
Emilis is Lionebergos - taip vadinosi berniukas, k u -
ris gyveno Lionebergoje. Jis buvo isdyk^s, neklau-

zada vaikas, ne toks geras kaip tu. Nors atrode meilutis, 
is tikrij j i j . Ka i nerekdavo. Jis buvo zydry apvalainij akii j , 
papurusiais raudonais zandukais, o plaukai sviesus, gar-
banoti. Paziureti visai dailus, taigi galejai pagalvoti, kad 
jis lyg angelelis. Bet taip tik atrode. Jis buvo penkeriij 
metxj ir stiprus kaip jautis, o gyveno Kathultos viense-
dyje, Lionebergos kaime, Smolande. Ir kalbejo jis smo-
landiskai, tas mazylis, nes kurgi desis. Juk visi taip kalba 
Smolande. K a i imdavo ieskoti kepures, nesakydavo kaip 
tu „Kur mano kepure?", o klausdavo „Kur mano kepur-
se?" O toji jo kepurse buvo su juodu snapeliu ir melynu 
bumbulu virsuje, visai bjauri. J§ nupirk^s tetis, kai syk| 
vaziavo | miest§. Emilis labai mylejo kepurel^ ir, eida-
mas vakare gulti, sakydavo: „Kur mano kepurse?" Ma-
mai nepatiko, kad jis eina gulti su kepure, noredavo pa-
deti j ^ priemeneje ant lentynos, bet tada Emilis imdavo 
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taip rekti, kad visas Lionebergos kaimas girdedavo: „As 
noriu savo kepurses!" 

Ir Emilis miegojo su kepure kiekvien^ nakt| istisas 
tris savaites. Gal ir nieko baisaus, nors guzai spaude gal-
v^. Bet svarbiausia - buvo taip, kaip Emilis norejo, ir cia 
jau nieko nepadarysi. Ir kad tik ne taip, kaip liepe ma
ma. Syk| per Kaledas mama norejo prikalbinti j j , kad pa-
ragauti} troskintij pupi j , nes, girdi, darzoves labai svei-
ka, bet Emilis atsisake. 

- Argi tu visai nenori valgyti darzovivj? - paklause 
mama. 

- Valgysiu, - atsake Emilis , - bet tik zalias. 
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Tada nuej^s atsitupe prie K a -
\ed\i eglutes ir eme skabyti spyg-
lius. Bet greitai liovesi, nes spyg-
liai bade l iezuvj . 

Sitoks uzsispyr^s buvo E m i 
lis. Jis norejo, kad jo klausytij ir 
mama, ir tetis, ir visa Kathulta, ir, 
svarbiausia, visa Lioneberga, tik 
Lionebergos zmones nenorejo su tuo sutikti. 

- Gaila Kathultos Svensony, kad toks netik^s jtj vai -
kis, - kalbejo jie. - Nebus is jo zmogaus. 

Aha, sitaip mane lionebergiskiai! O, jeigu jie biit^ z i -
noj^, kas iseis is Emilio, nebiitij taip snekej^! Jeigu jie 
bijttij zinoj^, kad uzaug^s jis taps municipaliteto pirmi-
ninku! Tu, aisku, negirdejai, kas per daiktas tasai muni
cipaliteto pirmininkas, bet tikriausiai kazkoks labai di-
delis, kaip kazin kg, o Emilis ir pasidare toksai. 

Nors dabar verciau paziurekim, kas dejosi, kai Emi
lis buvo mazas ir gyveno Kathultos viensedyje, Lione
bergos kaime, Smolande, su savo teciu Antonu Svensonu, 
su savo mama Alma Svenson ir su savo sesyte Ida. Kat-
hultoje jie dar turejo bern§ Alfred^ ir mergg Lin§. Mat 
tais laikais, kai Emilis buvo mazas, visur kur Lioneber
goje buvo pilna ir berni; , ir mergij. Bernai are, ziCirejo 
arklius ir jaucius, veze sieng, sodino bulves, o mergos 
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melze karves, plove Indus, sveite grindis ir dainavo dai-
nas maziems vaikams. 

Dabar tu zinai, kas gyveno Kathultoje - tetis Anto-
nas, mama Alma, mazoji Ida, Alfredas ir L ina . Ir dar ten 
buvo du arkliai, pora jaucii j , astuonios karves, trys par-
sai, penkiolika visty, gaidys, kate ir suo. Ir dar Emilis . 

Kathultos sodyba buvo daili, raudonai dazytas na-
mas stovejo tarp obelij ir alyvi j krumi j . O aplinkui drie-
kesi laukai ir pievos bei ganyklos, toliau buvo ezeras ir 
didelis didelis miskas. Ramu ir jauku biitij buv^ Kathultoje, jei ne Emilis. 

- Aibes visokii^ isdaigij jis prikrecia, tas vaikis, - kal
bejo Lina . - Ir jei ne pats kg padaro, tai jam kas nors 
atsitinka. Dar niekad nemaciau tokio bernioko. 

Bet Emilio mama tuoj imdavo j j ginti. 
- Nieko baisaus tas Emilis nedaro, - kalbejo j i . - Sian-

dien tik syk| jgnybo Idai ir paliejo grietinel^, stai ir vis-
kas... Teisybe, dar vaike katq aplink vistid^, taigi! O siaip, 
man regis, jis jau rimsta, eina geryn. 
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Ir nebuvo Emilis piktas, sito 
nepasakysi. Labai mylejo jis ir 
Idg, ir kat^. Bet Idai turejo gnyb-
telti, kitaip nebutij gav^s is jos 
sumustinio su sirupu, o kat^ ir-
gi vaikesi visai draugiskai, jam 

knietejo paziureti, ar mokes taip greitai begti kaip kate. 
Tik kate, aisku, to nesuprato. 

Visa tai atsitiko kovo septintg, kai Emilis buvo toks 
geras ir tik syk| jgnybo Idai, paliejo grietinel^ ir vaikesi 
kat^. Bet paklausyk apie kitas Emilio gyvenimo dienas, 
kai ne tokie dalykai dejosi, mat Emilis arba pats kokig 
isdaigg iskresdavo, kaip sake L ina , arba jam kas nors at-
sitikdavo. Ir pradekim stai nuo sitos: 

Antradienis, geguzes dvidesimt antra, 
kai Emilis ikiso galvq j sriuhos vazq 

f i t g dieng Kathultoje pietums buvo mesiska sriuba. 
J _ L ina supyle jg | geletg vazg, ir vis i sused^ virtuve-

je prie stalo srebe, ypac Emilis. Jis labai mego sriubg, ir 
buvo girdeti, kaip valgo. 

- Argi reikia sitaip siurbti, - stebejosi mama. 
- Antraip nezinosi, kad cia sriuba, - pasake Emilis, 

aisku, Smolando snekta, bet mes dabar nekreipsim \g 
demesio. 

Visi valge kiek tik kam tilpo, ir galiausiai vaza buvo 
tuscia. Vos menkas laselis liko dugne. Emilis ir panoro 
islaizyti tg paskutinj laselj, o pasiekti j | galejo tik jkis^s 
galvg I vazg. Emilis taip ir padare, ir visi girdejo, kaip jis 
siurbcioja. O kai panoro istraukti galvg, tik pamanykit, 
nieko neiseina. Vaza ne krust. EmiHs issigando, pasoko 
nuo stalo ir stovi su vaza ant galvos lyg su kokiu puodu. 
Vaza buvo uzsmukusi ant abiejij akitj ir ausij. Emilis plese 
jg rekdamas. Lina irgi issigando. 

- Musi j grazioji vaza, - pasake j i . - MCtsij grazioji 
geletoji vaza, \g dabar pilsim sriubg? 

Kol Emilio galva vazoje, aisku, nejpilsi j jg sriubos, 
sitiek j i suprato, nors siaip nelabai kg nutuokdavo. 
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