
Galima nugyventi gyvenimą ir visai be poezijos. Bet galima atsiversti knygą ir pajusti, kaip 

kutena ropojanti auksinė skruzdėlė, darosi žvarbu nuo šalia pritūpusio mėlyno rūko ar į 

rankovę įlindusio vėjo. Ir nė nepastebėsi, kaip pasiklysi miego karalystėje tarp minkštų 

kaktusų, atsidursi ant stogo triukšmingame paukščių turguje, o tada užklups toks lietus, 

kad supelys visas miestas. Čia gali sutikti ir savo baimes – tamsą, didžiulį vorą ar Tą, kuris 

gyvena po lova. O jei pasidarė per daug baisu, bėk į virtuvę, kur skamba linksmos 

daržovių operos ir verda kulinarinės dramos. Viskas čia pasakiškai tikra ir baisiai gražu. 

Viskas taip, kaip poetė Daiva Čepauskaitė savo akimis matė ir dailiai užrašė knygoje 

,,Baisiai gražūs eilėraščiai‘‘ 

Baisiai gražūs eilėraščiai / Daiva Čepauskaitė. - 2017.: Žaliasis kalnas, 44p. 

Mes dažnai pamirštam, kad pats gyvenimas, tai yra galimybė nugyventi tau skirtą laiką, jau 

pats savaime yra laimė. Tai didžiausias mūsų turtas – kurį laiką pabūti kartu, nudirbti 

kažkokius darbus, pasidalinti, pakalbėti, patylėti. Pabūti. Daugiau mes nieko neturim, iš 

esmės. Ir aš suprantu, kad šiais laikais daug kam tas buvimas net nekvepia laime, bet tai 

yra vienintelė galimybė tikėti, mylėti, neapkęsti, dirbti, kovoti, siekti, įrodyti. Tiesiog gyventi. 

Laimė tai ne akimirkos euforija. Laimė kartais ateina su išmintim, patirtim ir suvokimu. 

https://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/buvimas-kartu-vienintele-galimybe-myleti.d?id=41080337 

 

Daiva Čepauskaitė 

Gimė 1967 04 24 Marijampolėje. 1985–1991 m. studijavo mediciną Kauno Medicinos 

akademijoje ir įgijo gydytojos specialybę. Mokėsi scenos meno Kauno jaunimo muzikinėje 

studijoje, vadovaujamoje S. Rubinovo. Nuo 1990 m. dirbo aktore Kauno kameriniame 

teatre, 2008–2016 m. Kauno kamerinio teatro literatūros dalies vedėja, nuo 2017 m. 

Nacionalinio Kauno dramos teatro dramaturgė. Rašytojų sąjungos narė nuo 1998 m. 

 

https://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/buvimas-kartu-vienintele-galimybe-myleti.d?id=41080337


Svarbiausi darbai teatre 

2018Pjesės Getas dramaturgija 

rež. Gintaras Varnas, Nacionalinis Kauno dramos teatras 

Pjesė Lė-kiau-lė-kiau rež. Eglė Kižaitė, Nacionalinis Kauno dramos teatras 

2017Inscenizacija spektakliui Labas, Lape! pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra 

lapė“ rež. Eglė Kižaitė, Nacionalinis Kauno dramos teatras 

 
 

Apdovanojimai 

2018 Jotvingių premija už eilėraščių knygą „Baisiai gražūs eilėraščiai“ 
2018 m. „Poezijos pavasario-2018“ organizatorių premija už poeziją vaikams. 

2017 m. Aldonos Liobytės premija už reikšmingiausią metų debiutą – knygą „Baisiai 
gražūs eilėraščiai“. 

2011 Paskelbta metų tolerancijos žmogumi už pjesę „Duobė“ / Sugiharos fondas 

„Diplomatai už gyvybę“ 

2008 LATGA-A „Metų autorė“ literatūros teatrui srityje 

2007LATGA-A „Metų autorė“ literatūros teatrui srityje 

Auksinis scenos kryžius geriausiai nacionalinės dramaturgijos autorei už 

pjesę „Pupos“ 

2005 Poezijos pavasario Maironio premija bei „Poezijos pavasario“ laureatės titulas 

už poezijos knygą „Nereikia tikriausiai būtina“ 

2003 II premija Lietuvos radijo pjesių konkurse už pjesę „Atviras lūžis“ 

2002 I premija Lietuvos radijo pjesių konkurse už pjesę „Pupos“ 

2001 III premija ALF pjesių vaikams konkurse už pjesę vaikams „Bulvinė pasaka“ 

1999 Fortūnos apdovanojimas ir nominacija Kristoforui už pagrindinį Lavinijos 

Menon vaidmenį spektaklyje„Gedulas tinka Elektrai“ 

1996 Fortūna už nepagrindinį Ledi O. vaidmenį spektaklyje „Peepshow“ 

 
Kiti projektai 
 

2017 Eilėraščių knyga „Baisiai gražūs eilėraščiai“ (leidykla „Žalias kalnas“) 

2016 Pjesių knyga „Aš tave užmiršau“ (Rašytojų sąjungos leidykla) 

2010 Eilėraščių rinktinė (Kauno meno kūrėjų asociacija ir leidykla „Naujasis lankas“) 

2004 Poezijos knyga „Nereikia tikriausiai būtina“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla) 

1998 Poezijos knyga „Suvalgiau vieną spanguolę“, („Nemuno“ leidykla) 

1992 Poezijos knyga „Bevardžiai“ (leidykla „Keturi vėjai“) 

https://dramosteatras.lt/lt/kurejai/daiva-cepauskaite/ 
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