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Emilijai lipti kopėčiomis buvo uždrausta, kaip ir naudotis tėčio 
skutimosi mašinėle bei žirklėmis avims kirpti. Avių žirklės visiškai ne-
kirpdavo popieriaus, nebent storą kartoną, iš kurio buvo daromos 
dėžės. Tose dėžėse pavasarį mama laikydavo mažus geltonpūkius viš-
čiukus. Ir šiaip dėžės mergaitei patiko sveikos, nes tuomet iš jų galima 
pasistatyti namus. O kodėl negalima naudotis tėčio skutimosi mašinė-
le, nesuprato: kartą ji bandė ja gremžti smakrą, kaip kad tėtis rytais, 
bet barzdaskutė buvo visai neaštri ir net šiek tiek kuteno smakrą. Tik- 
riausiai nuo kutulio tėtis taip keistai vaipydavosi.

O štai kopėčios neatrodė, kad norėtų kutenti. Tamsiai rudas 
medis sugirgždėdavo kiekvieną kartą, kai Emilija jomis užsiropšdavo 
iki trečios pakopos, bet niekada aukščiau. Kiekvieną kartą kopėčios 
keistai išsilenkdavo, lyg pasiruošusios mergaitę sviesti į kitą kambario 
kampą ar dvivėres verandos duris. Vienas durų stiklas buvo įtrūkęs.

Dabar Emilija jau turėjo septynias pakopas, tai yra brūkšnelius 
staktoje, kurioje mama žymėdavo visų ūgius. Per šį gimtadienį mama 
mėlynu pieštuku įbrėžė: 

Durų staktoje buvo pažymėtas ir jos tėčio, ir net 
dėdės Zigmo ūgis, bet kažkodėl tik ji visuomet buvo 
pati mažiausia.

Emilija tvirtai įkvėpė daugiau oro (kad 
būtų lengvesnė, taip sakė brolis!) ir abiem 
rankomis įsikibo medinių kopėčių šonų. 
„Svarbiausia nežiūrėti žemyn, labai 
svarbu nežiūrėti žemyn“, – karto-
jo mergaitė, kol pasiekė trečiąją 
pakopą. Kopėčios sudejavo, 
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šiek tiek išsilenkė, tačiau 
visiškai nesiruošė sviesti 

Emilijos į kitą pusę. Viršutiniai 
strypeliai buvo mažiau apsitrynę, 
o iš ketvirtojo kyšojo nedidelis, 
bet, matyt, smalsus vinukas. Bet ir 
jis mandagiai tylėjo.

Pasiekusi kopėčių viršų Emi 
trumpam žvilgtelėjo žemyn. Kam-
barys visiškai neatrodė didelis. 
Prie svetainės durų grindų dažai 
buvo šiek tiek apsitrynę, prie lem-
pos kabėjo nemažas voratinklis, o 
viename kampe žiojėjo nedidelis 
plyšys, prie kurio kartais budėda-
vo ryškiai oranžinis namų katinas. 
Emilija iškvėpė orą, tvirtai atsispy-
rė ir rankomis palietė palėpės at-
brailą. „Ne taip sunku kopti į viršų, 
kai įkvepi daug daug oro“, – dar 
spėjo pagalvoti.



8

Staiga prieš Emilijos akis atsivėrė neregėtas pasaulis su dūlančių 
spalių ir džiūstančių čiobrelių kvapu, čežančiomis grindimis ir storu 
raudonų plytų kaminu. Pro jį į pasaulį pasižmonėti (pasidūminti) iške-
liaudavo virtuvės kvapai ir dūmai. Palėpės angos dangtis gulėjo prie 
pat mergaitės kojų.

Šviesa nebuvo labai ryški, ypač tokią lietingą dieną. Mat ji galė-
jo pakliūti tik per du nedidelius langus, esančius vienas priešais kitą 
priešingose sienose. Tačiau langai negalėdavo matyti vienas kito per 
tą didžiulį kaminą, todėl atrodė lyg susipykę. Vienas langas, toje namo 
pusėje, kur augo didžiulis jazmino krūmas, buvo įskilęs, galbūt dėl to 
ir slėpėsi nuo savo gentainio?

Vienoje patalpos pusėje ant medinių strypų, pririštų prie stogo 
kraigo virvėmis, kabėjo žieminė šeimos patalynė. Emilija priėjo ir 
paglostė savo minkštą pūkinę antklodę, ant kurios matėsi flomasterių 
dryžiai. Šią žiemą ji sirgo, todėl mama leido piešti lovoje. Kartais 
piešiniai būna didesni už lapus.

Pakampėse gulėjo ryšuliai su senais brolių sąsiuviniais ir knygo-
mis, perrištomis virvutėmis, dėdės Zigmo gitara be stygų, senas se-
nelės ratelis, keletas dalykų, kurių Emi nepažinojo, taip pat didelė 
pintinė su kalėdiniais eglutės žaisliukais ir kokteilių plaktuvas, kuriuo 
mama ruošdavo savo ypatingą braškių ir bananų kokteilį. Burnoje  
pasklido nuostabus braškių skonis.

Didžiausia čia buvo sena medinė dvivėrė spinta, kuri seniau pri-
klausė senelei. Dar ir dabar iš spynos kyšojo nedidelis rakčiukas su 
puošnia raudona juostele ir mėlynu kutu gale. Spintos durys buvo šiek 
tiek praviros. „Matyt, kad įeitų daugiau gaivaus oro“, – pagalvojo mer-
gaitė. Mama dažnai praverdavo namų langus, sakydama, kad kamba-
ryje trūksta gryno oro. Tik Emi niekaip nesuprato, kur dingdavo visas 
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tas grynas oras, jei jau kartą jis užeidavo į kambarį. Reikėtų paklausti 
dėdės Zigmo, kai tik jis sugrįš!

Staiga virš Emilijos galvos kažkas švystelėjo. „Žiurkė!“ – išsigan-
do mergaitė, mat mama Emiliją įspėjo nesiartinti prie grūdų sandė-
lio ir senojo rūsio, kur gyveno šie baisūs padarai. Brolis pasakojo, kad 
žiurkės gali suėsti net katę arba dramblį! O ji buvo tikrai mažesnė nei 
dramblys! Emilija siaubingai bijojo žiurkių.

Neišmanydama, kur slėptis, mergaitė vikriai stryktelėjo prie spin-
tos, pravėrė jos duris ir liuoktelėjo į vidų, tada tyliai ir atsargiai privė-
rė duris ir užsimerkė. Spintoje kvepėjo levandomis. Emilija atpažino 
ir tėčio skutimosi losjono kvapą, mamos rožių aliejų ir dar kažin ką, 
ko niekaip negalėjo prisiminti. Kvapai maloniai kuteno nosį, kol galų  
gale užkuteno.
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– Apči! – neišlaikė Emilija ir garsiai garsiai nusičiaudėjo, nesuspė-
jo net prisidengti. Ir iš karto atsimerkė.

– Aaa! – suklykė kažkas viduje, visai šalia pat Emilijos ausies. 
– Ai! – kažkas šūktelėjo viršutinėje lentynoje. 
Iš netikėtumo Emilija staigiu kojos mostu atidarė spintą ir iššoko 

laukan. Saugiausia vieta pasislėpti mergaitei pasirodė kaminas, už ku-
rio ji ir tūnojo keletą minučių, kol įsidrąsino išlįsti ir pažvelgti į spintą.

– Visiškai nebūtina šitaip spardytis, – sudejavo medinė spinta. – 
Dar vyriai nulūš. 

– Štai štai, koks šių dienų jaunimas, – nerimo balsas viduje. – Vos 
vaikščioti išmoko ir jau kojas prieš suaugusiuosius kilnoja. Kur tai ma-
tyta! Bet tu, rankine, ir bailė! Rėkei kaip skerdžiama, su tokia kaip tu į 
žvalgybą eiti negalima – išduosi!

– Atsiprašau, gerbiamasis, tai buvo taip netikėta. Iš tokio netikėtu-
mo net sagtelė atsisegė, – teisinosi kažkas, kas buvo su sagtele.

– O siūlės nesudrėko? – nenurimo storas balsas. – Matai,  
tik sagtelė.

– Cit, jūs ten apačioje! Mažos mergaitės išsigando drąsuoliai! – 
kažkas nutraukė pokalbius spintoje. 

Kurį laiką buvo visiškai ramu. Iš pradžių Emilijai buvo nejauku. Ką 
ten nejauku! Baisu buvo. Mergaitė palaukė keletą minučių – palėpėje 
niekas nesujudėjo. Ničniekas!  Iš spintos daugiau nesklido jokie garsai 
ir neišlindo jokia žiurkė. Ir spinta buvo tokia, kaip visada. Emi trumpai 
kyštelėjo galvą iš už kamino. Nieko! Tada nedrąsiai žengtelėjo sprin-
džiuką prie spintos, stabtelėjo ir garsiai krenkštelėjo.

– Hm, hm, norėčiau prisistatyti. Aš esu Emilija, gyvenu apačioje. 
Mama dar mane vadina Emi.

Tačiau nei spintoje, nei palėpėje nebuvo nė vienos gyvos dvasios. 
Nebuvo ir negyvos.
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Kurį laiką palėpėje vis dar buvo mirtina tyla. Ją at-
gaivino Emilija, tyliai pabarbenusi krumpliais į lakuotas 
spintos duris.

– Alio! Ar kas nors čia yra?! Aš – Emilija. Netyčia jums 
sudaviau koja, visiškai netyčia. Atleiskite! – mergaitė ne-
drąsiai pravėrė spintos duris.

Niekas neatsiliepė.
– Aūū. Kas nors! Aš viską girdėjau! Girdite? Aš girdėjau!
– Gal vis dėlto reikėtų prisistatyti? – pasigirdo balsas iš 

nosinių skyrelio nuo viršutinės lentynos. – Būtų mandagu.
– Nieko panašaus! Lįsti į svetimą gyvenimą, atsiprašau, 

vidų, tai mandagu?! – garsiai, kad girdėtų visi viduje, suriko 
spintos raktelis.

– Aha, toks tokį pažino ir į šokius pavadino, – 
nuo viršutinės lentynos atsiliepė balta skarelė 
su ryškiomis gėlėmis.

– Kokius dar šokius? – nesuprato Emi.
– Sveika, Emilija, – nekreipdama dė-

mesio į vidaus ginčus sududeno spinta. – 
Kokia tu jau didelė! Kaip čia patekai? 
Seniai tave bemačiau.

– Man jau septyneri ir aš užli-
pau kopėčiomis, visai kaip tėtis ir 
mama, – atsakė mergaitė.

– O kodėl tu čiaudi? Ar persi-
šaldei? – paklausė spinta.

– Nežinau, – atsakė Emilija. – Va-
kar braidžiojau po balas, bet vasarą ga-
lima. Mama sako, kad man alergija.


