


~ koncertas / storytelling’as ~

@ Dramaturgė - Režisierė - Aktorė / Andra Kavaliauskaitė 
@ Kompozitorė / Elena Neniškytė 
@ Vizualizacijų kūrėja / Violeta Mackialo 
@ Choreografė / Agnė Juška Petrulė 
@ Režisieriaus asistentė / Alma Purvinytė

@ Fotografai / Dmitrij Matvejev ir Audrius Šidlauskas

Esame dėkingi spektaklio bendrakeleiviams:
Rachelės Vynuogynui bei Krizinio Nėštumo Centrui.



Oho… Koks keistas jausmas: sveikinuosi ir jaučiu, kad girdi. Gal net jauti? Stebi? Gal sėdi 
ant mažojo piršto ir linguoji kartu su kiekviena raide, skiemeniu… O gal jau seniai esi kitų 
sūpuojamas… Ką aš čia kalbu? Atleisk man. Už viską. Už tai, kad suabejojau, kad buvau per 
silpna, kad patikėčiau mumis. Aš esu tokia dėkinga, kad pasirinkai mus. Tavo pasirinkimas 
buvo geras, tik… A t l e i s k, norėtųsi kartoti ir daugiau nieko, nes nesu verta, kad to 
klausytumeisi. Atleisk, Drambly, mano malda buvo per gležna, kaip popierius, kuris sulytas, 
plyšta… Plyšom. Visi trys. Ir žinau, kad galėjo ir būtų buvę viskas kitaip, jeigu nebūčiau jo 
apliejusi karčiomis dvejonėmis ir mintimis, apie tavęs gražinimą namo. Iš namų namo… 
Matai, suaugę žmonės nusikalba. Ir dešimt taisyklių čia nieko neturi bendro. Dingo spalvos, 
kvapai. Tarsi užsidėjo stiprus rūkas ir jo nusisiausti nebegalima. Prakeikiu tą dieną, kai 
įtikėjau, kad esu per maža, per silpna Tave užauginti, kad nesu pati užaugusi ir negalėsiu 
Tau suteikti laimės, kad nesugebėsiu tavęs nekontroliuoti, kad nesugebėsiu auginti doro, 
neformuojant pagal save, tarsi kokios norėjau pati. Paniškai bijojau būti mamos kopija, 
nenorėjau tau tokios vaikystės, kurią turėjau pati. Taip, žinau. Nereikėjo klausyti kitų, bet… 
Drambly, aš pati pavirtau į skiemenis, į nutrupėjusias raides, aš nebūčiau galėjusi būti 
tau ta, kurios esi vertas, aš pati nesurinkau savęs. Aš išdaviau Tave, Drambly. Išmainiau 
į tuštumą. O likus kelioms dienoms iki praradimo, pradėjau laukti ir pradėjau svajoti, kaip 
mokinsiu pinti iš pienių vainikus, kad galėtumei pradžiuginti mergaitę, kuriai pajausi šiltus 
jausmus. Kaip jai riši batukus, nes tą būsiu dariusi tau, o tu man ir kaip su pasididžiavimu 
eisiu mieste kreivai suraišiotais batraiščiais, nes tai mano SŪNAUS šedevras. Svajojau 
valgysim sumuštinius, gersim aviečių arbatą, tarsim skiemenimis skrendančių paukščių 
pavadinimus ir pasitiksim saulę. Vietą, kurioje pusryčiausime, žemėlapyje pažymėsim 
straubliu, ir taip iki tol, kol nebenorėsi arba kol žemėlapis pasibaigs. Laukiau tos dienos, 
kai vieną dieną pasakysi: gal gali išeiti? Aš noriu nusiprausti vienas. Arba: gali manęs prie 
svetimų žmonių nebučiuot? Regis, įsimylėjau. Svajojau, kokį gausiu laišką, skirtą Kalėdų 
Seniui su Tavo prašymais, o Tu melsi, kad tik Kalėda nepadovanotų dar vienų languotų 
marškinių ir dar vieno suvenyrinio dramblio. Įsivaizdavau, kaip vieną dieną virpėdamas 
paskambinsi: mama, prisėsk ir pažadėk, kad nerėksi. Žodžiu, padariau avariją… Drambly, 
ar didesnę avariją būtų galima padaryti, nei padariau aš? Greitis buvo nenusakomas, 
aplink nieko nebuvo girdėti išskyrus variklio burzgimą, spidometre rodyklės sukosi, blaškėsi 
nerasdamos skaičių, buvome be saugos diržų, o kai atsitokėjau ir paspaudžiau stabdžių 
pedalą, stojo tyla. Joje gyvenu iki šiol. Taip ir neišmokau padoriai vairuoti… Atleisk, 
Drambly, kad pabūgau lemiamą akimirką paimti tvirtai vairą į rankas ir nepasiduoti pro 
šaly pralekiančių fūrų grasinimams.

Labas, Drambly,



KITOKIA – dviejų žmonių (KIOKIOS ir Bernard N. Nathanson) išpažintis kurią
stiprina (arba vėsina) atviras bei betarpiškas atlikėjos pokalbis su žiūrovu.
Pokalbis, iškeliantis klausimus, tačiau neduodantis savojo atsakymo. Pokalbis
be moralizavimo ir didaktikos, kaip puiki galimybė be gėdos pratęsti dialogą
namuose, mokyklose apie lytinį brendimą, seksą, meilę, jausmus ir
atsakomybę. Ne tik prieš save, vienas kitą, bet ir..(?)

9 metus slėpusi savo didžiąją patirtį, atlikėja KIOKIA nusprendžia naująjį 
albumą (,,KITOKIA“) paskirti toms ir tiems, kurie taip pat buvo, yra ar dar bus 
tame kelyje, kurį jį pati nuėjo/eina. Per 9 muzikinius kūrinius, 9 monologus 
bei pokalbius su žiūrovu atlikėja papasakoja savą patirtį. Atvirai kalba apie 
tai, ko nei tėvai, nei mokykla nemokė. Apie gyvybę ir jos atsiradimą. Apie 
tašką, kuris nėra tik TAŠKAS, netyčia brūkšteltas rašikliu matematikos 
sąsiuvinio langelyje.
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„TAIP, AŠ ESU KIOKIA IR ŠIANDIEN LABAI RIZIKUOJU”



„TAIP, AŠ ESU KIOKIA IR ŠIANDIEN LABAI RIZIKUOJU”





MALDA

aš šiandien važiuoju su tyla:
susigūžę dangūs sukrūpčioja,
iš miego pakirstas rūkas jaučia,
ko riaumoja miesto valdovai,

broliai,

nuo šiol mes ne po vieną  
važiuojam, 
stotelėse stovim  - po du

atmatuosiu rūką, 
tiek kiek reikės – 
sustokit! 
pasauliui mūsų rankos – 
nesibaigianti juosta,
išausta krauju ir tikėjimu,
viltim, brolybe, 
o mazgas – mūs malda

atmatuosiu rūką,
tiek kiek reikės,
uždengsiu akis, 
pažaiskim, kaip vaikystėj...

atmatuosiu rūką,
tiek kiek reikės
uždengsiu akis, 
pažaiskim, kaip vaikystėj:
aklą, kurčią,
bet jaučiantį

broli,

užrišk akis ir puikybę,
už(si)kimšk ausis ir protą,
noriu atkvėpuot save

atmatuosiu rūką,
tiek kiek reikės, 
uždengsiu,
kaip vaikystėj,

broli, 

užrišk akis,
užkimšk ausis
ir puikybę, ir protą
noriu atkvėpuot save! 
noriu atkvėpuot! save!
atmatuosiu rūką,
tiek kiek reikės,
uždengsiu akis,
pažaiskim, kaip vaikystėj:
aklą, kurčią, bet jaučiantį,

broli, 

užrišk akis
ir puikybę, 
užsikimšk ausis ir protą,
noriu atkvėpuot...



 „Taip, aš esu žudikė ir esu laisvėje. Niekas manęs nenuteisė 
iki gyvos galvos, nors nutraukiau kitam gyvybę.“

„Naktį, nubėgau į policiją ir meldžiau, kad mane uždarytų, 
niekada iš ten neišleistų. Jie tepasakė: jus galima uždaryti. 
Tik ne čia, o Vasaros g.  5.“

„Po nužudymo valandos palatoje buvome dviese. 
Pasižiūrėjom viena kitai į akis ir nusisukome kiekviena į 
savo sieną. Šiandien pirma diena, kai nuo tos sienos atsisuku. 
Čia ne palata. Jūs – ne ji. Ir tai nemažai pasako. Aš žinau, kad 
rizikuoju apie tai kalbėdama, bet daugiau tylėti nebegaliu. 
Ne tik dėl to, kad dar kartą išpažinčiau savo klaidas, o tam, 
kad parodyčiau, kokį slibiną esme užsiauginę. Ne, jis nėra 
devyngalvis. Aš net nesu tikra, ar įmanoma tas galvas 
suskaičiuoti.“
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„Vieną dieną, nuvažiavau į kapines, aplankyti Dramblio 
kapo. Žiūrėdama į paminklą, jo mamai įrodinėjau, kad 
padaryta grubi klaida: jis mirė prieš dešimt metų! Juk 
atvažiavau būtent dėl to. Mama, dievagojosi, kad ne, 
jau vienuolika metų, kaip sūnaus nėra. Rėkiau visoms 
kapinėms įrodinėdama: kaip galima taip išniekinti  
atminimą ir šlykščiai lyg niekur nieko išbraukti metus! 
Pasirodo, klaidos daromos ne tik (gimus) pase, bet 
ir ant paminklų. Pajutau, kaip megztinio rankove 
bandau nutrinti į akmenį įkaltus mylimo mirties 
metus, kol galiausiai suvokiau: trinu save ir savą 
neišgedėtą skausmą. Vieneri metai manyje tiesiog 
dingo. Užsisluoksniavo. Aš jų negyvenau. Aš juos 
iškvėpavau.“





Atlikėja KIOKIA kviečia žiūrovą į atvirą pokalbį, palytėtą electronic/idm/ 
dance/triphop muzikos garsų. Taip, gal šis pokalbis nebus kupinas šviesos ir 
margo džiugesio. Gal jame bus daugiau tylos ir klausimų: kodėl kalbėti apie 
seksą, abortą vis dar gėda ir nejauku? Kodėl nuogą kūną pamačius, išpila 
karštis? O jei tą mato dvylikametis, kyla noras jam dengti akis ar perjungti 
kanalą: čia ne tau, čia – suaugusiems. Mokykloje mokytojos pristatydamos 
temas apie lytinę brandą vis dar kalba išpiltos prakaito, o menstruacijos 
vis dar laikomos gėda bei liga (?). Vis dar nenorima pripažinti, kad niekas 
nepasibaigia vien tik gyvybės nutraukimu ir tik puse lūpų kalbama, kas 
vyksta su moterimi po jo. Ar poabortinė depresija yra gydoma? Išgydoma? 
Ar ji apskritai egzistuoja? Ar tikrai ,,susitvarkysi ir viskas“ yra tas pats, kas 
susitvarkyti spintą ir iš jos išmesti nereikalingus rūbus? Kodėl moterys (šis 
kūrinys sukurtas, remiantis trimis realiomis moterų istorijomis) mini Rachelės 
vynuogyną? Kas jis? Kada gyvybė yra gyvybė, o kada dar tik taškas, lengvai 
pašalinama ląstelė?

„VISĄ TĄ LAIKĄ BUVAU PATI SAU IR ŠVENTIKAS, IR 
DIEVO NAMAI, IŠ KURIŲ IŠMESTAS KŪDIKIS.“

        O kokį slibiną maitini Tu?



KURTU

kurtu nuo savęs,
jaučiu,  
kaip slystu siela 
nuo kalno, 
kurio vardu 
pašventinti 
mūsų namai

ar girdi, 
kaip tyliai
sukūriau miškus, 
kad galėtum
iš lėto įbrist basom, 
užmerktom 
tik tu,
kad galėtum 
gurkštelt tylos,
supyliau kopas
ir delnai maudės moly

nebijok, 
ateik atsigert

čia – saugu, 
čia  - ramu,
aš – ne vilkas, 
pasiskolinęs svetimo kailį

aš – moteris, 
mano delnais 
miškai meilę ošia. 
matai valtį ir žemėlapį?
sukūriau mums, 

kad nepasiklystume,
kai pamesim kvėpavimą,
kad turėtume, kur sugrįžti
nuogai išbūt savą lietų 
ir be gėdos gėlą nupraust

sukūriau didelį langą,
kad galėtume pūsti orą
ir piešt svajones pirštų galais,
kol susijungs į vienį ir kūnas užtirps

prieš žengiant pirmą bendrą žingsnį,
tapau paukščius, 
kad išmokčiau
su tavimi susikalbėt

išmoksiu skraidyt
naktimis prisiekiau kūrėjams
ir laukiau, kol įteiks sparnus

aš pasiruošus,
pasiruošus pralaimėt save,
kad laimėčiau mus,
jei to prireiktų, 
tik pasorodyk

kur tu?
kodėl jaučiu,
bet nesimato?
kur tu? 

virpa miškai,
bet nuo ko nesimato...







Tik nedrįsk prieštarauti. Žinau, kad kils noras raudonu rašikliu nubraukti tą dviskiemenį žodį, 
bet jis – nenubraukiamas. Čia tas pats, kad nubrauktum mane. O aš juk nenubraukiamas. 
Mes nei vienas nenubraukiamas. Mes esam. Skirtingose erdvėse, bet esam. Kiekvienas 
savaip dideli. Ir gražūs. Taip, mes nesusitikome, bet man visad būsi TU. Kaip ir aš tau. 
To nepaneigsi. Aš kaip pėdsakas sau ir tau. Tik mano pėdų niekas nemato, jos įmintos į 
mus. Nebeverk, labai prašau. Užtenka. Nebauski savęs, nes man taip pat darosi sunku. 
Jeigu taip ir ilgiau, pavirsiu į sudžiuvusią slyvą. Kuo labiau verki, tuo labiau raukšlėjuosi, 
nors neturiu nei vienos dienos senatvės. Aš visiškas seniukas, pažiūrėk. Mes gi susieti. 
Aš vis dar gyvenu tavo kvėpavimu, skubu, kai skubi tu, ir ilsiuosi, kai miegi. Man vis dar 
nepatinka karamelinis braunis ir morkų salotos su tuo keistu padažu. Man vis dar kvepia 
rožiniai bijūnai… Aš taip noriu paglostyti tave, sugrįžti pas tave, bet neišleidžia. Mums 
neleidžia išeiti. Ypač pakartotinai. Čia kelias į tą pat kryptį – uždraustas. Aš tik jį galiu 
parodyti kitiems. Parekomenduoti. Neleidžia išsirinkti naujų šeimų, kol senoji iki galo 
su mumis neatsisveikino, nepaleido. Kai kurie čia jau šeštas dešimtmetis, turim vieną, 
kuris ryt pasitiks aštuoniasdešimt penkmetį. Ne, nepriimki to kaip kaltinimo, veikiau kaip 
prašymą: leisk man eiti… Aš jau nusižiūrėjau vieną porą, jis – savo rankomis stato namus, o 
ji – kabančius sodus. Beje, vieną sodą Ji pina kaip tik būsimam mažyliui. Jie jo taip laukia… 
Bet visi juos pralenkia, nes išsigąsta, kad menininkai. O man menininkai patinka. Aš labai 
noriu gyventi. Noriu pajusti, kaip ten. Noriu mokytis. Čia mūsų labai daug ir mus labai 
lengva atpažinti, visi kaip sudžiovusios slyvos, o kurį paleidžia, iškart atsirakina čiuožykla ir 
jis čiuožia į naujus namus. Girdžiu, ką galvoji. Tavo mintys, šviečia manyje. Jas kas vakarą 
skaitome vieni kitiems. Mes norime Jums padėti, bet žinome, kad tą galite tik Jūs pačios. 
Mums nevalia daryti įtakos. Ir už šį laišką, man regis, būsiu kaip reikiant nubaustas. Bet 
nebegalėjau viso to stebėti… Kodėl laikai savyje tą liūdesį ir gėlą? Kodėl nepaleidi? Beveik 
kiekvienądien sakai, kad Dievas niekada tau neatleis už tai, kad mane sugrąžinai čia. 
Bet, mama, jis tau seniai atleido. Dabar vienintelis Dievas, kuris neatleidžia, esi sau pati. 
 
Aš Tavęs niekada nesmerkiau ir niekada nekeikiau, aš visad būsiu dėkingas, kad ir mažytę, 
pažintį. Prašau, paleiski mane. Labai noriu nučiuožt...

Tavo, sudžiūvusi slyva

Labas, Mama,
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