
HER CHILD ISN'T SICK. HE'S JUST DIFFERENT/ 

JOS VAIKAS NESERGA, JIS TIK KITOKS 

 

English Lietuviškai 

My son will never be normal 

Excpecting a baby/Three years ago 

...is like planning an exciting trip...  

...trip to Italy  

You buy guidebooks.  

Build wonderful plans.  

The Colosseum.  

„David“ (Michelangelo).  

Venetian gondolas.  

Learning Italian phrases.  

It‘s very exciting.  

Finally the day comes.  

Already?!  

You pack your bags and leave.  

The plane lands.  

And you are told: “Welcome to Africa!”.  

“What do you mean Africa?” – you say.  

“I was flying to Italy! I was supposed to arive 

in Italy! I‘ve been dreaming of visiting Italy 

my whole life!”  

But the flight was changed.  

The plane landed in Africa. Rehabilitation 

facility 

You will have to stay here.  

You weren‘t brought to a terrible place!  

It‘s just a different country.  

You will have to buy  new guidebooks.  

Learn a new language.  

Adjust to the climate.  

Meet people...  

...you never would‘ve met.  

It‘s just a different country.  

The pace of life is slower there than in Italy.  

Less vibrant.  

But after you‘ve lived here for a while...  

...you look around – and you start to 

notice...  

There are waterfalls in Africa!  

Pyramids!  

Ancient cities and national parks!  

Mano sūnus niekada nebus normalus 

Kūdikio laukimas/Prieš trejus metus 

...tai lyg įdomios kelionės planavimas...  

...kelionės į Italiją 

Tu perki kelionių vadovą. 

Kuri nuostabius planus. 

Koliziejus. 

„Dovydas“ (Mikelandželas). 

Venecijos gondols. 

Itališkų frazių mokymasis. 

Tai labai įdomu. 

Pagaliau ateina diena. 

Jau?!  

Tu susipakuoji lagaminus ir išvyksti. 

Lėktuvas nusileidžia. 

Ir tu sakai: „Sveikai atvykusi į Afriką!“. 

„Ką reiškia Afrika?“ – to sakai. 

„Aš skridau į Italiją! Aš turėjau atvykti į Italiją! 

Aš visą gyvenimą svajojau apsilankyti 

Italijoje!“ 

Bet skrydis buvo pakeistas. 

Lėktuvas nusileido Afrikoje. Reabilitacijos 

centras  

Turėsi likti čia. 

Tu nebuvai atgabenta į baisią vietą. 

Tiesiog tai kitokia šalis. 

Tau teks nusipirkti kitą kelionių vadovą. 

Išmokti naują kalbą. 

Prisitaikyti prie klimato. 

Sutikti žmones... 

...kurių niekad nesutiktumei. 

Tai tik kitokia šalis. 

Gyvenimo tempas yra lėtesnis nei Italijoje. 

Mažiau kunkuliuojantis. 

Bet pagyvenusi čia kurį laiką... 

...tu apsidairai aplink ir pradedi pastebėti... 

Afrikoje yra vandens kriokliai! 

Piramidės! 

Senoviniai miestai ir nacionaliniai parkai! 

Bet visos tavo draugės išvyko į Italiją. 



But all you friends go to Italy.  

Everyone is bragging...  

...what a greate time they had in Italy.  

And all you can say is:  

“Yeah, I was planning to go there too”.  

This pain never goes away completely.  

Why do you need a sick kid?!  

You can‘t handle it!  

You should have another one...  

...while your husband hasn‘t escaped!  

Losing a dream is a big loss.  

They all said the same thing!  

As if Alain‘s life was worth nothing!   

Who?!  

Mothers of healthy childrens!  

But if you spend the rest of your life...  

 

... mourning that you haven‘t made it to Italy 

 

They know nothing about us!  

...you‘ll never get the chance to enjoy the 

special things... Anna, look!  

...beautiful...  

...that Africa has to offer!  

Dedicated to moms of special needs 

childrens.  

YOU CREATE MIRACLES EVERY DAY!  

 

THANK YOU!  

Visos giriasi... 

...kaip puikiai leido laiką Italijoje. 

Ir viskas, ką tu gali pasakyti, yra: 

„Ech, aš taip pat planavau čia nuvykti“. 

Šitas skausmas niekada neišnyks. 

Kam tau reikalingas nesveikas vaikas?! 

Tu negali susitvarkyti su juo! 

Tau reikėtų kito vaiko... 

...kol tavo vyras nepabėgo!... 

Svajonės praradimas yra didelė netektis. 

Jos visos kartojo vieną ir tą patį! 

Lyg Alano gyvenimas nieko nevertas! 

Kas?! 

Sveikų vaikų mamos! 

Bet jeigu visą likusį savo gyvenimą tu 

praleistum... 

...raudodama, kad mes taip ir nepasiekėme 

Italijos... 

Jos nieko nežinotų apie mus! 

...tu niekada neturėtumei galimybės 

mėgautis ypatingais dalykais... Ana, 

žiūrėk!... 

...nuostabu... 

...kuriuos Afrika gali pasiūlyti! 

Skiriama specialiųjų poreikių vaikų 

mamoms. JŪS KURIATE STEBUKLUS 

KIEKVIENĄ DIENĄ! 

AČIŪ JUMS! 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 


