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AGNĖ ŽAGRAKALYTĖ – viena įdomiausių jaunosios kar-
 tos lietuvių rašytojų. Yra išleidusi du eilėraščių rinkinius
 („Išteku“, 2003, „Visa tiesa apie Alisą Meler“, 2008) ir romaną 
„Eigulio duktė: byla F 117“ (2013), jis pelnė Jurgos Iva-

 nauskaitės ir Patriotų premijas, buvo įtrauktas į 2013 m.
kūrybiškiausių knygų dvyliktuką.

 Šioje A. Žagrakalytės prozos knygoje pasakojama jaunos
 moters Klaros gyvenimo istorija. Įvykiai čia veja vienas kitą,

 epizodai dėliojami tartum komiksų pasaulyje – iš pradžių piešiami neaiškūs, bet
nerimą keliantys siužeto kontūrai, vėliau ima ryškėti veikėjų paveikslai, charak-
 teriai, galiausiai pasipila spalvos, ryškios ir sodrios, tekstas ima srūti su gaivališka
energija. Pati autorė šį kūrinį vadina literatūriniu bande dessinée, komiksu.

Ar jūs tikrai nematote ir negirdite, kaip baisiai tyli mūsų pačios gražiausios ir  
geriausios mergaitės?

Klara – mergaitė, gimusi ir augusi Lietuvoje, suvargusi paauglė: pagalbinė mo-
kykla, ligoninės, alkis, skurdas ir pažeminimas, vienišumas...

 Klara – mergina, išlėkusi gyventi pas motiną ir patėvį švedą į tolimą Suomijos
 salą: atsitiktiniai darbai, salsos klubas, komiksų piešimo pamokos, nauji draugai,
 meilė...

 Klara – jauna moteris, keliaujanti po pasaulio didmiesčius: pluoštai grynųjų,
 deimantai, balti kostiumai, striptizo klubai, raudonųjų žibintų kvartalai, kokaino
pėdsakas, truputis kraujo...

 Klara – bėganti ir bėganti. Prisiglaudusi Ardėnuose pas senutę bulgarę, ji piešia
savo gyvenimo bande dessinée – baisią pasaką ne vaikams.

„Kodėl bande dessinée? Todėl, kad į nupieštą kraują žiūrėti yra daug paprasčiau.“
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Angulemo komiksų festivalis, trys sutartys su mafio-
zinėmis leidyklomis – nebėra laiko, o tu dar sugebi šitaip 
vaikiškai įsisirgti?

Klara šniurkšteli nosim. Rodos, ir saulė žlibina, bet 
drėgmė iš žemės, įšaknytos laukiniais česnakais. „Madmu-
azel, padėkite man atsistoti“, – senoji įsako piktokai, matyt, 
sušalo ir ji. Kiek laiko čia sėdi ant šito suolelio?

Ardėnai, jos įsitaisė savo bungale, nelyg bunkery, jau 
visai neblogai, – kas galėjo pagalvoti?

Štai madam Petčeva įsikibo į Klarą smailais lakuotais 
nagais, įsikirto į parankę, prisekė istorijų – užsimiršusi čia 
rusiškai, čia prancūziškai, čia neaišku kokia tyliąja marmė-
jimo kalba, – o Klarai šalta ir nuobodu vis laukti ir laukti, 
tad pradžioje mandagiai pasiklausė, dabar jau antra diena 
snūduriuoja, migdoma madam kerų. 
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Madam vėl po galvos operacijos, madam sūnus vėl 
labai užsiėmęs, baisiai neturi laiko, baisiai jam reikalai vis 
dega ir dega, ir sudega, reikalams pardavęs madam namą 
kiek prakuto, bet reikalų tik daugiau, o madam sėdi sau 
bungalų skverelyje įsauly, šalia skardžio, viena ir viena čia 
sėdėti nenori.

„Padėkite man atsistoti“, – taip jos susipažino Briuse-
lyje. Klara dūlino Lakeno parku visai apdujusi, suko ratus, 
girgždindama takelio žvyrą, basučių kulnai klaipėsi, – kur-
va tu kurva, – dirželiai įsirėžę į čiurnas, patinusias nuo ilgo 
ėjimo, kas gi jai galėtų padėti?

Ir tada – padėkite man.
Taip Klara parvedė madam Petčevą namo, taip ma-

dam Petčeva parsivedė Klarą.
„Arbatos?“ – paklausė, kai ta miela liūdnoka mergi-

na tamsiais bendrabučio koridoriais palydėjo ją į kambarį. 
Tada mergina apsiverkė, vėliau pasakojo siaubingus daly-
kus, prišnypštė pusę popierinių rankšluosčių ritinio, bet 
Petčeva taip pat buvo tylėjus ilgai ir taip pat norėjo papasa-
koti siaubingų dalykų. 

Mergaitė gėrė arbatą, kimšo žagarėlius, madam pa-
tenkinta sukosi virtuvėje, visai pamiršusi savo susisukusią 
galvą, pagaliau turėdama ką maitinti, turėdama, kas jos 
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klausosi, keliskart šliukštelėjo slyvų degtinės – ta moka 
ašaras trėkšti, bet ir gražiai jas išdžiovina. 

Miela mergaitė išsimiegojo ir išbimbė, grįžo tačiau 
po savaitės, paliko rankinę, kimšte prikimštą, senoji net 
persižegnojo, bet dar po kelių rankinių

apsiprato.

Kada tai pradėjo byrėti? Ar buvo kokių įskilimų, trū-
kių? Ar juos laiku užglaisčius dar buvo galima visa pakeisti?

Kada jis ėmė nebesivaldyti? Negalima nesivaldyti.
Kada ji ėmė nebesitvardyti? Negalima nesitvardyti.

Susiimk, Klara, susiimkime, nagi.
Ką vėl šneka ši moteris? 

O, kaip visa buvo, Karlai, – kelionės, taškantis pini-
gais, – visada tik grynieji, pluoštai grynųjų, sukamšyti, kur 
tik kemšasi.

Klara dabar toli.

Suomijos oro uoste perka auskarus, sidabro arkliu-
kus, jie klaksi Klaros ausyse – cak cak cak – pati ji it ku-
melaitė dailiauodegaitė – štai, atkaukši panelė mandagybė, 
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