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V celé Lönneberze*, v celém Sma° landu**, v celiãkém
·védsku a kdo ví, moÏná na celém svûtû, by se nena‰lo dítû, které dokázalo vyvést tolik skopiãin jako
Emil. To byl ten kluk, co kdysi dávno bydlel na statku Kocouﬁí ve farnosti Lönneberga v kraji Sma° landu.
Îe z toho kluka, aÏ vyroste, bude pﬁedseda obecního zastupitelstva, zdálo se k nevíﬁe, ale on se namoudu‰i pﬁedsedou stal, a k tomu je‰tû tím nejlep‰ím
chlapem v celé Lönneberze. Pﬁedstavte si, Ïe i ti nejhor‰í malí darebáci vyrostou a léty se z nich stanou
poﬁádní lidé. Takové pomy‰lení pﬁece ãlovûka potû‰í,
ne? Nepﬁipadá vám to bájeãné? VÏdyÈ vy jste nûjakou tu ro‰Èárnu uÏ urãitû také provedli. Îe ne? Îe
bych se ve vás tolik spletla?
Alma Svenssonová z Kocouﬁí, Emilova maminka,
zapisovala v‰echny synkovy skopiãiny do modr˘ch
se‰itkÛ, a ty potom schovávala do zásuvky v komodû.
Nakonec byla zásuvka tak napûchovaná, Ïe se ani poﬁádnû vytáhnout nedala. PokaÏdé se nûjak˘ se‰itek
* âti: leneberze
** smólandu
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vzpﬁíãil a pomuchlal. Dodnes ale modré se‰itky leÏí
na svém místû ve staﬁiãké komodû. V‰echny kromû
tﬁí. Ty se Emil jednou pokusil prodat paní uãitelce
z nedûlní ‰koly, kdyÏ potﬁeboval peníze. A protoÏe je
koupit nechtûla, nadûlal z nich papírové lodiãky,
pustil je v Kocouﬁí po potoce a potom uÏ je nikdo nikdy nevidûl.
Paní uãitelka z nedûlní ‰koly nechápala, proã by
mûla od Emila kupovat nûjaké se‰itky.
„K ãemu by mi byly?“ zeptala se pﬁekvapenû.
„Mohla byste podle nich dûti uãit, aby nezlobily
tak stra‰nû jako já,“ odpovûdûl Emil.
Tak to vidíte! Emil sám dobﬁe vûdûl, jaké je kvítko, a kdyby na to nakrásnû chtûl zapomenout, byla
tu Lina, dûveãka z Kocouﬁí, která mu to hned pﬁipomnûla.
„Tebe se ani nevyplatí posílat do nedûlní ‰koly,“
ﬁíkala mu. „Stejnû lep‰í nebude‰ a do nebe se tak
jako tak nedostane‰… leda kdyby tam nahoﬁe potﬁebovali spustit hromy a blesky a sami na to nestaãili.“
Lina byla pﬁesvûdãená, Ïe kde se objeví Emil,
tam je o rámus a rachot postaráno.
„Takov˘ dûcko jsem jaktûÏiva nevidûla,“ povzdechla si Lina a vzala s sebou ven na louku Emilovu sestﬁiãku, malou Idu, která si trhala lesní jahody, zatímco Lina v ohradû dojila krávy. Ida navlékala jahÛdky
na stébla a domÛ pak pﬁinesla pln˘ch pût jahÛdko-
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v˘ch náhrdelníkÛ. Emil z Idy vylákal jen dvû stébla,
a to se zachoval kromobyãejnû slu‰nû.
Nemyslete si, Ïe se Emilovi chtûlo jít s Linou
a Idou na louku za dobytkem. Kdepak, ten se chtûl
jaksepatﬁí vyﬁádit. Popadl proto k‰iltovku a pu‰ku
a uhánûl do ohrady ke koním, vy‰vihl se na Luká‰e
a pustil si to cvalem mezi lískové keﬁe, aÏ drny trávy
odletovaly. Hrál si, Ïe „Sma° land‰tí dragouni útoãí“.
To vidûl jednou v novinách na obrázku, a vûdûl tedy,
jak dragouni útoãí.
K‰iltovka, pu‰ka a Luká‰, to bylo to nejdrahocennûj‰í, co Emil na svûtû mûl. Luká‰ byl jeho kÛÀ, skuteãnû a doopravdy jen jeho, protoÏe si ho opatﬁil úplnû
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sám jedním velmi podaﬁen˘m kouskem na pouti ve
Vimmerby. âepica, jak jí ﬁíkával, byla taková o‰klivá
modrá k‰iltovka, kterou mu kdysi koupil tatínek.
Pu‰ka byla ze dﬁeva a dostal ji od Alfréda, ãeledína
z Kocouﬁí. Ten mu ji vyﬁezal, protoÏe mûl Emila moc
rád. Jinak by si Emil b˘val mohl pu‰ku vyﬁezat klidnû sám. ProtoÏe jestli byl nûkdo ‰ikovn˘ na vyﬁezávání ze dﬁeva, tak to byl právû Emil, vÏdyÈ se v tom
také pilnû cviãil. KdyÏ totiÏ Emil provedl nûjakou
skopiãinu, zavﬁeli ho do truhlárny, a tam si vÏdycky
z dlouhé chvíle vyﬁezal nûjakého legraãního panáãka.
Tak nakonec vyrobil 369 dﬁevûn˘ch panáãkÛ, a v‰ichni tam stojí dodnes, kromû toho jediného, kterého
maminka zakopala za rybíz, protoÏe se nápadnû podobal panu probo‰tovi.
„Takhle se pﬁece probo‰t zpodobÀovat nesmí!“
zhrozila se tenkrát Emilova maminka.
TakÏe teì víte, jak˘ asi Emil byl. Vyvádûl ro‰Èárny, jak byl rok dlouh˘, v létû jako v zimû. âetla jsem
v‰echny ty modré se‰itky, a tak vám budu vyprávût
o nûkolika dnech Emilova Ïivota. Urãitû si v‰imnete,
Ïe Emil udûlal také spoustu dobr˘ch skutkÛ. Abych
byla spravedlivá, musím vyprávût i o tom dobrém, ne
poﬁád jen popisovat v‰echny ty nehorázné skopiãiny.
KoneckoncÛ v‰echny nebyly stra‰né. Provedl i spoustu mal˘ch nevinn˘ch skopiãinek, a vlastnû úplnû
ztﬁe‰tûn˘ byl jen jedin˘ den, totiÏ tﬁetí listopad…
Ne, jen se nepokou‰ejte mû pﬁemluvit, aÈ vám vy-
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právím o tom, co provedl tﬁetího listopadu, protoÏe
to vám nepovím nikdy. Slíbila jsem to Emilovû mamince. Radûji bychom si mohli vzít den, kdy se Emil
choval docela obstojnû, aãkoliv tatínek si to nemyslel.
Bylo to takhle:

SOBOTA 12. âERVNA,

kdy Emil udûlal nûkolik ztﬁe‰tûn˘ch, av‰ak náramnû
vydaﬁen˘ch obchodÛ na draÏbû v Horních Lukách
Jednu ãervnovou sobotu se v Horních Lukách konala draÏba, a rozjeli se tam úplnû v‰ichni. DraÏby
totiÏ pﬁipadaly lidem v Lönneberze a v celém Sma° landu jako nejzábavnûj‰í vûc na svûtû. EmilÛv tatínek, Anton Svensson, tam pﬁirozenû musel jet také,
Alfréd a Lina si vyprosili, Ïe pojedou s ním, a Emil
jakbysmet.
Jestli jste nûkdy byli na draÏbû, tak je vám jasné,
oã tam jde. Urãitû víte, Ïe kdyÏ se lidé chtûjí zbavit
nûjakého harampádí, uspoﬁádají draÏbu, aby na ni
zase pﬁi‰li jiní a jejich vûci koupili. Hornoluãtí se v‰ak
chtûli zbavit v‰eho, co vlastnili, protoÏe mûli v úmyslu se vystûhovat do Ameriky, jak to dûlala v té dobû
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spousta lidí. A tam s sebou pﬁirozenû nemohli vléct
kuchyÀské pohovky, pánve, krávy, prasata a slepice.
A proto teì na poãátku léta pﬁipravili v Horních Lukách aukci – i tak se draÏbû ﬁíká.
EmilÛv tatínek si myslel, Ïe by mohl lacino pﬁijít
ke krávû a moÏná také koupit prasnici, pﬁípadnû i pár
slepic. Proto jel do Horních Luk a Alfréd s Linou
s ním. Nûkdo mu pﬁece musel pomoct ta nakoupená
zvíﬁata odvézt domÛ, takÏe se ani dlouho prosit nenechal.
„Ale k ãemu nám bude Emil, to nechápu,“ vrtûl
hlavou EmilÛv tatínek.
„Mela se tam strhne tak jako tak,“ pﬁizvukovala
Lina, „na to s sebou nepotﬁebujeme brát Emila.“
Lina dobﬁe vûdûla, jaké se dokáÏou spustit hádky
a rvaãky na draÏbách v Lönneberze a v celém Sma° landu, a mûla jistû sv˘m zpÛsobem pravdu. Ale Emilova
maminka se na Linu pﬁísnû zadívala a ﬁekla:
„Jestli Emil na aukci chce, tak pojede, o to se ty
nestarej. Rad‰i dbej na sebe a své chování a zbyteãnû
se nepﬁedvádûj, jak mívá‰ ve zvyku, kdyÏ se dostane‰
mezi lidi.“
Po tomhle pokárání Lina zmlkla.
Emil si nasadil k‰iltovku a pﬁipravil se na cestu.
„Kupte mi nûco,“ Ïebronila malá Ida a dala hlaviãku prosebnû na stranu, aby je obmûkãila.
Neﬁekla to nikomu urãitému, spí‰ jen tak do vzduchu, ale tatínek se hned zakabonil.
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