Emil i Lönneberga
Emil i Lönneberga kallades en pojk som bodde i
Lönneberga. Det var en liten vild och envis unge,
inte så där snäll som du. Fast han såg snäll ut,
det gjorde han visst det. Han hade runda, blå
ögon och ett runt rödblommigt ansikte och ljust,
illigt hår. Alltihop såg snällt ut på något sätt,
så man kunde tro att Emil var en riktig ängel. Men det skulle man inte bara
inbilla sig. Fem år var han och stark som en liten oxe, och han bodde på
gården i Katthult i Lönneberga by i Småland. Och så talade han
småländska, det lilla livet. Det gör man i Småland. När han ville ha sin
mössa, då sa han inte som du: "Jag vill ha min mössa." Han sa så här:
"Jag vill ha mi mysse!"
Hans "mysse", det var en sådan där skärmmössa med svart skärm och blå
kulle, ganska ful. Den hade hans pappa köpt åt honom en gång när han for
till stan. Emil blev glad åt mössan, och när han skulle gå och lägga sig om
kvällen, så sa han: "Jag vill ha mi mysse!" Hans mamma tyckte inte att
Emil skulle ha mössan med sig i sängen. Hon ville lägga den på hyllan i
farstun, men då skrek Emil så det hördes över hela Lönneberga: "Jag vill
ha mi mysse!"
Och Emil sov med mössan på sig varje natt i tre veckor. Det gick ju för all
del. Fast det var ganska knöligt. Men huvudsaken var att Emil fick som han
ville, det var han noga med. Framför allt fick det ju inte bli som hans
mamma ville. En gång en jul försökte hon få Emil att äta stuvade
skärbönor, eftersom det var så nyttigt med grönsaker, men Emil sa nej.
"Tänker du aldrig äta grönsaker", frågade hans mamma.
"Jo" sa Emil. "Riktiga grönsaker." Och så gick han i all tysthet och satte sig
bakom julgranen och började knapra på den. Men han tröttnade snart, för
det stack i munnen.
Så där envis var Emil. Han ville bestämma över mamma och pappa och
hela Katthult och helst över hela Lönneberga, men det gick inte
Lönnebergaborna med på. "Det är synd om Svenssons i Katthult som har
en sån illbatting till pojk", sa de. "Honom blir det aldrig nånting av."
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Emil talar smålänska. Vad talar du?
Vilken årstid var det när Emil inte ville äta skärbönor?
Vilka grönsaker tror du att Emil ville äta?
Vad är en illbatting?
Vem fick inte bestämma tyckte Emil?
Vad heter Emil i efternamn?
Berätta vad som hände när du hälsade på hemma hos Emil.

