NEKAJ POGOSTIH ODZIVOV NA GLEDALIŠKO PREDSTAVO VIHAR V GLAVI
1. Povej, česa nikoli, res nikoli nisi naredil.

Nikoli nisem prepričala svojih prijateljev, da bi za pusta hrusta vsem, ki ne
odprejo vrat, vlomili v hišo in jim kaj ukradli.
Nikoli res nikoli nisem sla na nogometno igrišče in videla voziček in se s prijatelji
peljala v njem.
Nikoli, res nikoli, nisem bila zraven, ko je moj prijatelj ukradel kaj iz trgovine.
Kadila in pila alkohol.
Drog, alkohola, pobegnila od doma, spala cel dan.
Nikoli nisem na skrivaj uporabila kreditne kartice svojih staršev.
Nikoli, res nikoli, nisem ukradla lizike iz lekarne, ko sem bila še čisto majhna.

2. Povej staršem, česa imaš dovolj in zakaj.
Kisika. Dovolj kisika imam, saj mi sveča v sobi tega ne vzame veliko.
Dovolj imam nenehnih vprašanj, kako sem, kaj delam, ker rabim svoj prostor in
na živce mi gre, da moram vse narediti takrat, ko to oni hočejo.
Da se vedno derejo name zaradi brezveznega razloga.
Da nimam računalnika v sobi, ker mi ne zaupata, da bom šla ponoči spat.
Da mislita, da ostali pričakujejo veliko od mene. Sem samo punca, ki rada riše in
tega ne bosta spremenila nikoli. Sama znam skrbeti zase in če vaju bom
potrebovala, bom sama prišla k vama.

Imam dovolj prerekanj, ki jih povzroči najmanjša stvar. Ne maram se kregati s
svojimi starši, saj nočem pogovora končati z besedami ne maram te ali
sovražim te in to obžalovati.
Dovolj imam, da mi vsiljivo govorita, kaj je prav in kaj ne. V današnjem svetu so
se ta merila že spremenila, onadva pa se tega ne zavedata. Dovolj sem stara, da
se zavedam svojih dejanj.
Dovolj imam tega, da vsakič, ko moja sestrica ali pa obe ušpičiva kaj in se
vedno najprej name spravijo, me naderejo in zraven povejo še cel kup
zgodovine dogodkov, me kaznujejo, sestrica pa (ker je dobra igralka, npr.
nalašč začne jokati in se prilizovati staršem) odnese brez kazni in batin ali pa ko
kazen krši, noben ne opazi. Ko pa kaj takega naredim jaz, pa je samo še huje.

3. Kaj bi naredil ali spremenil, čeprav veš, da bi to lahko imelo posledice?
Preden bi moji starši rodili otroke, bi morali prebrati vsaj 3 knjige o starševstvu
in vzgoji otrok.
Bila bi bolj drzna, več bi si upala.
Da bi bila nekdo drug.
Imela vsaj vikend s prijatelji brez staršev, da bi lahko skupaj delali vse sorte
traparij.
Lahko bi se manj obremenjevala z manjšimi stvarmi in “overthinkala”, saj to
povzroča veliko nepotrebnega stresa. Bojim se le, da če tega ne bom več
počela, bom postala brezbrižna in nesočutna.
Da bi živeli na kmetiji in bi imeli konje.
4. Kaj bi na koncu sporočil svojim staršem.
DA NAJ ZAPREJO VRATA, KO GREJO VEN IZ MOJE SOBE.
Svojim staršem bi sporočil, da moja sestrica pod nobenim pogojem ni angelček.
Da jih imam rada in cenim njihov trud.
Rada bi jim sporočila, da ju imam najbolj, kar se da, rada.
Rada vaju imam, ampak ali bi lahko zapirala vrata moje sobe. Aja, pa hvala za
vso ljubezen.

Rada vaju imam.
Rada vaju imam, čeprav tega ne pokažem velikokrat. In oprosti za vse.
Rad vaju imam, ampak potrkajta preden stopita v mojo sobo.
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Bilo je zelo zanimivo. Dokazali so mi, da lahko tudi jaz pomagam svetu.
Predstava mi je bila všeč. Veliko sem izvedela o življenju medvedov.
Predstava mi je bila zelo všeč, ker je poučna in prikazuje, kako se nekatere živali
borijo drugače kot ostale. Odraslim priporočam ogled, saj bi mogoče nekateri
prenehali onesnaževati okolje.
Predstava je bila zelo zanimiva, zaradi uprizorjenih likov naravnih pojavov, ki so
bili narejeni iz prozorne folije. Predstava mi je bila zelo všeč.

Odraslim bi povedal, naj mislijo na okolje in prihodnost naravnega okolja. Naj
ugašajo luč, če le ta ni potrebna, se vozijo z avtomobilom, če je le nujno, naj
ločujejo smeti, naj ne kupujejo nepotrebnih materialnih stvari, saj to kopičenje
stvari (oblačila, plastične igrače ...) ustvarja še več smeti. Tisti ki lahko izdelajo
stvari, ki ne škodujejo okolju, naj jih izdelajo, a naj ne bodo predrage, saj si jih ne
more vsak privoščiti. Odgovorne odrasle (predsednik države, lastniki podjetji,
znanstvenike ...), ki lahko vplivajo na početje ljudi, bi prosil, da naredijo vse, kar
je možno, da bi imeli, kar ne škoduje okolju predvsem, ne draga vozila brez
izpušnih plinov, ustavijo ubijanje živali, ukrepajo, da bi imeli vsi čisto vodo in
zrak.
Čuvajmo naš planet, saj je naš edini dom.
Antarktika mi je zelo všeč. Tudi sam si bi želel oditi na tja. Če pa se bo narava
spremenila, je ne bom več videl.
Prebivalci sveta imamo moč spreminjati svet. Za čistejše okolje sam največ
lahko naredim tako, da ločujem smeti, uporabljam čim manj embalaže, kupujem
živila tako, da dopolnjujem embalažo, katero že imam. Na primer izberem vedno
veliko pakiranje Čokolina ali kakava in polnim embalažo, ki jo imam doma.
Uporabljam prevozna sredstva, ki ne onesnažujejo okolja, in tista prevozna
sredstva, ki imajo čim manj izpušnih plinov, uporabljam avtobus, hodim čim več
peš, vozim kolo, ugašam luč, ko jo ne rabim in ne pustim, da teče voda, ko jo ne
rabim.
Na koncu predstave postavijo ogledalo publiki. To si razlagam tako, kot pravijo
“sem mu postavil ogledalo’’, kajti samo mi lahko spremenimo svet, a hkrati
ogledalo pokaže tudi to, da smo mi krivi, da je svet takšen.

