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Zarazil se na prahu. Stál jako opaﬁen˘ a díval se
na Emila, na stﬁepy a na pohrabáã, kter˘ maminka
drÏela v ruce.
Neﬁekl ani slovo. Jen se otoãil a ‰el zpátky do
chlívku.
Ale za dva dny dostal od Emila pûtník. AspoÀ nûjaká útûcha.
Tak teì uÏ zhruba víte, jak˘ Emil byl. To s polévkovou mísou se stalo v úter˘ dvacátého druhého kvûtna. A tﬁeba by vás zajímalo i tohle:

NEDùLE 10. âERVNA

kdy Emil vytáhl malou Idu na vlajkov˘ stoÏár
V nedûli desátého ãervna se v Kocouﬁí chystala hostina. Mûlo pﬁijet hodnû lidí z Lönnebergy i odjinud.
Emilova maminka vyváﬁela bez ustání nûkolik dnÛ
za sebou.
„Tohle se prodraÏí,“ vzdychal EmilÛv tatínek. „Ale
kdyÏ má b˘t hostina, tak aÈ to stojí za to! S niãím se
nebude skrblit! Ale nedaly by se ty karbanátky pﬁece
jen udûlat o tro‰inku men‰í?“
„Já dûlám karbanátky pﬁesnû akorát,“ odbyla ho ma-
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minka. „Akorát velké, akorát kulaté a akorát smaÏené.“
A byla to pravda. Kromû toho upekla taky Ïebírka
a roládu z telecího masa a nadûlala spoustu rybího
salátu a naloÏila sledû, napekla ‰trÛdl, uvaﬁila úhoﬁe
a pﬁipravila omáãky a pudinky a dva ohromné tvarohové dorty a zvlá‰tní druh klobásek, a ty byly tak dobré,
Ïe lidé s radostí pﬁijeli aÏ z Vimmerby a Hultsfredu,
jen aby je ochutnali.
I Emilovi klobásky moc chutnaly.
A Ïe byl den jako stvoﬁen˘ pro hostinu! Sluníãko
svítilo, ‰eﬁíky a jablonû kvetly, vzduch byl pln˘ ptaãího zpûvu, a dvorec Kocouﬁí, jak tam leÏel nahoﬁe
na pahorku, byl krásn˘ jako sen. Oblázkové cestiãky
byly ãerstvû pohrabané, kaÏd˘ kout v domû vysm˘ãen˘, jídlo pﬁipravené a nechybûlo uÏ vÛbec nic. Ne,
vlastnû pﬁece jen nûco chybûlo!
„Jemináãku, vÏdyÈ my jsme zapomnûli vytáhnout
vlajku,“ zhrozila se Emilova maminka.
To uvedlo tatínka do pohybu. Vystﬁelil ke stoÏáru
a v patách se mu hnali Emil a malá Ida. Chtûli se dívat, jak se vlajka ‰plhá na vrcholek.
„Myslím, Ïe to bude veselá a povedená hostina,“
ﬁekla Emilova maminka Linû, kdyÏ spolu zÛstaly samy v kuchyni.
„To urãitû, ale nemûly bychom pro jistotu Emila
zamknout do komory jako poslednû?“ zeptala se Lina.
Emilova maminka se na ni vyãítavû podívala, ale
neﬁekla nic.
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Lina pokrãila rameny a zamumlala:
„No tak dobﬁe, ale nechci vidût, jak to dopadne.“
„Emil je moc hodn˘ chlapeãek,“ prohlásila maminka rozhodnû. Oknem vidûla svého hodného chlapeãka, jak pobíhá a hraje si se sestﬁiãkou. Oba byli
hezouãcí jak dva andílkové, alespoÀ tak to pﬁipadalo
Emilovû mamince. Emil mûl na sobû sváteãní prouÏkovan˘ oblek, na kuãeravé kebulce k‰iltovku, Ida
bûhala v nov˘ch ãerven˘ch ‰ateãkách s bíl˘m páskem pﬁes kulaté bﬁí‰ko.
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Emilova maminka byla ‰tûstím bez sebe. Ale potom s obavami pohlédla dolÛ k cestû a povzdechla si:
„Jen aby uÏ Anton tu vlajku vytáhl nahoru, hosté
tu budou cobydup.“
Zdálo se, Ïe to dopadne dobﬁe. Ale jako na zlost,
právû kdyÏ se EmilÛv tatínek pot˘kal s vlajkou, vyﬁítil
se z chléva Alfréd a ﬁval tou nejãist‰í sma° land‰tinou:
„Kravasetelí, kravasetelí!“
A byla to samozﬁejmû Straãena – kráva jedna záludná, zaãne se telit, zrovna kdyÏ je takov˘ spûch
a vlajka jenjen vyletût na stoÏár.
EmilÛv tatínek v‰eho nechal a hnal se do stáje.
Emil s Idou zÛstali u stoÏáru sami.
Ida zaklonila hlaviãku, jak to nejvíc ‰lo, a dívala se
na zlatou hlavici na vrcholku stoÏáru.
„Jú, to je v˘‰ka!“ vydechla. „Odtamtad je urãitû
vidût aÏ do Mariannelundu.“
Emil se zamyslel. Ale ne na dlouho.
„Tak se na to podíváme,“ ﬁekl. „Mám tû vytáhnout?“
Malá Ida se rozesmála. Ten Emil ale je hodn˘ brá‰ka, poﬁád vym˘‰lí nûjaké legrace.
„Tak jo, chci vidût Mariannelund,“ souhlasila.
„Dobﬁe,“ ﬁekl Emil vlídnû. Vzal háãek, na kter˘ se
pﬁipevÀuje vlajka, a povûsil na nûj Idu za pásek. A potom zaãal obûma rukama tahat za lano.
„Îe ale letí‰,“ pochvaloval si Emil.
„Chichi,“ chichotala se malá Ida.
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A malá Ida opravdu letûla. AÏ k vrcholku stoÏáru.
Potom Emil upevnil lano kolem stoÏáru, pﬁesnû jak
to vidûl u tatínka, protoÏe pﬁece nechtûl, aby malá
Ida sletûla a pomlátila se. Visela teì pevnû a spoﬁádanû jako nikdy pﬁedtím.
„Vidí‰ aÏ do Mariannelundu?“ zakﬁiãel Emil.
„Né,“ odpovûdûla malá Ida, „jen do Lönnebergy.“
„Jen do Lönnebergy? To nic není, chce‰ teda dolÛ?“ ptal se Emil.
„Né, je‰tû né,“ volala Ida. „Baví mû koukat i do
Lönnebergy… jé, uÏ jedou hosti!“
A hosté pﬁijíÏdûli. DvÛr pﬁed stodolou se plnil povozy a koni a zanedlouho zaãali hosté proudit brankou a cestiãkou smûrem k domu. První ‰la vzne‰ená
paní Petrellová. Pﬁijela droÏkou aÏ z Vimmerby, jen
aby ochutnala uzenky matky Almy. Byla to moc vzne‰ená dáma s pery na klobouku a sukní pûknû nabíranou vpﬁedu i vzadu.
Paní Petrellová se spokojenû rozhlíÏela kolem sebe.
Kocouﬁí bylo nádherné, jak leÏelo zalité sluníãkem
mezi jablonûmi a ‰eﬁíky, v‰echno to vypadalo tak sváteãnû, i vlajka na stoÏáru, ano, vlajka byla vztyãená, to
paní Petrellová vidûla, aãkoliv byla trochu krátkozraká.
Vlajka! Najednou paní Petrellová zkoprnûla. Co
to, proboha, Svenssonovy z Kocouﬁí napadlo, co to do
nich vjelo?
EmilÛv tatínek zrovna vycházel ze stáje, a tak na
nûj paní Petrellová uhodila:
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„Prosím tebe, Antone, co má tohle znamenat? Proãpak jste vztyãili dánskou vlajku?“
Emil stál vedle ní. Nevûdûl, jak vypadá
dánská vlajka. Nemûl ani tu‰ení, Ïe vlajka,
kterou mají v Dánsku, kde Ïijí Dánové, je
ãervenobílá. Ale tolik vûdûl, Ïe to ãervenobílé nahoﬁe na jejich stoÏáru není Ïádná
dánská vlajka.
„Cheche,“ zasmál se Emil, „to je jenom
na‰e Ida.“
A Ida se ze své v˘‰ky taky zasmála.
„Chichi, to jsem já,“ volala. „Vidím celou
Lönnebergu.“
EmilÛv tatínek se v‰ak nesmál. BûÏel honem spustit malou Idu dolÛ. A Ida ﬁekla:
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„Chichi, takovou ‰vandu jsem nezaÏila od té doby,
co mû Emil namoãil do brusinkové marmelády.“
To myslela, kdyÏ si tenkrát hráli na indiány, a Emil
ji ‰oupl do velikánského hrnce s brusinkami, aby byla
po celém tûle rudá jako indiáni.
Ano, Emil se dovedl postarat, aby se Ida bavila.
Ale nikdo mu za to nepodûkoval. Naopak! Teì ho tatínek prudce ãapl za ruku a zatﬁásl s ním.
„Co jsem ﬁíkala,“ podotkla Lina, kdyÏ vidûla, jak
tatínek odvádí Emila do truhlárny. Tam si totiÏ musel odpykávat své skopiãiny.
Emil vﬁískal a breãel.
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