nie potrafią, a może nie chcą odnaleźć lepszych rozwiązań 
dla swoich problemów. Na pewno też nie znajduje się nikt, kto chciałby 
im pomóc. Ktoś dorosły, który wskazałby inną drogę ... 

Codziennie szokują nas wiadomości podawane przez różne media 
śmierć w szkole, gwałt na nastolatce, pobicie nauczyciela, zastraszanie 
sąsiadów przez trzynastolatka ... Wszyscy bulwersujemy się 
zastanawiając się jak mogło do czegoś takiego dojść. Nikt z nas jednak 
nie poczuwa się do odnalezienia w tym swojej winy. Zrzucamy ją na 
szkołę, rodziców, kolegów. To zdemoralizowana młodzież, zło od 
urodzenia, twierdzimy. Jednak czy obnosząc się obojętnością i odcięciem 
od rzeczywistości nie dajemy na to przyzwolenia? Czy nasze 
niezrozumienie i oburzenie to wystarczające przeciwdziałanie? 

Spektakl zarówno dla młodych jak i całkiem starszych. Jako 
przestroga, uświadomienie konsekwencji, do bólu szczere ukazanie 
rzeczywistoś(6i, ale także jako impuls do poważnych przemyśleń, próby 
zrozumienia .i w końcu: umiejętności reagowania. Temat trudny, 
s~okujący, ? jedno~ze~n!e tak bliski. Zasta~F1Y l~,lfY~™ożna 
się posunąc nie odrozniaiąc dobra od zła. i.;... t t t T I 
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