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1. kafli

Gjöfin
Skólinn var búinn í bili og komið sumarfrí. Lalli
var hinn ánægðasti, honum hafði gengið vel í
prófunum. Næsta ár fer hann í 5. bekk. Þá verður
hann tíu ára og það var nú eitthvað annað en að
vera bara níu. Hann lifði sig svo inn í hugsanir sínar að hann vissi ekki fyrr en hann var orðinn langt
á eftir hinum krökkunum. En hvað gerði það til? Í
dag var sólskin og hann var frjáls. Hann gat gert
það sem honum sýndist.
Hvers vegna ætli Jói hafi ekki komið í skólann
að sækja einkunnirnar sínar? Það skipti sosum
ekki máli, því Lalli hafði tekið þær fyrir hann.
Hann ætlaði hvort sem var að koma við heima hjá
Jóa.
Jói var besti og eiginlega eini vinur hans. Krökkunum í bænum þótti það skrýtið hvað þeir voru
góðir vinir, Lalli og Jói. Þeir voru svo ólíkir. Lalli
alltaf svo hreinn og fínn, stilltur og duglegur, en
Jói þessi endemis drullusokkur og alltaf með
hávaða og læti. Svo mætti Jói í skólann bara þegar
honum sýndist.
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Lalli var kominn að húsinu þar sem Jói bjó.
Hann bankaði á útidyrnar, en enginn svaraði.
Hann bankaði aftur og aftur og loksins heyrði
hann bölvað hroðalega. Gömul og nornarleg kerling kom til dyra. Þetta var amma hans Jóa.
„Nú, nú, eitthvað gengur hér á. Ætlarðu að
brjóta hurðina, strákur?“ hvæsti hún.
Lalli þagði vandræðalega. Hann var alltaf
smeykur við þessa gömlu konu.
„Nú, stattu ekki þarna eins og þvara, segðu mér
hvað þú meinar með því að berja hurðina hjá mér
sundur og saman.“
„É – ég kom með einkunnirnar hans Jóa. Hann
kom ekki í skólann að sækja þær, svo að ég tók
við þeim fyrir hann,“ stamaði Lalli.
„O-suss, einkunn og skóli, allt sama bullið og
vitleysan. Jói er ekki heima og ég veit ekkert hvar
hann er.“
Amman skellti hurðinni aftur og Lalli stóð fyrir
utan eins og álfur. Ja, þetta var nú meiri kerlingin.
Hún var ekki vitund ömmuleg þessi amma. Bara að
mamma hans Jóa hefði komið til dyra. Nei, hún var
áreiðanlega að vinna í frystihúsinu. Hér í þessum
fiskibæ unnu flestar mömmur í frystihúsinu nema
mamma hans Lalla.
Hann hraðaði göngunni heim. Hann vissi að
mamma biði eftir honum. Hún beið alltaf eftir
honum. Því gat hún ekki farið að vinna í frystihús6

inu eins og aðrar mömmur? „Ó, það er svo hræðilega vond lykt þar,“ var hún vön að segja. „En geturðu ekki unnið í apótekinu hans pabba?“ spurði
Lalli hana einu sinni. „Nei, elskan mín. Hver ætti
þá að hugsa um þig?“
Nei, mamma hans var þarna heima og beið eftir
honum. Hann var eina barnið hennar og hún vildi
hugsa mjög vel um hann, eiginlega allt of vel.
Jói átti heldur engin systkin, en mamma hans
varð að vinna alla daga og flest kvöld og mátti þess
vegna ekkert vera að því að hugsa um Jóa. Hann
var sko heppinn, fannst Lalla.
Lalli ætlaði að fara að opna útidyrnar heima hjá
sér, en þá voru þær opnaðar á undan honum.
Þarna stóð mamma hans, glæsileg eins og drottning. Hún faðmaði hann og kyssti og leiddi hann
inn. Húsið þeirra var stærra og bjartara en önnur
hús í bænum. Þar voru líka fleiri og fallegri húsgögn.
„Varstu hæstur í bekknum, elskan mín?“ spurði
mamma og horfði brosandi á hann.
„Já,“ svaraði Lalli fúll á svip.
„Nú, leyfðu mér að sjá einkunnabókina þína,“
sagði mamma hlæjandi. Hún skoðaði bókina í
krók og kring og kyssti svo Lalla og bókina til
skiptis.
„Þú verður nú einhvern tíma mikill maður fyrst
þú ert svona duglegur í skólanum. Kannski verð7

urðu ráðherra eða jafnvel forseti, hver veit? Svona,
elskan mín, borðaðu nú matinn þinn. Þú færð fína
steik og svo ætlar mamma að færa þér gjöf. Það
eru verðlaunin fyrir veturinn.“
En Lalli var ekkert kátur. Hann langaði hvorki í
steik né gjöf. Hann langaði bara til að vita hvað Jói
væri að gera. Jói var frjáls, hann gerði allt sem
honum sýndist. Jói fékk aldrei steik eða gjafir
nema á jólunum.
„En Lalli minn, ætlarðu ekki að þvo þér um
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hendurnar áður en þú borðar?“ spurði mamma
hneyksluð.
„Æi, ég hef ekki lyst á mat. Mig langar bara til
að fara út í sólina.“
„En þú hlýtur að vera svangur. Þú borðaðir svo
lítið í morgun áður en þú fórst í skólann.“
Lalli vissi að best væri að þvo sér og borða strax,
því annars myndi mamma hans suða í honum í
allan dag, eða jafnvel fara að gráta. Hann þvoði sér
því í flýti og stakk upp í sig nokkrum bitum.
„Má ég nú fara út?“
„Ætlarðu virkilega ekki að borða meira? Ég sem
bjó þennan mat til alveg sérstaklega handa þér.“
Mamma var með tárin í augunum.
Lalli píndi sig til að borða næstum því allt
af diskinum. Ef mamma færi að gráta núna, þá
kæmist hann ekki út fyrr en eftir marga klukkutíma.
„Nú get ég ekki borðað meira, ég er alveg að
springa,“ sagði hann og stóð upp frá borðinu.
„Má ég ekki fara út núna?“
„Ósköp liggur þér á. Þú ferð nú ekki út fyrr en
þú hefur séð gjöfina þína.“
„Ég sé hana seinna í dag, þegar ég kem aftur
inn.“
„En Lalli þó, ég keypti hana til að gleðja þig. Ég
veit að þú verður glaður þegar þú sérð hana.“
Mamma fór að kjökra.
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„Auðvitað verð ég glaður,“ sagði Lalli og reyndi
að brosa. „Jú, ég ætla að sjá gjöfina áður en ég fer
út.“ Hann kyssti mömmu sína fyrir matinn og hún
faðmaði hann ákaft.
„Skiptu nú um föt. Farðu úr skólafötunum og í
hversdagsfötin. Svo færðu gjöfina.“
Lalla langaði mest til að garga. En hann stökk
upp í herbergið sitt og skipti um föt. Herbergið
hans var glæsilegt. Þar var allt það dót sem stráka
getur langað í. Jói var vanur að segja að herbergið
hans Lalla væri eins og leikfangaverslun.
„Ég veit að þú verður glaður þegar þú sérð gjöfina þína,“ sagði mamma þegar hann kom aftur
niður. Hún tók í höndina á honum og leiddi hann
út í bílskúr. Þar stóð nýtt hjól, það flottasta sem
Lalli hafði á ævinni séð.
„E-en ég á hjól,“ stundi Lalli.
„Já, en það er bara drusla,“ sagði mamma. „Þetta
er flottasta hjólið í bænum. Enginn krakki á svona
flott hjól nema þú. Við hendum gamla hjólinu.“
Guð minn góður, hugsaði Lalli. Ég get ekki látið
krakkana sjá mig á svona flottu hjóli. Hvers vegna
má ég ekki eiga venjulegt hjól eins og aðrir krakkar? En hann þorði ekki að segja þetta. Þess í stað
hvíslaði hann bara:
„Takk mamma.“ Hann kyssti mömmu sína. „Má
ég nú fara að leika mér?“
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„Ætlarðu ekki að reyna nýja hjólið?“ „Nei, ekki
núna, kannski seinna í dag.“
„En Lalli þó. Ég var búin að hlakka svo til að sjá
þig hjóla á svona fínu hjóli.“
Jæja, ég hjóla þá bak við húsið og fel hjólið þar,
hugsaði Lalli. Hann tók hjólið og reyndi að sýnast
ánægður. Hann vissi að allt sem mamma gerði fyrir hann gerði hún af því að henni þótti svo vænt
um hann. Hún var góð, en bara allt of góð. Hann
hjólaði út úr bílskúrnum og veifaði til mömmu.
Síðan hjólaði hann bak við húsið og faldi hjólið á
bak við runna.
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2. kafli

Kattarhreiður
Lalli hentist í loftköstum niður á bryggju. Jói
hlaut að vera þar. Jú, þarna stóð vinur hans,
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skítugur upp fyrir haus og var að dorga. Á bryggjunni hjá honum lágu nokkrir marhnútar, tveir
sandkolar og einn ufsi.
„Loksins komstu. Hvar hefurðu eiginlega verið?“
spurði Jói þegar hann sá Lalla.
„Ég fór í skólann að sækja einkunnirnar mínar.“
„Nú, átti að sækja þær í dag?“
„Já, hvers vegna komst þú ekki?“
„Æ, ég gleymdi því. Það skiptir ekki máli. Ég er
hvort sem er alltaf með þeim lægstu.“
„Ég tók einkunnabókina fyrir þig, en hún er
ennþá í skólatöskunni minni. Ég læt þig fá hana
seinna.“
Jói safnaði saman fiskunum og setti þá í poka.
„Ég þarf að segja þér dálítið leyndarmál,“ sagði
hann og svipur hans varð dularfullur. „Ég fann
kattarhreiður.“
„Kattarhreiður? Hvað áttu eiginlega við?“
„Þú veist, villikött með sjö kettlinga. Þú steinþegir um það. Þetta er okkar leyndarmál.“
„Auðvitað. Hvar er hreiðrið?“
„Það er hérna uppi í hlíðinni. Komdu fyrst með
mér heim, því að ég ætla að sjóða þessa fisktitti og
færa kisumömmu. Hún getur aldrei veitt nóg af
músum og fuglum handa sjálfri sér og líka hugsað
um alla þessa kettlinga.“
Þeir fóru heim til Jóa og beint inn í eldhús.
„Byrjaðu að skera fiskana í tvennt svo þeir komist
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í pottinn,“ sagði Jói eins og myndarleg húsmóðir.
Lalli skar, en Jói leitaði að nógu stórum potti.
Hann saltaði vatnið og tíndi svo fiskana ofaní.
„Þetta verður fínasta máltíð fyrir greyin,“ sagði
hann og þurrkaði fiskslorið af höndunum í buxurnar sínar. „Já, þá man ég það. Ég var ekkert
búinn að borða sjálfur.“
Jói gramsaði í eldhússkápnum, dró þaðan út
gamalt brauð og skar sér þykka sneið.
„Vilt þú líka?“
Lalli hristi höfuðið. „Nei takk, ég var að borða.“
Jói nennti ekkert að smyrja brauðið. Hann hámaði
það í sig og drakk mjólk með. Lalli horfði á með
aðdáun. Það hlaut að vera stórkostlegt að geta farið sjálfur inn í eldhús, drulluskítugur upp yfir
haus og borða gamalt brauð, án þess að þvo sér
um hendurnar áður.
„Heyrðu, ég er með fína hugmynd. Við byggjum
okkur kofa og búum þar í sumar,“ sagði Jói með
fullan munninn af brauði.
Lalli kinkaði kolli hrifinn.
„Við fáum leyfi hjá hreppstjóranum til að byggja
kofann hérna rétt fyrir utan bæinn. Við getum
ræktað kartöflur og rófur og étið það hrátt, eða
búið okkur til hlóðir og soðið það. Þá getum við
sofið og vakað þegar okkur sýnist, eins og fuglarn-
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ir.“ Jói þurrkaði sér um munninn með peysuerminni. „Það verður flott maður.“
„En til hvers þurfum við að fá leyfi hjá hreppstjóranum?“ spurði Lalli.
„Til þess að hafa þetta allt löglegt maður. Annars
verður kofinn rifinn burt þegar karlarnir fara að
hreinsa í sumar. Þeir kalla allt drasl og henda öllu.
Þeir fara um allt, meira að segja upp í fjall.“
„Hvað eruð þið eiginlega að drullumallast,
strákaóféti?“ Það var amma hans Jóa sem stormaði
inn í eldhúsið.
„Við erum búnir að taka að okkur sjö börn og
eina mömmu,“ sagði Jói eins og ekkert hefði í
skorist. Lalli horfði niður á tærnar á sér og þorði
ekki að bæra á sér.
„Hvurslags bull er þetta í þér, strákur? Hvað ertu
að tala um sjö börn og eina mömmu?“
„Jú, sjáðu til amma mín. Ég fann villikött með
sjö kettlinga. Og nú er ég að sjóða handa mömmunni fiska sem ég veiddi niðri á bryggju áðan.“
Þá rak amma upp öskur, varð eins og rauður
belgur í framan og engdist sundur og saman. Lalla
brá og leit á Jóa. En Jói lét sem ekkert væri og
spurði þurrlega:
„Og hvað er svona fyndið við það?“
Amma náði varla andanum. Hún hlassaði sér
niður á stól og svo fór hún að hósta. Lalli bjóst við
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að hún myndi springa þá og þegar, en Jói sagði
ósköp rólega:
„Iss, þessar ömmur. Þær hlæja að engu og rífast
út af engu. Svona, nú eru fiskarnir soðnir. Við
skulum setja þá í vaskafat og láta þá kólna.“
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Amma hélt áfram að hósta og æpa, eða hlæja,
eða hvað sem það nú var. Loks náði hún andanum
nógu vel til að geta talað.
„Það byrjar snemma, fjölskyldubaslið hjá
ykkur, pöddurnar mínar.“ Hún var orðin óvenju
blíðleg í rómnum, en ennþá gusaðist einhvers
konar hlátur upp úr henni. Jói kyssti ömmu á
kinnina.
„Við getum ekki látið kettlingagreyin deyja úr
hungri, þótt þeir séu villikettir. Ekki geta þeir að
því gert þótt þeir hafi fæðst.“
Þá rak amma upp annað öskur.
„Komdu,“ sagði Jói og þreif í Lalla. „Hún er í
kasti.“
„Í kasti? Hvað áttu við?“
„Þá hlær hún allan daginn að engu.“
Lalli hraðaði sér út og Jói kom á eftir með gamalt, ryðgað vaskafat. Það rauk úr fiskinum í fatinu.
„Þetta kólnar á leiðinni,“ sagði Jói.
Lalli var með fiðring í maganum eftir að hafa
hlustað og horft á allan þennan einkennilega hlátur.
Eftir svolitla stund komu þeir að mjóum gangstíg sem lá upp að fjallinu.
„Við erum svona tíu mínútur að labba að hreiðrinu. Við getum skipst á að halda á fatinu,“ sagði
Jói.
Leiðin var brött og þeir gengu rösklega.
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„Hvenær ætlar mamma þín að eignast barnið?“
spurði Jói allt í einu.
„Ha, hvað?“
„Ég spurði bara hvenær mamma þín eignaðist
barnið,“ endurtók Jói ofur eðlilegur.
„Barnið?“ át Lalli upp eftir honum og fann
hvernig hann varð eldrauður í framan.
„Já, ekki eignast hún hvolp eða kettling eða
hvað?“ spurði Jói snúðugt.
„Af hverju heldurðu að mamma ætli að fara að
eignast barn?“ spurði Lalli.
„Hvað er þetta maður, ég hef augu. Það sjá allir
hvað maginn á henni er orðinn stór.“
„Sjá allir?“
En Jói svaraði honum ekki, því að nú voru þeir
komnir að kattarhreiðrinu.
„Uss, farðu varlega þetta eru grimm kvikindi.“
Jói læddist að kettlingunum. Þeir emjuðu og veinuðu, en þegar hann talaði við þá hvæstu þeir illilega.
„Mamman hefur farið að leita sér að mat, svo að
okkur er alveg óhætt að klappa litlu greyjunum.“
Jói tók upp kettlingana einn af öðrum og kelaði
við þá. Þeir hvæstu og klóruðu, en hann hló að
þeim og kallaði þá litla kjána. Lalli stóð kyrr og
var annars hugar. Gat það verið að allir vissu að
mamma hans ætti von á barni? Honum fannst það
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eiginlega vera leyndarmál. Aldrei höfðu mamma
og pabbi talað um þetta við hann eða aðra svo að
hann vissi.
„Komdu Lalli og veldu þér einn kettling,“ kallaði
Jói. „Þú þarft ekkert að vera hræddur þótt þeir
hvæsi. Passaðu þig bara á klónum á þeim. Þeir eru
ennþá blindir og með svo pínulitlar mjólkurtennur, að þeir geta ekkert bitið. Komdu, maður.“
Lalli gleymdi maganum á mömmu sinni í bili.
Kettlingarnir voru dásamlegir, svo litlir og mjúkir.
Jói valdi sér strax stærsta kettlinginn. Hann var
alsvartur.
„Hann er langfallegastur,“ sagði Jói, „en þú mátt
alveg eiga hann ef þér finnst hann fallegastur.“
En Lalli sá annan sem honum fannst ennþá
fallegri. Það var fínlegur kettlingur, rauðbrúnn
með hvíta fætur og hvíta bringu.
„Nei, ég vel þennan,“ sagði Lalli og tók kettlinginn upp.
„Svei mér þá, þessi kettlingur gæti verið skyldur
þér,“ flissaði Jói.
„Ha?“ sagði Lalli undrandi.
„Já, þið eruð svei mér líkir, báðir svona hreinir
og fallegir.“
„Láttu ekki svona,“ sagði Lalli fúll.
„Jú jú, þetta er svolítið sniðugt, skal ég segja þér.
Ég vel mér stóran og svartan kettling, af því að ég
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er stór og svarthærður, en þú velur þér ljósan og
fallegan kettling, af því að þú ert Ijóshærður.
Amma segir, að dýrin líkist eigendum sínum og
þau fái oft sama svip og mennirnir sem eiga þau.
Amma er ekki svo galin.“
Lalli kinkaði kolli.
„Það er ekkert að marka hvernig hún bölvar og
lætur eins og skass. Hún er reglulega ágæt amma.
Hún átti nefnilega fimm stráka sjálf og hún varð
svona skessuleg, því að þeir voru allir svo óþekkir. Svo þegar þeir voru orðnir fullorðnir, þá var
amma búin að gleyma því hvernig hún átti að vera
og hélt bara áfram að vera skessa. En okkur heima
finnst það ágætt. Þú átt ekkert að vera hræddur
við hana.“
Lalli strauk kettlingnum og kinkaði kolli.
„Jæja, nú fer kisumamma áreiðanlega að koma.
Við skulum hvolfa úr vaskafatinu hérna rétt hjá.
Hún verður fegin að fá fiskræflana,“ sagði Jói og
lagði kettlinginn varlega frá sér.
Þeir hvolfdu úr fatinu svolítinn spöl frá kettlingunum. Það rauk ennþá úr fiskunum.
„Þeir verða fljótir að kólna hérna úti,“ sagði Jói.
Þeir löbbuðu inn í bæinn.
„Viltu ekki koma með mér heim og ná í
einkunnabókina þína?“ spurði Lalli.
„Jú, ætli það sé ekki best. Ætli ég hafi ekki ver-

20

ið lægstur í bekknum eins og venjulega. Varst þú
kannski hæstur?“ Jói skotraði augunum til Lalla.
„Já, það er víst,“ muldraði Lalli.
„Flott hjá þér. Ég ætla að reyna að verða fluglæs
í sumar, því að ef ég ætla að verða skipstjóri, þá
verð ég að vera duglegur að læra,“ sagði Jói og
sparkaði í steinvölu. „Þú gætir kannski hjálpað
mér með reikninginn?“ Jói leit spurnaraugum á
Lalla.
„Auðvitað, það er miklu skemmtilegra að vera
tveir saman að reikna,“ sagði Lalli glaður.
Þeir voru nú komnir að húsinu heima hjá Lalla.
„Það er eitthvað þarna bakvið trjárunnana,“ kallaði
Jói.
Lalli ætlaði að fara að segja að það væri bara vitleysa, en Jói var hlaupinn af stað.
„Nei, nei, svakalegt hjól maður,“ æpti Jói. „Hver
á það?“
Lalli svaraði ekki en horfði bara niður á tærnar
á sér.
„Ég þori að veðja að þú átt það,“ kallaði Jói. Lalli
þagði.
„Nú, svaraðu maður, áttu það eða ekki?“ spurði
Jói óþolinmóður.
Lalli kinkaði kolli.
„Og ertu ekki glaður?“
Lalli hristi höfuðið. „Ég á gamla hjólið mitt, en

21

mamma segir að það sé drusla og hún ætli að
henda því.“
„Ég skal kaupa það af þér,“ sagði Jói æstur. „Ég
skal kaupa gamla hjólið þitt.“
„Þú mátt eiga það,“ sagði Lalli og varð nú allt í
einu ánægður. Jói hafði aldrei átt hjól, og þess
vegna höfðu þeir aldrei getað farið hjólandi út
fyrir bæinn eins og svo margir krakkar gerðu.
„Nei, ég vil fá að kaupa það, ef þú vilt selja mér,“
sagði Jói ákveðinn.
„Allt í lagi,“ sagði Lalli.
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„Ég get orðið sendisveinn, því að nú hef ég
hjól.“ Jói var himinlifandi.
Það voru tveir glaðir strákar sem stukku upp
tröppurnar heima hjá Lalla. Lalli náði í einkunnabókina hans Jóa. Jói hafði fengið sæmilega einkunn, en mörg skróp voru skrifuð inn í bókina og
einnig kvartanir yfir því, hvað hann kæmi oft
skítugur í skólann.
„Það er alveg satt. Ég er óttalegur drullusokkur
eins og amma segir,“ sagði Jói og saug upp í nefið.
Lalli horfði með aðdáun á Jóa. Hann gat ekki
hugsað sér Jóa fínan og hreinan. Það væri alls ekki
Jói.
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3. kafli

Kofinn
Þeir sátu úti í garðinum heima hjá Lalla og töluðu um kofann sem þeir ætluðu að byggja.
„Við verðum að hafa þetta alvöruhús með hurð
og glugga,“ sagði Jói.
„Auðvitað,“ svaraði Lalli.
„Já og kartöflugarð við hliðina,“ sagði Jói.
„Já og líka rófnagarð,“ svaraði Lalli.
„Amma gefur okkur kannski rabbarbarahnaus
og þá getum við líka haft rabbarbaragraut í matinn,“ sagði Jói og ljómaði allur.
Nú kom mamma hans Lalla með gosdrykki og
súkkulaðikex út í garðinn. Hún brosti blítt til
strákanna.
„Borðið nú, elskurnar mínar,“ sagði hún eins og
þeir væru pínulítil börn. Jói roðnaði. Hann var
feiminn við mömmu hans Lalla. Hún var svo falleg
og fín og svo sagði hún alltaf elskan mín við hann.
Mamma hans var alltaf svo þreytt að hún hafði
ekki þrek til að vera svona fín og góð. Hún var nú
samt ágæt, sérstaklega þegar hún bakaði kleinur
og sagði brosandi, að hann mætti borða eins og
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hann vildi. Það hafði hún gert í fyrra og kannski
myndi hún gera það einhvern tíma aftur.
Þegar þeir höfðu drukkið og borðað, ákváðu
þeir að fara á hjólunum út fyrir bæinn og athuga
með góðan stað fyrir kofann. Lalli var feiminn að
láta sjá sig á nýja hjólinu, en Jói var svo hamingjusamur yfir gamla hjólinu, að Lalli gleymdi brátt
allri feimni. Þeir sungu og trölluðu. Þeir hjóluðu
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eftir aðalgötunni sem lá meðfram sjónum og út úr
bænum. Húsunum fækkaði stöðugt og loks sást
aðeins í nokkra sveitabæi í fjarlægð. Lalli horfði til
baka. Húsin í bænum virtust langt í burtu. Framundan var löng og brött brekka. Lalli var alveg að
gefast upp þegar Jói hrópaði: .
„Þarna er hóllinn. Það tekur sko enga stund að
hjóla hingað.“
„Hvaða hóll?“ spurði Lalli.
„Hóllinn þar sem við getum byggt kofann, ef þér
líst nógu vel á staðinn og ef hreppstjórinn gefur
okkur leyfi. Við byggjum kofann bak við hólinn.
Þá sést hann ekki af veginum og samt skín sólin á
hann.“
Þeir fóru af hjólunum og skoðuðu staðinn.
Gamlar birkihríslur voru á víð og dreif, en við hólinn var stórt moldarflag, þar sem þeir gætu ræktað garð og byggt lítið hús.
„Þetta er fínn staður. Hvernig fannstu hann?“
spurði Lalli hrifinn.
„O, ég fór hingað í berjamó í fyrra, og þá var ég
einmitt að hugsa um það, hvað það væri gaman að
eiga hér kofa,“ svaraði Jói og var svolítið montinn
yfir því hvað Lalli var hrifinn af staðnum. „Hvernig líst þér á?“
„Flottur, svakalega flottur, maður,“ svaraði Lalli
með ákafa.
Þeir löbbuðu sperrtir um svæðið, eins og full26

orðnir menn sem ætla að fara að byggja alvöru
hús.
„Sko, þarna er lækur, svo að við ættum ekki að
þurfa að deyja úr þorsta,“ sagði Jói spekingslega.
„Svo er hér allt fullt af berjalyngi. Það verður
svakalega mikið af berjum hérna í haust,“ bætti
Lalli við.
Þeir ræddu fram og aftur um það hvað sumarið
gæti orðið skemmtilegt ef þeir fengju að búa þarna
í friði. En þá fór Lalli að velta því fyrir sér hvernig
í ósköpunum hann ætti að fá leyfi til að sofa annars staðar en heima hjá sér. Mamma hafði aldrei
leyft honum það og hún færi áreiðanlega ekki að
leyfa honum að sofa hér uppfrá í litlum kofa með
Jóa. Hann sagði Jóa frá áhyggjum sínum, en Jói var
ekki í miklum vandræðum.
„Blessaður, hafðu ekki áhyggjur af því. Þegar
nýja barnið kemur þá gleymir mamma þín þér.
Hún verður svo upptekin af að hugsa um barnið.“
„Gleymir mér?“ spurði Lalli undrandi. Hvernig
gat Jóa dottið önnur eins vitleysa í hug? „Mamma
man svo vel eftir mér að hún gæti ekki gleymt
mér. Hún man betur eftir mér en ég sjálfur,“ sagði
Lalli vonleysislega.
„Iss, það er bara núna, af því að þú ert eina
barnið hennar og hún vinnur ekkert í frystihúsinu. Jú jú, hún gleymir þér alveg. Þú segir bara:
„Bless mamma,“ og hún gleymir að spyrja þig
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hvert þú sért að fara. Svo þegar þú kemur heim,
þá gleymir hún að spyrja þig hvar þú hafir verið.
Ef þú sefur hérna uppfrá í kofanum okkar, þá
gleymir hún að þú hafir ekki komið heim um
kvöldið og gleymir að gá hvort þú ert uppi í herberginu þínu.“
Lalli var alveg undrandi yfir þessari ræðu.
„Hvernig veistu allt þetta?“ spurði hann.
„O, ég veit það bara. Svoleiðis er þetta heima hjá
mér. Amma á að passa mig á meðan mamma er að
vinna, en amma er orðin svo gömul og gleymin að
hún gleymir að passa mig. Svo þegar mamma
kemur heim úr vinnunni er hún dauðþreytt. Hún
gleymir því að nú á amma ekki að passa mig lengur heldur hún sjálf. Já og svo bara gleymist ég. Það
er líka langbest. Þá get ég gert allt sem ég vil og
enginn er að skipta sér af mér.“
Lalli hugsaði lengi um þetta. Mikið yrði það einkennilegt, ef hann gleymdist nú alveg. Að hugsa
sér ef mamma og pabbi gleymdu því að þau ættu
líka stóran strák, en ekki bara nýfætt barn. Nei,
það er ekki hægt að gleyma öllu svona allt í einu.
Nei nei, þetta var bara vitleysa í Jóa.
Það var orðið áliðið þegar þeir hjóluðu heim á
leið. Lalli kveið fyrir því að nú kæmi hann allt of
seint heim og kannski væri mamma farin að leita
að honum.
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„Eigum við ekki að skreppa snöggvast að kattarhreiðrinu og athuga hvernig þeim hefur líkað
veislumaturinn sem við færðum þeim?“ spurði
Jói.
„Nei, ég verð að flýta mér heim, klukkan er orðin svo margt,“ svaraði Lalli.
„Allt í lagi, við hittumst á morgun,“ kallaði Jói
og hjólaði í burtu.
Lalla fannst svo þægilegt hvernig Jói var. Hann
var ekkert að stríða honum þótt hann mætti ekki
fara út eftir klukkan átta á kvöldin. Hann talaði
aldrei um það. Hinir krakkarnir kölluðu Lalla
stundum dúkkustrák, eða strákinn hennar
mömmu sinnar, en Jói sagði aldrei neitt þannig.
Mamma tók á móti Lalla þegar hann kom heim.
„Ó, elskan mín, hvað þú kemur seint heim. Ég
var orðin dauðhrædd um þig,“ sagði hún en samt
var hún ekkert reið.
Lalli reif í sig matinn og ætlaði síðan að heilsa
upp á pabba sinn sem sat inni í stofu og las blað,
en þá kom mamma.
„Jæja, þá er það baðið. Hér er hreint handklæði.
Mundu að þvo þér inni í eyrunum. Settu óhreinu
fötin í þvottahúsið. Mundu að þurrka þér vel um
hárið og undir höndunum. Mundu . . .“
„Já já mamma, þú þarft ekki að segja mér þetta
allt saman á hverju einasta kvöldi,“ sagði Lalli óþolinmóður. Og svo heldur Jói að mamma geti bara allt
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í einu gleymt því að ég sé til. Sá er bjartsýnn, hugsaði Lalli.
Á meðan hann baðaði sig velti hann því fyrir sér
hvort hann ætti ekki að spyrja mömmu hvenær
hún ætlaði að eignast þetta barn. Honum fannst
hann eiga rétt á því að vita eitthvað um málið.
Barnið var þó skylt honum líka eða hvað? Hann
gæti spurt pabba. Pabbi er alltaf svo ágætur, hugsaði hann. Pabbi talar lítið en hugsar mikið. Hann
hlustar alltaf vel á alla aðra sem þurfa að tala.
Hann hlustar líka á þá sem tala mikið og eru leiðinlegir. Pabbi hlær lítið en í augunum hans er
alltaf svolítið bros. Pabbi horfir alltaf á fólk eins og
honum þyki vænt um það. Kannski þykir honum
vænt um allt fólk.
Lalli var í djúpum þönkum þegar hann labbaði
niður stigann. Hann ætlaði að byrja á því að ræða
málin við pabba. Hann heyrði rödd mömmu. Hún
var víst að tala við pabba.
„Ég er svo hrædd um að Lalli verði vitlaus úr afbrýðisemi þegar barnið fæðist,“ kvartaði mamma.
„Óttaleg vitleysa er þetta í þér. Lalli er skynsamur strákur og hreint ekkert smábarn lengur. Þú
hefðir átt að segja honum þetta strax og þá hefði
hann getað vanist tilhugsuninni um að eignast lítið
systkin,“ svaraði pabbi.
„En hann er vanur því að eiga mömmu sína
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einn. Hann gæti ekki þolað að ég færi að hugsa
um eitthvert annað barn, ég er alveg viss um það,“
sagði mamma.
„Svona svona, við gætum gefið honum hund og
þá fáið þið bæði eitthvað til að hugsa um,“ sagði
pabbi í huggunartóni.
„Hund?“ sagði mamma undrandi. „Ég hélt að þú
vildir ekki hafa hund á heimilinu.“
„Jú jú, ef Lalli hugsar vel um hann þá er það allt
í lagi mín vegna.“
Þegar Lalli heyrði þetta varð hann svo glaður að
hann stökk inn í stofuna. Hann hljóp upp um
hálsinn á pabba sínum og kyssti hann. Síðan tók
hann höndunum um háls mömmu, kyssti hana og
hvíslaði um leið:
„Ég hlakka svo til að eignast bæði hund og
systkin.“
Mamma roðnaði. „Þú heyrðir þá til okkar?“
„Já, en ég vissi það fyrir löngu að þú værir með
barn í maganum,“ svaraði Lalli utan við sig af
gleði. „Hvenær kemur hundurinn og hvenær kemur barnið?“
„Svona svona Lalli minn, við skulum ræða þetta
allt saman í rólegheitum,“ sagði pabbi. „Mamma
þín á að fara að eignast barnið núna bráðum,
kannski á morgun, kannski eftir viku, það er
ómögulegt að vita það alveg. En hundinn geturðu
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fengið eftir viku, þá er hann orðinn nógu stór til
að fara frá mömmu sinni. Ég þekki gamla konu
sem á tík og tíkin hefur nýlega eignast hvolpa. Ég
var einmitt að tala við hana í símann í dag og bað
hana að geyma einn hvolpinn fyrir mig, ef þig
skyldi langa í hann. Við getum farið í kvöld og
litið á hann ef þú vilt.“
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4. kafli

Ljóshærður hvolpur
Lalli sat hjá pabba sínum í bílnum. Þeir ætluðu
að fara að skoða hvolpana. Bíllinn stöðvaðist fyrir
framan lítið hús í hinum enda bæjarins. Pabbi
bankaði og gömul kona kom til dyra. Hún faðmaði pabba að sér og kallaði hann elskulega drenginn sinn. Hún faðmaði Lalla líka og kallaði hann
líka elskulega drenginn sinn. Svo bauð hún þeim
inn í stofu og þar sat stór og falleg tík í stól eins
og hún væri manneskja en ekki dýr. Gamla konan
gekk að tíkinni og talaði við hana. Það var eins og
þessar tvær skildu hvor aðra. Tíkin stökk niður úr
stólnum og gekk virðulega að stórum kassa sem
var í einu horni stofunnar. Kassinn iðaði af litlum
hvolpum.
„Skoðaðu þá eins og þú vilt, drengur minn. Hún
Snotra mín treystir þér alveg, svo að þú getur tekið hvolpana hennar upp og talað við þá ef þig
langar til.“
Síðan fór gamla konan með pabba inn í eldhús
og gaf honum kaffi. Lalli kraup hjá kassanum og
starði á hvolpana. Hann hafði alltaf langað til að
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eignast hund. Hann leit á tíkina og honum fannst
eins og hún brosti til sín. Einmitt svona hund vildi
hann eiga, svona gæðalega stóra fallega tík eins og
Snotru. Þess vegna valdi hann hvolp sem var líkastur mömmunni. Hvolpurinn var ljósrauðhærður
með hvíta bringu og hvítar lappir. Þá mundi hann
allt í einu eftir kettlingunum. Kannski var það satt
sem Jói hafði sagt, að fólk veldi sér dýr sem líktist
því sjálfu. Kettlingurinn hans og hvolpurinn voru
mjög líkir á litinn, báðir ljósir, og sjálfur var hann
ljóshærður. Hann horfði vel og lengi á svartan
hvolp með hvítar lappir. Þessi hvolpur væri sá rétti
fyrir Jóa. Hann brosti með sjálfum sér.
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Þegar þeir komu heim sat mamma í stofusófanum og var eitthvað einkennileg.
„Þú situr öll í keng, er nokkuð að?“ spurði pabbi
snöggt.
Mamma brosti og kinkaði kolli. „Barnið vill fara
að fæðast.“ Það kom þjáningarsvipur á mömmu og
hún stundi.
Lalli stóð eins og glópur og vissi ekki hvernig
hann átti að vera. Pabbi spanaði um allt hús og
kom svo með litla ferðatösku inn í stofu.
„Komdu elskan, ég skal keyra þig í hvelli.“ Hann
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tók undir handlegginn á mömmu og teymdi hana
út í bíl.
Lalli stóð í dyrunum og vissi ekki sitt rjúkandi
ráð.
„Lalli minn, hringdu í Jóa og biddu hann að sofa
hjá þér í nótt. Þið getið sofið í hjónarúminu. Ég
ætla að vera hjá mömmu þinni á meðan hún fæðir,“ kallaði pabbi til Lalla.
Bíllinn þaut af stað og Lalli stóð einn eftir eins
og í leiðslu. Hann leit á klukkuna. Hún var orðin
hálf ellefu. Jói var áreiðanlega farinn að sofa. Hann
þorði ekki að hringja svona seint, ef amma hans
kæmi í símann. Hún yrði vitlaus. Hann ráfaði út
að glugganum. Þarna hjólaði strákur, og svei mér
þá, þetta var Jói. Lalli stökk út í dyr og æpti af öllum kröftum:
„Jói, Jói, komdu.“
Jói kom hjólandi. „Hæ, er eitthvað að?“
„Já, ég er aleinn, mamma er farin á spítalann að
fæða barnið og pabbi fór með henni. Viltu sofa
hérna hjá mér í nótt?“ Lalli horfði bænaraugum á
Jóa.
„Sofa hjá þér? Ja, já já. Heyrðu, ég ætla að segja
mömmu það, svo kem ég. Bless á meðan.“ Jói
hjólaði burt.
Lalla leið betur. Nú gæti hann talað við Jóa og
spurt hann, því að Jói vissi svo margt. Það liðu
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aðeins nokkrar mínútur, þá kom Jói aftur hjólandi.
„Mamma var sofnuð, en ég sagði ömmu það,“
sagði hann um leið og hann hentist upp tröppurnar.
„Er hættulegt að fæða barn?“ spurði Lalli hikandi.
„Ja, nei, það held ég ekki. Ekki fyrir konur sem
eru venjulegar,“ svaraði Jói hughreystandi.
„Venjulegar? Hvernig þá?“
„Nú, bara venjulegar. Ef þær eru lamaðar eða
með einhvern sjúkdóm, þá getur það verið hættulegt. Blessaður vertu, mamma þín er ofsalega
venjuleg.“
Lalla létti. „Þarf hún að vera lengi á sjúkrahúsinu?“ spurði hann.
„Nei nei, það held ég ekki, af því að hún er bara
venjuleg.“
„Er sárt að fæða barn?“ spurði Lalli.
„Kannski svolítið. Ég veit að dýrin gráta pínulítið þegar þau fæða.“
Lalli varð hryggur á svip. „Aumingja mamma,“
stundi hann.
„Af hverju segirðu það? Heldurðu kannski að
mamma þín sé einhver rola? Það eru margar konur
sem fara að gráta ef þær meiða sig pínulítið, en
hafa samt getað fætt fullt af börnum,“ svaraði Jói
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og var gáfulegur á svipinn. „Heyrðu annars,“ sagði
hann svo. „Ég var hjá kettlingunum okkar í kvöld,
en kisumamman kom ekki. Þeir voru hungraðir
og skulfu úr kulda. Mamman hefur ekki snert á
fiskinum sem við færðum henni. Ég fór með
gamla peysu og breiddi ofan á þá, en mér líst ekki
á þetta. Kannski er mamman farin frá þeim og þá
verðum við að gera eitthvað til að bjarga þeim.“
„Greyin litlu. Þeir geta dáið í nótt,“ sagði Lalli.
„Nei nei, það er allt í lagi með þá í nótt, en á
morgun verðum við að gera eitthvað ef mamman
verður ekki komin þá,“ svaraði Jói.
Lalli mundi allt í einu eftir hvolpinum. Hann
sagði Jóa fréttirnar og þeir töluðu og hlógu þar til
klukkan í stofunni sló tólf högg.
„Við skulum fara að sofa, ég verð að vakna
snemma í fyrramálið og fara að vinna,“ sagði Jói.
„Vinna?“
„Já, ég ætla að sendast fyrir kaupmanninn og
hjálpa honum við ýmislegt. Hann ætlar að borga
mér gott kaup fyrir,“ svaraði Jói.
„En hvenær getum við þá farið upp að kattarhreiðrinu eða byggt kofann okkar?“ spurði Lalli
vonsvikinn.
„Ég vinn bara fyrir hádegi, og svo á ég frí allan
daginn,“ svaraði Jói.
Þeir hreiðruðu um sig í hjónarúminu og Jói
sofnaði samstundis, en Lalli lá lengi og hugsaði.
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Það hafði svo margt gerst í dag, svo ótrúlega
margt. Á morgun hefur hann kannski eignast litla
systur eða bróður.
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5. kafli

Sköllótt systir
Þegar Lalli vaknaði var Jói farinn. Hann leit á
klukkuna, hún var að verða ellefu. Uss, hvað hann
hafði sofið lengi. Honum leið öllum einkennilega.
Hann gekk um húsið og athugaði hvort pabbi væri
kominn, en sá hann hvergi. Vonandi er ekkert að,
hugsaði hann. Hann fékk sér að borða og þá
heyrði hann bíl stöðvast hjá húsinu. Pabbi kom
hlaupandi upp tröppurnar, brosandi út að eyrum.
Hann þreif í Lalla og dansaði með hann.
„Nú eigum við litla stelpu líka, Lalli, þú ert búinn að eignast litla systur, dásamlega fallega.“
Lalli fór að hlæja og pabbi fór að hlæja og svo
hlógu þeir bara og hlógu. Svona hafði pabbi aldrei
látið fyrr.
„Þú mátt koma með mér upp á spítala í kvöld og
heimsækja mömmu. Þá færðu að sjá systur þína
líka,“ sagði pabbi og fór aftur að hlæja.
Systur mína, systur mína, hugsaði Lalli. Nú á ég
systur. Að hugsa sér. Hann hafði aldrei átt neitt
nema mömmu og pabba. Nú allt í einu átti hann
systur, kettling og hvolp.
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„Er hún kannski ljóshærð?“ spurði Lalli allt í
einu.
En þá skellihló pabbi. „Ljóshærð? Kannski verður hún það seinna,“ svaraði hann.
„Af hverju seinna? Hvernig er hárið á henni
núna?“ spurði Lalli.
„Það er nú eiginlega ekkert hár á henni núna,“
svaraði pabbi.
„Áttu við að hún sé sköllótt?“ Lalli var hneykslaður.
„Ekki beint sköllótt, en svona hér um bil.“
„En hún er stelpa. Ég hélt ekki að stelpur gætu
orðið sköllóttar,“ sagði Lalli undrandi.
„Nýfædd börn eru oft með sama og ekkert hár.
Þú varst eiginlega sköllóttur þegar þú fæddist. Þú
hefur sjálfur séð myndir af þér þegar þú varst lítill,“ sagði pabbi og brosti.
„Já, en ég er þó strákur. Fær hún aldrei hár eins
og aðrar stelpur?“ spurði Lalli hikandi. Hann
hugsaði með hryllingi til þess ef hann ætti eftir að
eiga sköllótta systur það sem eftir væri ævinnar.
„Auðvitað fær hún hár. Hafðu engar áhyggjur af
henni. Hún er með höfuð, hendur, fætur og bol
eins og annað heilbrigt fólk og þá megum við öll
vera þakklát.“
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Eftir hádegi kom Jói. Lalli sat einn inni og var að
lesa sögubók. Hann var óvanur að vera einn í húsinu og pabbi hafði þurft að fara í vinnuna. Hann
varð því feginn þegar Jói kom. Lalli sagði Jóa frá
nýju systur sinni.
„Já, mig hefur alltaf langað til að eiga litla systur,“ sagði Jói, „en núna langar mig bara í kettling.“
„Ég fæ að fara með pabba upp á spítala í kvöld
og sjá litlu systur mína,“ sagði Lalli glaður.
En Jói var áhyggjufullur á svip og virtist ekki
hafa heyrt hvað Lalli sagði.
„Heyrðu, Lalli. Ég er að hugsa um kettlingana
okkar. Það hefur rignt í alla nótt og það rignir svolítið ennþá. Ef kisumamma hefur ekki komið heim
til kettlinganna, þá eru þeir líklega dauðir, eða að
minnsta kosti alveg að drepast. Eigum við ekki að
fara þangað snöggvast og athuga málið?“
Lalli samþykkti það og svo hjóluðu þeir í loftköstum að „kattarhreiðrinu“. Þar var engin kisumamma sjáanleg og kettlingarnir steinþögðu.
„Þeir eru áreiðanlega allir dauðir,“ sagði Jói sorgmæddur.
Þeir athuguðu litlu greyin. Kettlingarnir lágu
þétt saman í hrúgu og virtust dauðir.
„Sjáðu,“ hvíslaði Lalli. „Svarti kettlingurinn er
lifandi og þarna er annar sem er lifandi.“
Jói tók svarta kettlinginn sinn varlega upp.
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Hann var svo máttlítill að hann reyndi ekki einu
sinni að hvæsa. Hann var alveg í dauðanum. Hinn
kettlingurinn sem lifði var bröndóttur. Allir hinir
fimm voru líflausir og önduðu ekki.
„Peysan þín hefur bjargað kettlingnum þínum,“
sagði Lalli.
Jói kinkaði kolli. „Þetta var líka stærsti kettlingurinn og þeir eru oftast duglegastir,“ sagði hann.
Þeir stungu sinn hvorum kettlingnum inn undir
peysuna sína og fóru.
„Við skulum fara hingað aftur seinna og jarða
litlu krílin sem eru dáin,“ sagði Jói.
„Hvað ætli hafi komið fyrir mömmuna?“ spurði
Lalli.
„Kannski er hún dauð. Það er alltaf verið að
drepa villiketti, því að þeir eru grimmir og geta
verið hættulegir,“ svaraði Jói.
„Hvernig getum við bjargað þessum tveimur?“
spurði Lalli.
„O, hún amma er göldrótt. Hún getur lífgað við
hálfdauð dýr. Hún er nefnilega alveg ágæt og
henni þykir svo vænt um dýrin.“
Þeir fóru rakleitt heim til Jóa. Amma var inni í
eldhúsi að vesenast og talaði við sjálfa sig. Jói tók
kettlinginn undan peysunni og benti Lalla að
koma með sinn kettling. Amma, þessi norn,
breyttist á augabragði. Hún varð allt í einu eins og
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venjuleg gömul og góð kona í framan. Hún tók við
kettlingunum, varlega, eins og þeir væru brothættir.
„Litlu pöddurnar mínar,“ stundi hún og kyssti
þá blíðlega. „Amma Kata skal koma lífinu almennilega í ykkur.“ Hún tók gamalt ullarsjal af
herðum sér og vafði utan um þá. En svo varð hún
hvöss eins og venjulega og horfði illilega á strákana.
„Eftir hverju eruð þið að bíða? Hypjið ykkur út.
Ég verð að fá frið til þess að lækna kettlingana.“
Lalla brá svo að hann bakkaði ósjálfrátt út úr húsinu og alla leið út á tröppur, en Jói lét sem ekkert
væri og spurði:
„Heldurðu að þeir lifi, amma mín?“
„Auðvitað lifa þeir. Heldurðu kannski að ég sé
einhver bölvaður skussi? Svona, hypjaðu þig nú
út, greyið mitt. Ég þarf að reyna að koma volgri
mjólk ofan í þá, nú má engan tíma missa.“
„Hún bjargar þeim. Þeir verða orðnir sprækir
eftir nokkra klukkutíma,“ sagði Jói um leið og
hann kom út til Lalla.
Það rigndi enn úti. Þeir hjóluðu um bæinn og
voru órólegir. Þeir voru báðir að hugsa um kettlingana.
„Eigum við ekki að fara snöggvast og tala við
hreppstjórann?“ spurði Jói.
44

„Ne-ei, ég þori ekki þangað. Ég skal biðja pabba
að tala við hann og spyrja hvort við megum byggja
kofann þarna uppfrá,“ sagði Lalli.
„Nei, heyrðu mig nú,“ sagði Jói og stöðvaði hjólið. „Sjáðu til. Ég hef aldrei átt pabba og þess vegna
verð ég að gera allt sjálfur. Við erum manneskjur,
þótt við séum bara níu ára, eða það segir amma að
minnsta kosti. Allar manneskjur hafa sama rétt,
hvað sem þær eru gamlar. Það erum við sem ætlum að byggja kofann en ekki pabbi þinn, og þess
vegna verðum við að tala við hreppstjórann sjálfir.
Hann étur okkur ekki þótt við komum. Ef við
erum kurteisir við hann, þá er hann kurteis við
okkur. Hreppstjórar hljóta þó að kunna mannasiði.“
Lalli starði á Jóa. Það var aldeilis ótrúlegt hvað
Jói var hugrakkur.
„Ég fór sjálfur til kaupmannsins og bað um
vinnu,“ hélt Jói áfram. „Ég var kurteis við hann og
sagði honum að ég skyldi vera eins duglegur og ég
gæti og þá var hann kurteis og sagði mér hvað
hann myndi borga mér í kaup. Já, þannig á það að
vera. Við getum ekki látið mömmurnar og pabbana gera allt fyrir okkur.“
Þeir hjóluðu að hreppstjóra-skrifstofunni. Jói fór
inn á undan, en Lalli elti hann og var feiminn. Jói
bankaði þrjú högg á hurðina og beið þar til kallað
var: „Kom inn.“
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Lalli elti Jóa inn. Þarna sat hreppstjórinn, stór,
feitur og virðulegur maður. Lalli þorði varla að líta
upp, en Jói hneigði sig og sagðist vera kominn til
að fá leyfi til að byggja smá húskofa. Hreppstjórinn brosti svolítið og bauð þeim sæti.
„Jæja, svo að þið ætlið að fara að byggja?“
„Ja, bara svolítinn kofa, ef við fáum leyfi,“ sagðí
Jói mannalega.
„Og hvar hafið þið hugsað ykkur að byggja
þennan kofa?“ spurði hreppstjórinn.
„Við höfum fundið fínan stað hérna fyrir ofan
bæinn á bak við hól,“ svaraði Jói.
Hann lýsti því fyrir hreppstjóranum hvar staðurinn væri og hreppstjórinn kinkaði kolli.
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„Viljið þið fá leyfið skriflegt?“ spurði hann virðulega.
„Skriflegt?“ Jói virtist ekki alveg skilja hvað hann
átti við.
„Já, ég skrifa á blað að ég hafi gefið ykkur leyfi
til að byggja þarna, og þá getið þið sannað að þið
megið það ef einhver skyldi nú fara að skipta sér
af því.“
„Já, þannig,“ sagði Jói og brosti. „Það væri flott.“
Hreppstjórinn tók fram stórt og virðulegt skjal og
skrifaði eitthvað á það. Hann braut það saman og
setti í stórt umslag.
„Hér í þessu bréfi stendur, að hr. Jónatan Guðmundsson og hr. Lárus Jóhannsson hafi fullt leyfi
til að byggja lítið hús á svæðinu bak við hólinn,“
sagði hreppstjórinn og rétti Jóa umslagið. „Nú
skaltu fara með þetta heim og passa vel að týna því
ekki,“ bætti hann við og rétti fram höndina.
Jói tók virðulega í höndina á honum og þakkaði
fyrir leyfið. Lalli tók líka í höndina á honum og
muldraði eitthvað sem átti að vera þakklæti. En
þegar þeir ætluðu að fara út úr dyrunum sneri Jói
sér allt í einu við, horfði á hreppstjórann og
spurði:
„Veistu nokkuð um það, hvort villikettir hafa
nýlega verið drepnir í bænum?“
Hreppstjórinn hugsaði sig um og sagði svo: „Já,
ég hef beðið mennina sem sjá um þessi mál að
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reyna að hreinsa bæinn af villiköttum. Það er ekki
hægt að láta kattagreyin þvælast hér um kalda og
hungraða. Það er mannúðlegra að deyða þá.
Mennirnir lofuðu að byrja að vinna að þessu í
gær.“ Jói varð hugsandi á svipinn en fór svo út.
„Þarna sérðu, þeir hafa skotið kisumömmu í
gær.
Þess vegna kom hún ekki aftur til kettlinganna
sinna.“
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6. kafli

Gleymdur Lalli
Lalli var á leið upp á spítala með pabba sínum.
Hann hlakkaði til að sjá mömmu, því að hann var
óvanur því að hún væri svona lengi í burtu. Þegar
þeir höfðu fundið sjúkrastofuna þar sem hún lá,
bankaði pabbi kurteislega á hurðina, opnaði síðan
og ýtti Lalla á undan sér. Þarna voru þrjú rúm og
konur í þeim öllum. Lalli varð ofboðslega feiminn.
Honum fannst það hálfgerður dónaskapur að fara
inn í herbergi þar sem konur lágu í rúminu. Hann
horfði niður á tærnar á sér þar til pabbi tók í
handlegginn á honum og teymdi hann að innsta
rúminu. Þar lá mamma. Hún var einhvern veginn
allt öðruvísi en venjulega og Lalli varð ennþá
feimnari. Mamma brosti og brosti. Pabbi hló svolítið og kyssti mömmu.
„Ætlarðu ekki að heilsa mömmu þinni?“ spurði
hann Lalla og ýtti honum nær rúminu.
Lalli kyssti mömmu sína en var alveg utan við
sig. Honum fannst hinar konurnar í stofunni horfa
á sig og þær voru einhvern veginn allar brosandi.
Hann langaði allt í einu til að fara að gráta.
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„Hvernig líst þér á að eiga nú litla systur?“
spurði mamma brosandi og strauk Lalla um kinnina.
Lalli kinkaði kolli. Hann gat ekkert sagt. Hann
langaði til að segja mömmu sinni að hann væri
glaður að sjá hana og að honum þætti gaman að
eiga litla systur, en hann gat ekki talað, bara kinkað kolli.
„Sestu nú hérna á rúmið hjá mér og fáðu þér
konfekt,“ sagði mamma og var ennþá brosandi.
„Það er svo einkennilegt að koma við svona stórt
barn eftir að hafa haldið á nýfæddu barni,“ sagði
hún við pabba og þau hlógu.
„Já, Lalli er sko ekkert ungbarn lengur. Hann er
að verða fullorðinn maður,“ sagði pabbi og klappaði á kollinn á Lalla.
Mamma fór nú að segja pabba frá litlu systur,
hvað hún væri dugleg að drekka og hvað hún orgaði hraustlega. Þau tvö voru eins og litlir krakkar
að tala um dótið sitt. Þau hlógu og skríktu og svo
var pabbi alltaf að kyssa mömmu.
Lalli var óðum að jafna sig. Hann þorði nú að
horfa í kringum sig. Það voru komnir fleiri krakkar að heimsækja mömmu sína og þau voru líka
feimin eins og hann. Hann leit á mömmu og
pabba, en það var eins og þau væru búin að
gleyma honum. Kannski hafði Jói haft rétt fyrir
sér. Kannski myndi mamma nú bara gleyma því að
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hún ætti líka strák. En hvað þetta var skrýtið.
Hann Lalli bara gleymdur. Var það ekki agalegt?
Hann fékk kökk í hálsinn. En svo fór hann að
hugsa um Jóa, sem var löngu gleymdur en leið
samt vel. Jói sem hafði aldrei átt pabba til að tala
við, því að pabbi hans hafði dáið rétt áður en Jói
fæddist. En Jóa var alveg sama þótt hann væri
gleymdur og því skyldi Lalla ekki líka vera sama
þótt hann sjálfur gleymdist? Jú, jú, það var allt í
lagi, hugsaði hann og reyndi að vera svolítið
mannalegur eins og Jói var vanur að vera.
„Jæja Lalli, eigum við ekki að líta á litlu systur?“
spurði pabbi allt í einu.
Lalli reyndi að brosa og kinkaði kolli. Þeir fóru
fram á gang og pabbi talaði eitthvað við hjúkrunarkonu. Síðan kom hjúkrunarkonan með barnarúm á hjólum og sýndi þeim. Þarna lá hún litla
systir hans, rauð og krumpuð í framan. Höfuðið á
henni var ekki stærra en appelsína og svo var hún
sköllótt. Lalli starði á þessa litlu veru. Aldrei hafði
hann séð annað eins, og þetta átti að vera systir
hans. En á meðan hann var að hugsa um það,
hvað hún væri nú lítið falleg, þá opnaði litla systir augun og horfði á hann. Hann fékk allt í einu tár
í augun. Svei mér þá, hugsaði hann. Hún er bara
falleg þegar hún opnar augun. Hún er næstum því
eins falleg og lítill kettlingur.
Þegar Lalli og pabbi komu heim, beið Jói við
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húsið. Lalli spurði pabba hvort Jói mætti koma
svolitla stund inn og pabbi leyfði það. Jói var í
góðu skapi. Kettlingarnir voru að verða sprækir.
„Ég sagði þér að hún amma gæti lífgað þá við,“
sagði Jói hreykinn.
„En hvað um dauðu kettlingana? Eigum við ekki
að jarða þá bráðum?“
„Ég er búinn að því. Ég gróf þá og setti kross á
leiðið. Svo fór ég með Faðirvorið og söng Ó Jesú
bróðir besti. Það ætti að duga,“ svaraði Jói. En svo
fór hann að tala um einhverja kerru sem þeir þyrftu að smíða.
„Við verðum að hafa kerru til að flytja spýturnar í kofann þangað uppeftir. Ekki getum við borið
þær svona langa leið,“ sagði Jói.
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Alltaf kann Jói ráð við öllu. Hann er eins og fullorðinn maður, hugsaði Lalli og horfði með aðdáun
á vin sinn.
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7. kafli

Hrekkjusvín
Næsta dag var sólskin og gott veður. Lalli vaknaði seint eins og venjulega. Það var vegna þess að
hann hugsaði alltaf svo mikið í rúminu á kvöldin
þegar hann átti að fara að sofa. Hann borðaði fullt
af brauði sem pabbi hafði smurt áður en hann fór
í vinnuna. Svo ranglaði hann um íbúðina og vissi
ekki almennilega hvað hann ætti af sér að gera. Jói
var í vinnunni fram að hádegi. Hann ákvað að
hjóla niður í búðina og sjá hvað Jói væri að vinna.
Búðin var full af fólki þegar Lalli kom þangað.
Hann kíkti inn um alla glugga en sá Jóa hvergi.
Hann hjólaði bak við búðina og þarna var Jói.
Hann hamaðist við að bera vörur í kössum úr
vöruhúsi sem var á bak við verslunina og inn í
búðina. Jói brosti þegar hann sá Lalla og kallaði:
„Hæ.“ Svo hvarf hann. Jói var duglegur. Hann
stoppaði ekki, bara vann og vann. Lalli sá kaupmanninn gægjast út um gluggann og horfa ánægður á Jóa vinna. En Lalla fannst eins og nú væri
hann alveg gleymdur. Enginn hafði tíma fyrir hann
lengur, hvorki pabbi, mamma né Jói.
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Lalli tók hjólið sitt og hjólaði eitthvert út í bæinn. Allt í einu tók hann eftir því að hann var fyrir
framan hús gömlu konunnar sem átti fallegu tíkina og litlu hvolpana. Hann ætti kannski að fá að
heilsa upp á hvolpinn sinn. Hann bankaði á hurðina hjá gömlu konunni. Hún virtist glöð að sjá
hann, talaði og talaði um hvolpana og sagði að
engin tík í þessum bæ eignaðist eins fallega hvolpa
og Snotra.
Það leið að hádegi og Lalli hjólaði aftur að búðinni hjá Jóa. Nú var Jói búinn að vinna og hafði
nógan tíma fyrir Lalla. Hann teymdi Lalla bak við
verslunarhúsið og benti honum á stóra spýtnahrúgu sem þar lá.
„Við megum eiga þessar spýtur,“ sagði Jói.
„Kaupmaðurinn gaf okkur þær til að hafa í kofann.“ Þeir stöfluðu spýtunum snyrtilega upp og Jói
sagði:
„Við geymum þær hérna þangað til við höfum
útvegað okkur kerru til að flytja þær í.“
Þeir fóru nú heim til Jóa.
„Ég ætla að fá mér eitthvað að borða, þú getur
talað við kettlingana á meðan,“ sagði Jói og hentist upp tröppurnar heima hjá sér.
Lalli elti hann. Hann vonaði að amman væri
ekki heima, en sú von brást. Hann heyrði tautið í
henni áður en hann kom inn í húsið. Hann reyndi
að láta sem ekkert væri og fór inn. En amman virt55

ist vera í óvenju góðu skapi. Hún hafði eldað mat
og bauð Lalla að borða með Jóa. Lalli þakkaði
henni fyrir, en sagðist vera nýbúinn að borða. Þá
sótti amman kassa og rétti Lalla. Þarna voru kettlingarnir, sprækir og fallegir.
„Þú getur tekið annan kettlinginn, greyið mitt,“
sagði hún. „Þeir fara bráðum að komast upp úr
kassanum og hlaupa um allt og þá get ég ekki ráðið neitt við þá, því að ég er bara gamalt kerlingarskar,“ sagði hún og stundi.
„Þú mátt velja þér þann sem þú vilt,“ sagði Jói
með fullan munninn af mat.
En Lalli vissi, að Jóa þótti sá svarti fallegri, svo
hann sagði:
„Ég vel þann bröndótta.“ Hann tók litla kettlinginn varlega upp.
„Það er nú varla að hann kunni að lepja þessi,“
sagði amma þá hryssingslega. „Ætli það sé ekki
betra að ég hafi hann í einn eða tvo daga enn og
reyni að kenna honum vesalingnum, annars drepst
hann bara hjá þér.“
„Sú var montin með sig,“ sagði Jói þegar þeir voru
komnir aftur út.
„Hver?“ spurði Lalli.
„Nú, hún amma. Hún verður alltaf svo montin
þegar hún bjargar einhverjum.“

56

„En hún var nú góð að hugsa svona vel um kettlingana,“ sagði Lalli.
„Já, auðvitað. Og þegar hún finnur að einhver
þarf hjálp, þá verður hún stundum svo ofboðslega
góð að mig langar mest til að biðja hana að verða
aftur skass. Ég kann ekki við ömmu, þegar hún er
svona ferlega góð.“ Hann stansaði og hugsaði sig
um svolitla stund. Svo sagði hann: „Nú verðum
við að athuga hvort við finnum ekki gamlan
barnavagn eða barnakerru, eða bara einhver hjól.“
Þeir fóru niður í kjallarann sem var undir húsinu hjá Jóa. Lalli hafði aldrei séð annað eins drasl.
Þarna var allt milli himins og jarðar.
„Það er bara verst að hér er ekkert ljós,“ sagði Jói
og þreifaði sig áfram í myrkrinu.
„Við verðum að hafa opið út og nota birtuna
sem þá kemur inn um dyrnar,“ sagði Lalli.
Það var ofurlítill gluggi á kjallaranum og fyrir
honum hékk þykkt gamalt teppi. Jói bisaði við að
ná teppinu niður svo að þeir fengju líka birtu frá
glugganum, en Lalla fannst teppið svo ógeðslegt,
að hann gat ekki hugsað sér að snerta það, ekki
einu sinni þótt hann hefði haft vettlinga. Loksins
tókst Jóa að ná teppinu niður. Það var þá komin
sæmileg birta þarna inn. Lalla var orðið hálf illt af
lyktinni þarna og þegar birtan frá glugganum lýsti
upp kjallarann varð hann máttlaus, því nú komu í
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Ijós alls kyns kvikindi sem reyndu að fela sig fyrir
þeim. Það heyrðist líka mikið þrusk inni í einni
ruslahrúgunni.
„Þetta eru bara mýs,“ útskýrði Jói.
„Mýs?“ Það fór hrollur um Lalla.
„Já, hér eru sko engar rottur,“ sagði Jói hreykinn.
Jói tók nú til hendinni, en Lalli stóð bara og
reyndi að forðast að koma við nokkurn skapaðan
hlut.
„Hæ hæ og hó,“ galaði Jói allt í einu. „Hér er
gamall barnavagn. Ég vissi að ég myndi finna
hann, því að amma hendir engu. Þetta er gamli
vagninn minn.“ Jói kom með stóran og hryllilega
ógeðslegan barnavagn. Hann dröslaðist með
vagninn út og Lalli elti. Síðan náði Jói í garðslönguna og sprautaði vel og vandlega alla drullu og
ryk af vagninum. Það var eins og hann grunaði,
að Lalli myndi ekki snerta vagninn meðan hann
væri svona skítugur. Þeir tóku vagninn af hjólunum og þá var komin ágætis kerra til að flytja spýtur.
„Svo bindum við kerruna aftan í hjólið hjá öðrum hvorum okkar, en hinn hjólar á eftir til þess
að fylgjast með ef eitthvað skyldi detta af,“ sagði
Jói.
Þeir útbjuggu nokkurs konar pall úr spýtum
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ofan á grindina, og þá var ekkert eftir annað en að
flytja timbrið upp að hólnum.
Allan daginn hjóluðu þeir um með kerruna og
sníktu spýtur. Þeir fengu oft stubba hjá mönnum
sem voru að byggja hús og svo hafði kaupmaðurinn sagt Jóa að hann mætti fá tóma trékassa hjá
sér, ef þeir þyrftu meira. Krakkarnir í bænum voru
forvitnir, en Jói og Lalli vildu ekkert segja þeim
hvað þeir ætluðu að gera með allar þessar spýtur.
Þeir fóru margar ferðir með kerruna fulla af
spýtum og röðuðu þeim vel á bak við hólinn. En
þegar þeir fóru síðustu ferðina og áttu stutt eftir að
hólnum komu þrír stórir strákar og hjóluðu í veg
fyrir þá svo að þeir komust ekki áfram. Þetta voru
þeir Bessi og Dóri með einhverjum ókunnum
strák. Bessi og Dóri voru tólf ára og ferleg hrekkjusvín, en ókunni strákurinn var ennþá eldri.
„Farið frá,“ æpti Jói.
En strákarnir fóru ekki frá. Sá ókunni fór af
hjólinu sínu og horfði illilega á Jóa.
„Hvar hafið þið stolið þessum spýtum?“ spurði
hann.
„Við höfum ekki stolið þeim,“ svaraði Jói þrjóskur.
Strákurinn sparkaði í kerruna svo að litlu munaði að hún ylti um koll.
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„Jæja, svo að þú þykist vera einhver stórkarl, litli
minn,“ sagði strákurinn og færði sig alveg að Jóa.
„Farið frá, þið hafið ekkert leyfi til að stoppa
okkur og segja að við séum þjófar,“ sagði Jói
illskulega.
„Auðvitað eruð þið þjófar, en ef þið segið okkur
hvað þið ætlið að gera við þessar spýtur, þá skulum við fara frá,“ sagði strákurinn.
„Nei, það segjum við ykkur ekki, því að ykkur
kemur það bara ekkert við,“ svaraði Jói og var
reiður.
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„Við ættum kannski að kalla í lögguna og láta
hana rannsaka hvar þið hafið fengið þessar spýtur,“ sagði þá Bessi.
„Já, kallið í lögguna, þá klaga ég ykkur í leiðinni,“ sagði Jói æstur.
„Svo þú þykist bara vera eitthvað,“ sagði stóri
strákurinn og ýtti illilega við Jóa.
„Passaðu þig, stóri minn. Þótt þú sért stór og
getir lamið mig í klessu, þá ræður þú sko ekki við
hana ömmu mína, því að hún er göldrótt og getur
sent þér draug alla leið upp í rúm til þín þegar þú
ert sofandi,“ hvæsti Jói.
Stóri strákurinn fór að flissa. Hann leit á Bessa
og Dóra og þeir fóru líka að flissa. Síðan gaf hann
þeim merki um að koma til sín og svo tóku þeir
kerruna og hvolfdu úr henni á götuna. Þeir spörkuðu spýtunum um allt og reyndu að brjóta þær, en
þá kom bíll og byrjaði að flauta. Stóru strákarnir
stukku á hjólin sín og hjóluðu í loftköstum í
burtu.
Lalli og Jói voru báðir með tárin í augunum. Þeir
flýttu sér að tína saman spýturnar og raða þeim á
kerruna.
„Þeir skulu fá að kenna á því,“ snökti Jói.
„En hvernig?“ spurði Lalli. „Þeir eru svo miklu
stærri en við.“
„Það skiptir ekki máli. Þeir eru stærri, en við
erum klókari,“ sagði Jói og saug upp í nefið.
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„Ætlarðu að láta ömmu þína skamma þá?“
spurði Lalli.
„Ömmu? Ertu eitthvað skrýtinn? Heldurðu að
amma nenni að standa í svoleiðis? Hún myndi
henda mér út ef ég væri eitthvað að klaga,“ svaraði
Jói.
„En af hverju varstu að segja að hún væri göldrótt og myndi senda þeim draug?“ spurði Lalli.
„Bara til að hræða þá,“ svaraði Jói.
„En þeir urðu ekkert hræddir, þeir hlógu bara,“
sagði Lalli vonleysislega.
„Já, þeir hlógu núna, en þeir muna eftir því þegar þeir eru einir heima og þá fara þeir að hugsa um
drauginn sem ég sagði að amma myndi senda
þeim,“ svaraði Jói.
Þeir voru nú búnir að tína saman allar spýturnar og setja upp á kerruna. Þeir voru þögulir þegar
þeir hjóluðu upp að hólnum. Þessi dagur hafði
verið svo skemmtilegur, en svo höfðu strákarnir
eyðilagt ánægjuna fyrir þeim.
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8. kafli

Amma Kata verður
vitlaus
Allan næsta dag smíðuðu þeir og smíðuðu.
Kaupmaðurinn hafði gefið þeim nagla og lánað
þeim verkfæri. Lalla fannst þetta skemmtilegasti
dagur sem hann hafði lifað. Um kvöldið þegar þeir
voru á heimleið heyrðu þeir óp og læti. Stóru
strákarnir þrír voru aftur komnir. Þeir komu á
móti þeim og æptu og görguðu.
„Við höfum njósnað um ykkur og nú vitum við
hvar kofinn ykkar er. Við ætlum að eiga hann með
ykkur,“ sagði stærsti strákurinn ógnandi.
„Þið hafið engan rétt til þess að eiga kofa sem
við höfum byggt,“ svaraði Jói.
„Passaðu þig, litli minn. Ef ég segi að við eigum
kofann líka, þá eigum við hann líka, og ef þú ert
eitthvað að rífa þig, þá brjótum við kofann niður,“
svaraði sá stóri.
„Þið eruð óþverrar,“ hvæsti Jói.
„Varstu að segja eitthvað, stubburinn þinn? Viltu
kannski fá einn á ‘ann?“
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Stóri strákurinn steig af hjólinu og gekk í átt að
Jóa. Svipur hans var hræðilegur og Lalli var næstum farinn að gráta. Hann vissi að hann yrði að
gera eitthvað til að bjarga Jóa. Hann benti snöggt
með hendinni og æpti fagnandi:
„Þarna kemur pabbi.“
Stóru strákarnir litu skelfdir í áttina þar sem
Lalli hafði bent, en á meðan gaf Lalli Jóa merki um
að flýta sér. Þeir ruddust fram hjá stóru strákunum
og hjóluðu eins hratt og þeir gátu.
„Við skulum mola kofann ykkar, aumingjarnir
ykkar,“ öskruðu hrekkjusvínin á eftir þeim.
En Lalli og Jói hjóluðu eins hratt og þeir komust
inn í bæinn og alla leið heím til Lalla.
„Þetta var klárt hjá þér,“ sagði Jói hlæjandi.
„Ég skal biðja pabba að tala við þessa bölvaða
orma,“ sagði Lalli.
„Nei nei, þetta er okkar kofi og við verðum að
geta varið hann sjálfir,“ svaraði Jói.
„En hvernig þá?“
„Iss, ég kann mörg ráð. Þeir eru svo heimskir og
þá er málið einfalt.“
„Ég ætla nú samt að segja pabba frá þessu,“
sagði Lalli.
„Nei, það máttu alls ekki. Þá getum við aldrei
sigrað þá. Vertu bara rólegur,“ svaraði Jói.
Morguninn eftir vaknaði Lalli snemma. Hann fór
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strax að hugsa um kofann og stóru strákana. Hann
varð að athuga hvort þeir hefðu skemmt eitthvað.
Hann flýtti sér eins og hann gat upp að hólnum.
Þar var ljótt að sjá. Kofinn var allur í klessu og
búið að brjóta margar spýtur og henda þeim út
um allt. Lalli fór að gráta. Það kom einhver hjólandi eftir veginum. Kannski voru strákarnir að
koma aftur. Þeir berja mig sundur og saman, hugsaði Lalli. Hann horfði í kringum sig og leitaði að
stað þar sem hann gæti falið sig, en var svo
hræddur að hann gat ekki hreyft sig. Hann stóð
bara eins og glópur og starði á strákinn koma nær
og nær. En svo fann hann hvernig reiðin skreið
um hann allan. Strákurinn var einn á ferð, vinir
hans sáust að minnsta kosti ekki ennþá. Lalla
fannst hann allt í einu verða stór og sterkur. Hann
skyldi lúskra á þessu fífli, hvað sem það kostaði.
Hann náði sér í spýtu og ákvað að berja hann. Sá
skyldi fá fyrir ferðina. Hann ætlaði að lemja hann
í klessu. Hann stóð þarna titrandi af reiði og strákurinn kom nær og nær.
„Hafa þeir skemmt eitthvað?“ spurði strákurinn
á hjólinu. Þá sá Lalli að þetta var Jói. Jói fór að
hlæja þegar hann sá Lalla standa þarna með spýtu
í hendinni.
„Hvað er þetta maður, ætlarðu að berja mig?“
spurði hann brosandi.

65

„Ég hélt að þetta væri einn af stóru strákunum,“
sagði Lalli. „Þeir hafa eyðilagt kofann,“ sagði hann
fýlulega og henti frá sér spýtunni.
„Ég vissi alveg að þeir myndu gera það,“ sagði
Jói. „Það er nóg eftir af óbrotnum spýtum til að
byggja hann aftur,“ hélt hann áfram.
„E-en ertu ekki reiður?“ spurði Lalli undrandi.
„Jú, auðvitað er ég fokillur, en ég vissi alveg að
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þeir myndu gera þetta, og þess vegna er ég ekkert
hissa. Við látum þá fá að kenna á því í nótt.“
„Í nótt?“ Nú varð Lalli alveg undrandi.
„Já já, við sendum þeim bara draug. Ég veit hvar
þeir eiga heima og við sendum þeim bara draug.
Við byrjum á þessum ókunna. Hann er stærstur og
verstur.“
„Hvernig er hægt að senda draug?“:
„Iss, það er enginn vandi. Ég skal kenna þér það
í kvöld.“
Þeir tíndu saman draslið og völdu óbrotnu spýturnar úr.
„Fórstu ekkert í vinnuna?“ spurði Lalli.
„Nei, ég var að vinna í gærkvöldi svo að ég fékk
frí í dag,“ svaraði Jói.
Þeir hjóluðu niður í bæinn.
„Komdu heim með mér, það er svo langt síðan
þú hefur séð kettlinginn þinn,“ sagði Jói.
Þegar þeir komu að húsinu hjá Jóa heyrðu þeir
öskrin í ömmunni. Hún reifst og skammaðist hástöfum. Jói stökk upp tröppurnar og benti Lalla að
koma á eftir sér, en Lalli hikaði, hann þorði ekki
að fara inn.
„Komdu maður, þú þarft ekkert að vera hræddur við ömmu, þú veist það. Hún rífst út af engu.
Láttu bara sem þú heyrir það ekki,“ sagði Jói rólegur.
Lalli fór hikandi upp tröppurnar og inn í gang67

inn. Hann sá ömmuna þar sem hún æddi um eldhúsgólfið, eldrauð í framan og augun í henni
glóðu af illsku. Hún stappaði í gólfið, pataði
höndunum út í loftið og blótaði hroðalega. Lalli
trúði varla sínum eigin augum. Hún var hræðileg ásýndum og áreiðanlega gæti hún verið göldrótt.
„Hættu þessum öskrum, amma,“ kallaði Jói. „Þú
hræðir hann Lalla með þessum látum. Við hvern
ertu eiginlega að rífast?“
En amma blótaði bara ennþá meira, þreif svo í
öxlina á Jóa og endasenti honum út um dyrnar.
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Það munaði litlu að hann dytti niður allar tröppurnar. Lalli stökk út. Hann ætlaði ekki að láta
þessa norn henda sér niður tröppurnar.
„Skárri eru það lætin í þér, kerling,“ sagði
mamma hans Jóa sem nú kom allt í einu í ljós.
Hún var klædd í gamlan og rifinn slopp og Lalli sá
að hún var dauðadrukkin.
„Eruð þið orðnar brjálaðar?“ kjökraði Jói. „Hvers
vegna þarftu endilega að drekka þetta brennivín,
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mamma? Þegar þú hefur drukkið það verður
amma vitlaus og þegar amma verður vitlaus þá
verður þú líka vitlaus. Þá er þetta heimili eins og
vitlausraspítali. Á ég þá líka að verða vitlaus eða
hvað?“ Jói grét.
Það var eins og amman og mamman skömmuðust sín. Mamman skjögraði aftur inn í svefnherbergi og lokaði dyrunum á eftir sér, en amman var
nú orðin sæmilega góðleg í framan.
„Svona nú, paddan mín. Amma Kata þolir ekki
brennivín, þá verður hún vitlaus. Komdu inn
skinnið mitt og amma Kata skal hita kakó handa
ykkur.“ Hún benti þeim að koma inn.
Jói þurrkaði af sér tárin, saug upp í nefið og ýtti
Lalla á undan sér. Amma fór að raula. Það var eins
og hún væri nú allt önnur manneskja. Hún raulaði
hærra og hærra og loks var þetta orðið eins og
breim í ketti.
„Hún er bara að syngja,“ útskýrði Jói.
Þegar amma hafði hellt kakóinu í bolla handa
þeim fór hún og kom aftur með báða kettlingana. Þeir voru sprækir og fjörugir og strákarnir
gleymdu öllu leiðinlegu á meðan þeir léku við litlu
krílin. Og hvílíkt kakó. Aldrei á ævinni hafði Lalli
drukkið eins gott kakó.
„Farið svo með þessi kattaróféti héðan út,“ sagði
amma allt í einu og röddin var hvöss.
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Lalla brá, en Jói lét sem ekkert væri. „En hvernig eigum við að kenna þeim að pissa og kúka í
kassa?“ spurði hann.
„Þið kunnið ekkert á þetta. Það er best að ég taki
að mér að kenna þeim, annars verða þeir bara sóðar,“ sagði amma þá. Hún leit á kettlingana og varð
nú aftur blíðleg á svipinn.
„Amma Kata skal kenna ykkur að verða fyrirmyndar kettir,“ sagði hún angurblíð. Hún fór með
þá aftur út úr eldhúsinu og Jói leit á Lalla.
„Þarna sérðu. Hún þykist .alltaf vera einhver
trunta, en svo er hún það bara ekkert. Það er best
að hún kenni kettlingnum þínum að gera í kassa,
annars gerir hann allt á teppin heima hjá þér og þá
vill mamma þín kannski ekki leyfa þér að hafa
hann.
Lalli kinkaði kolli. Jói stóð upp.
„Við verðum að fara út á öskuhauga,“ sagði
hann.
„Til hvers?“ spurði Lalli undrandi.
„Við þurfum að útvega okkur stóra og ógeðslega
rottu,“ svaraði Jói.
Það fór hrollur um Lalla. „Rottu? Hvað eigum
við að gera við hana?“
„Við verðum að undirbúa draugaganginn hjá
stóru strákunum og þá verðum við að minnsta
kosti að hafa eina stóra dauða rottu,“ svaraði Jói.
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Hann náði í vettlinga og rétti Lalla eina, en stakk
hinum í vasa sinn.
„Til hvers þurfum við vettlinga?“ spurði Lalli.
„Nú, við þurfum að taka rottuna upp og ekki
viljum við koma við hana með berum höndum
eða hvað?“ svaraði Jói og virtist undrandi á spurningu Lalla. Síðan náði Jói í poka. „Sko, svo setjum
við hana bara í þennan poka,“ sagði hann.
Þeir hjóluðu út á öskuhauga. Þar fór Jói strax að
gramsa og leita að dauðum rottum og Lalli reyndi
að gera eins.
„Veistu það, að hún amma getur talað við dáið
fólk. Hún sér það og talar við það,“ sagði Jói.
„Er dáið fólk og draugar það sama?“ spurði Lalli.
„Næstum því,“ svaraði Jói. „Sumt dáið fólk vill
ekki verða draugar og fer bara beint til Guðs, en
svo eru sumir sem vilja ekki fara eða rata ekki
þangað og verða bara draugar.“ Þeir þögðu svolitla
stund, en allt í einu hrópaði Jói upp: „Hér er ein,
ógeðslega stór, alveg hræðileg.“ Hann setti á sig
vettlingana og tók upp stóra rottu. Það fór hrollur
um Lalla.
„Ertu viss um að það sé óhætt að nota rottu í
draugagang?“ spurði hann.
„Iss, þessir strákar eru fífl og hafa bara gott af
því að vera hræddir almennilega. Það er alltaf verið að klaga þá fyrir lögreglunni, en það þýðir ekk72

ert. Við hræðum þá svo rækilega að þeir þori
aldrei aftur að koma nálægt okkur.“
Þeir settu rottuna í pokann og hjóluðu af stað.
„Við höfum nóg að gera í dag,“ sagði Jói. „Við
þurfum að útvega okkur langt rör og langa spýtu.
Svo þurfum við líka hvítt stykki.“
Þeir voru allan daginn að útbúa draugaganginn.
Þetta átti að vera flottasti draugagangur sem nokkur hafði heyrt um. Þeir teiknuðu andlit á hvíta
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stykkið, settu gamla peysu inn í það og bundu fyrir. Þá leit það út eins og haus. Síðan var sett löng
spýta á hausinn.
„Til hvers þurfum við rörið?“ spurði Lalli.
„Við notum það til að tala í gegnum,“ sagði Jói.
Rottuna settu þeir á veiðistöngina hans Jóa.
„Ég kem til þín í nótt og þá læðumst við heim til
stráksins sem var foringinn,“ sagði Jói.
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9. kafli

Draugagangur
Um kvöldið ætlaði Lalli aldrei að geta sofnað.
Honum fannst hann ný sofnaður þegar einhverju
var kastað í rúðuna hjá honum og hann heyrði Jóa
kalla lágt:
„Lalli, Lalli.“
Hann stökk fram úr rúminu og veifaði til Jóa.
Síðan hentist hann í fötin og læddist út. Það var
rigningarsuddi. Lalla var hrollkalt. Þeir bundu
draslið á hjólin og reyndu að láta ekki heyrast
hljóð frá sér. Það var enginn á ferli, bærinn var allur í fastasvefni. Loks komu þeir að fallegu húsi.
„Hérna á hann heima,“ hvíslaði Jói. Hann benti
upp í einn gluggann. „Þetta er herbergið hans,“
hvíslaði hann.
Þeir tóku draslið af hjólunum og Jói safnaði
nokkrum litlum steinum. Lalli setti rottuna á veiðistöngina. Þegar allt var tilbúið henti Jói litlu steinunum varlega í gluggann hjá stráknum. Síðan tók
hann draugahausinn sem var á enda langrar spýtu
og lét hann liggja við gluggarúðuna, og með hinni
hendinni tók hann langa rörið og setti það við
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gluggann sem var opinn. Lalli rétti upp veiðistöngina og lét rottuna lafa inn um opna gluggann. Svo
skar hann á línuna, svo að rottan datt inn, en Jói
hvæsti í rörið og sagði með óhugnanlegri rödd:
„Ég kem til þín á hverri nóttu ef þú hagar þér
ekki betur og hættir ekki að hrekkja og stríða.“
Þeir heyrðu hræðsluóp inni í herberginu. Jói
dinglaði draugahausnum nokkrum sinnum, en
Lalli flýtti sér á hjólið sitt. Síðan hjóluðu þeir í
loftköstum heim. Lalli titraði allur og skalf, en
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samt rann svitinn í lækjum niður andlitið á honum.
„Sjáumst á morgun,“ hvíslaði hann að Jóa og
læddist upp tröppurnar heima hjá sér. En þegar
hann ætlaði að fara að opna dyrnar voru þær auðvitað læstar. Hann hafði gleymt að taka lásinn af
og hann hafði engan lykil. Hvað átti hann að gera?
Hann gekk í kringum húsið, en sá engan nógu
stóran glugga opinn til þess að hann gæti skriðið
inn. En þá opnuðust útidyrnar og pabbi hans kom
út á tröppurnar. Hann benti Lalla að koma inn.
Þeir settust inn í stofu og pabbi horfði alvarlegum
augum á hann.
„Hvað í ósköpunum varstu að gera úti á þessum
tíma, drengur?“
Lalli þagði. Hvað gat hann sagt? Hann skammaðist sín líka svolítið.
„Þú verður að segja mér það, hvað sem það er,“
sagði pabbi ákveðinn.
Lalli hristi höfuðið. „Ég get það ekki, það er
leyndarmál.“
„Hvers vegna ertu svona sveittur?“ spurði pabbi
og horfði rannsakandi á hann. „Hvað í ósköpunum voruð þið Jói að bralla núna?“
En Lalli gat engu svarað. Kannski yrði pabbi
ofsareiður ef hann fengi að vita um draugaganginn, en kannski þætti honum það bara sniðugt.
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„Komdu, við skulum hita okkur te og ræða svo
um þetta,“ sagði pabbi og stóð upp. Hann var orðinn eins og hann var vanur og ekki svo mjög alvarlegur. Kannski væri best að segja alla söguna.
Lalli byrjaði að segja pabba frá kofanum og strákunum sem höfðu strítt þeim og eyðilagt kofann.
Svo sagði hann honum frá draugaganginum. Hann
sá að pabbi varð aftur alvarlegur og strangur á
svip. Lalli varð hálfhræddur.
„Heldur þú að ef einhver gerir þér illt, þá megir
þú gera honum ennþá meira illt? Veistu ekki að þá
ert þú orðinn verri en sá sem gerði þér illt? Hvar
heldurðu að það endi? Það hlýtur að enda með
ósköpum. Ykkur Jóa finnst draugagangur sniðugur, en strákurinn getur brjálast úr hræðslu og það
er orðið alvarlegt mál. En þetta er búið og gert. Nú
skaltu fara að sofa og á morgun tölum við betur
um þetta.“ Pabbi klappaði Lalla vingjarnlega á
kinnina.
Þegar Lalli var kominn upp í rúm fór hann að
hugsa um atburði næturinnar og hann gat ekki að
sér gert að hlæja svolítið. Þetta hafði þó verið flottur draugagangur. Bara að strákurinn yrði ekki
brjálaður. Nei, það var bara vitleysa í pabba. Hann
ætlaði að ræða málin við Jóa strax á morgun.
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10. kafli

Beðist afsökunar
Pabbi vakti Lalla snemma næsta morgun. Þeir
fengu sér að borða og óku síðan niður að búðinni
þar sem Jói vann. Pabbi sagði Lalla að bíða í bílnum á meðan hann talaði við kaupmanninn og
fengi frí fyrir Jóa svolitla stund. Jói var þreytulegur í framan.
„Pabbi þinn segir að draugagangur geti verið
hættulegur,“ sagði hann um leið og hann settist
inn í bílinn. „Hann vill að við biðjum strákinn afsökunar.“
Lalli trúði varla sínum eigin eyrum. Hvernig gat
pabbi verið svona strangur?
Þeir óku að húsinu þar sem strákurinn bjó. Lalli
og Jói voru svolítið taugaóstyrkir, en pabbi klappaði á axlirnar á þeim og brosti.
„Við skulum bara athuga málið, tala svolítið við
strákinn og svo sjáum við til hvernig gengur. Ef
þið biðjið afsökunar eruð þið líka miklir menn.“
Hann hringdi dyrabjöllunni. Það leið nokkur
stund þar til virðulegur maður kom til dyra. Pabbi
kynnti sig og tók í höndina á manninum. Maðurinn
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virtist undrandi og bauð þeim inn. Lalli og Jói voru
svo feimnir að þeir þorðu ekki að líta upp. Pabbi
ræskti sig en sagði svo:
„Þessir strákar gerðu nokkuð afar ljótt af sér í
nótt og nú sjá þeir eftir því.“
Pabbi sagði manninum frá draugaganginum.
Maðurinn virtist undrandi.
„Strákurinn minn hann Svanur fór í sundlaugina. Hann minntist ekki á neinn draugagang,“
sagði hann. „En hvers vegna gerðuð þið draugagang hjá honum?“
„Hann skemmdi kofann okkar og kallaði okkur
þjófa og þá urðum við svo reiðir. En hann er svo
stór að við gátum ekki lamið hann og þá sagði
ég Lalla að við skyldum bara gera draugagang. Ég
vissi ekki að það gæti verið hættulegt,“ sagði
Jói.
„Ég hef satt að segja verið í eilífum vandræðum
með strákinn. Við höfum ekki búið hér nema í
nokkrar vikur og þó hefur lögreglan komið hingað þrisvar og talað við hann. Ég skil bara ekki
hvers vegna hann hagar sér svona. Hann ræðst á
krakka sem eru miklu minni en hann sjálfur, brýtur rúður og hagar sér eins og fantur. Ég hef margoft talað við hann og beðið hann vel, en ég er nú
orðinn gamall maður og kann ekkert á krakka
lengur. Konan mín dó í fyrra. Þið eruð vænir
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strákar að koma hingað og segja frá þessu.
Kannski lærir hann eitthvað af ykkur.“
Útidyrnar opnuðust og Svanur æddi inn. Honum brá þegar hann sá gestina og ætlaði að snarast
strax út aftur, en pabbi Lalla þreif í hann.
„Það eru hér tveir strákar sem þurfa að tala við
þig, Svanur minn,“ sagði pabbi ákveðinn.
Svanur horfði illskulega á Lalla og Jóa. Það varð
grafarþögn.
„Jæja, drengir, ætluðuð þið ekki að segja eitthvað?“ spurði pabbi Lalla.
„Afsakaðu draugaganginn,“ tautaði jói.
„Já, afsakaðu, við vissum ekki að það væri
hættulegt,“ tautaði Lalli.
Pabbi brosti í laumi til mannsins, en Svanur var
svo undrandi að hann missti næstum andlitið.
„Hva, hvað meinið þið eiginlega?“
„Það vorum við sem gerðum draugaganginn hjá
þér í nótt,“ sagði Lalli hikandi.
„Nú, já, var það. Iss, það er allt í lagi. Þetta var
svakalega flottur draugagangur, ég varð alveg
skíthræddur. En ég skemmdi nú líka kofann
ykkar.“
„Þú skemmdir kofann, við gerðum draugagang.
Erum við þá ekki jafnir?“ spurði Jói mannalega og
rétti Svani höndina. Þeir tókust allir í hendur.
„Jæja, þá held ég að allir geti verið ánægðir,“
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sagði pabbi og gekk til dyranna. „Það er alltaf best
að hittast og ræða málin. Það eru bara smábörn
sem kunna ekki að tala og slást um hlutina.“
Eftir hádegi fóru þeir upp að hólnum og byrjuðu
að laga kofann. Nokkru seinna sáu þeir þrjá stráka
koma hjólandi. Ætluðu Svanur, Bessi og Dóri
virkilega að byrja aftur að stríða þeim? En Svanur
veifaði brosandi og spurði hvort þeir mættu ekki
hjálpa þeim við að laga kofann, þá gengi þetta
miklu betur.
Jói hikaði. „Ja, ég veit ekki,“ sagði hann.
„Við ætlum ekkert að eiga hann með ykkur,“
sagði Svanur, „bara að hjálpa ykkur. Þá æfumst við
líka í því að byggja kofa, því að við ætlum svo að
fara að byggja sjálfir.“
Lalli og Jói urðu glaðir. Svo var smíðað og sagað
allan daginn og um kvöldið var kofinn tilbúinn
og miklu veglegri en sá sem þeir höfðu byggt
áður.
Á leiðinni heim spurði Jói Lalla hvort hann vildi
ekki taka kettlinginn með sér heim, því að hann
væri strax búinn að læra að gera allt í kassa. Lalli
varð alveg undrandi.
„Hvernig fór amma þín að því að kenna honum?“ spurði hann.
„Sko, litli kettlingurinn byrjaði að pissa á gólfið,
en þá æpti amma og þreif hann upp. Svo setti hún
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hann ofan í sandkassann og kettlingurinn hélt
áfram að pissa þar. Síðan hefur hann alltaf farið í
kassann og minn kettlingur líka. Þú þarft bara að
sýna honum strax hvar kassinn hans er og þá er
allt í lagi,“ sagði Jói.
Það var enginn heima hjá Jóa þegar þeir komu
þangað.
„Ég elda mér bara hafragraut og spæli egg,“
sagði Jói.
Lalli setti kettlinginn varlega undir peysuna sína
og hjólaði svo heim.
Pabbi var búinn að elda dýrindis mat og Lalli
hlakkaði svo sannarlega til að borða. Hann kveið
svolítið fyrir að sýna honum kettlinginn, en pabbi
hló bara og klappaði þessu litla, mjúka dýri.
„Er þetta læða eða högni?“ spurði hann.

„Þetta er læða, eða það segir amma hans Jóa að
minnsta kosti,“ svaraði Lalli.
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„Og hvað heitir svo daman?“ spurði pabbi.
„Eiginlega ekkert ennþá, kannski Branda, en ég
hef ekki ákveðið það ennþá,“ svaraði Lalli.
„Hvað heldurðu að hvolpurinn þinn segi þegar
hann veit að systir hans er kettlingur en ekki
hvolpur?“ spurði pabbi hlæjandi.
„Ég er alveg viss um að þau verða góðir vinir,“
sagði Lalli.
Þeir borðuðu og svo varð pabbi dularfullur á
svip.
„Veistu að mamma kemur heim í fyrramálið,“
sagði hann.
„Nú, er það?“
„Við verðum að gera allt fínt hérna heima. Þú
ættir að slá grasið í garðinum, en ég ætla að ryksuga og þurrka af. Það verður allt að vera hreint og
fínt þegar litla og stóra konan koma heim.“
Lalli fór með kettlinginn upp í herbergið sitt og
útbjó mjúkt og gott rúm handa honum. Síðan náði
hann í lágan kassa og setti sand í hann. Þegar hann
sýndi kisu kassann stökk hún beint upp í hann og
gerði þarfir sínar. Þá varð Lalli stoltur og ánægður.
Þetta var gáfaðasta kisa sem hann hafði séð.
Þeir pabbi og hann gerðu hreint og fínt og Lalli
sló grasblettinn. Á morgun kæmi mamma heim.
Hann bæði hlakkaði til og kveið fyrir.
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11. kafli

Stór loðin klessa
Pabbi og Lalli voru á leiðinni upp á spítala. Þeir
voru að sækja mömmu og litlu systur. Pabbi söng
og trallaði, en Lalli sat bara og brosti svolítið.
Hann var eiginlega feginn því að mamma væri nú
að koma heim. Þegar þeir komu inní sjúkrastofuna sat mamma þar tilbúin. Hún var nú aftur orðin þvengmjó og ljómaði í framan af hamingju.
Litla systir hans lá á rúminu hennar og við hliðina
á henni var peysa og húfa. Pabbi kyssti mömmu
lengi og byrjaði síðan að klæða litlu systur í fötin.
Mamma dró Lalla til sín og spurði brosandi hvort
hann væri ekki glaður yfir því að fá þær heim.
Lalli kinkaði kolli og brosti. Hann leit á pabba og
fannst hálfasnalegt að sjá hann basla við að klæða
svona pínulítið barn í föt.
Þegar þau komu heim fór pabbi strax að elda
matinn, en mamma gaf litlu systur brjóst. Lalli
varð feiminn og ætlaði að stinga af upp í herbergið sitt, en mamma kallaði á hann.
„Komdu nú og haltu svolítið á systur þinni,
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hana langar svo mikið til að hitta stóra bróður
sinn,“ sagði hún og rétti honum barnið.
Og allt í einu hélt hann á litlu systur sinni. Hann
þorði varla að anda.
„Ætlarðu ekki að segja henni að þú sért stóri
bróðir hennar og heitir Lalli?“ spurði mamma
stríðnislega.
Lalli roðnaði. Hann vissi ekkert hvernig hann
átti að vera. Honum fannst þetta allt svo asnalegt.
„Ég á lítinn kettling,“ sagði hann þá allt í einu.
„Nei, nú ertu orðinn ruglaður,“ sagði mamma.
„Þú átt lítinn hvolp.“
„Já, líka,“ svaraði Lalli. Hann rétti mömmu barnið og stökk upp í herbergið sitt. Hann náði í
Bröndu litlu og sýndi mömmu.
„Sjáðu, víst á ég lítinn kettling,“ sagði hann
hreykinn.
„E-en ég hélt að þú hefðir fengið hvolp,“ stamaði mamma.
„Já, ég fæ hann líka. Ég ætla að ala þau upp saman, hvolpinn og kettlinginn, og sjá hvort þau geta
ekki orðið góðir vinir.“
„Kjáninn þinn,“ hló mamma.
Lalla létti. Hann hafði kviðið því að mamma
skipaði honum að skila aftur kettlingnum fyrst
hann fengi hvolp, en hún hafði bara brosað og
sagt: „Kjáninn þinn,“ og þá var allt í lagi.
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Að vissu leyti hafði Jói haft rétt fyrir sér þegar
hann sagði að Lalli myndi gleymast þegar mamma
hans hefði eignast lítið barn. Mamma hafði svo
mikið að gera eftir að litla barnið fæddist að hún
lét Lalla næstum alveg í friði. Hún var alltaf að
gefa því brjóst, baða það og skipta um bleyju. Svo
þurfti hún líka að hvíla sig, því að konur sem eru
nýbúnar að eignast barn eru svo þreyttar. Lalli var
feginn að vera frjáls, því að hann hafði nóg að
gera. Nú var hann búinn að fá hvolpinn, en hann
þorði ekki að segja neinum frá því að honum
leiddist þessi stóra loðna klessa, eins og hann kallaði hvolpinn þegar enginn heyrði til. Hvað átti
hann að gera? Hann hafði hlakkað til að eignast
hvolp sem hann gæti leikið við, en svo kom í ljós
að þessi hvolpur var ómögulegur. Hann talaði um
þetta við Jóa.
„Hvað er eiginlega að hvolpinum?“ spurði Jói.
„Mér finnst hann ógeðslegur,“ sagði Lalli. „Hann
er andfúll og svo slefar hann og nagar allt. Á
kvöldin vælir hann og grenjar og hættir ekki fyrr
en ég er búinn að taka hann upp í rúm til mín.
Svo pissar hann stanslaust. Það er eins og það
renni bara frá honum pissið. Ef ég set hann ofan í
kassann þá vælir hann og grenjar. Svo vill hann
ekki vera á gólfinu nema hafa teppi undir löppunum, annars grenjar hann. Og nú er rúmið mitt allt
hlandblautt eftir hann.“
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Jói virtist undrandi á öllu þessu. Þeir ákváðu að
tala um þetta við ömmu hans. Amman var í
ágætis skapi þegar þeir komu þangað heim. Hún
hlustaði á Jóa segja frá hvolpinum og þegar hann
hafði lýst öllu eins vel og hann gat, hristi hún
höfuðið.
„Ussu-suss, tíkargreyið er bara of ung til að fara
frá mömmu sinni. Hana vantar öryggi. Þú verður
að láta hana fá mjúkt teppi, Lalli, volga mjólk og
kæfu. Svo verðurðu að gefa henni eitthvað sem
hún má naga, því að hún er að taka tennur og þá
verður hún að fá að naga eitthvað.“
„Þarna sérðu, amma kann sko á öll dýr,“ sagði
Jói og glotti.
„En-en þessi hvolpur pissar allt út. Hvað á ég að
gera við því?“ spurði Lalli.
„Hvurslags er þetta, strákur. Þú ert alltof linur
við þetta. Kann kisa þín ekki að pissa í kassa?“
spurði amma.
„Jú, en þú kenndir henni það,“ svaraði Lalli
feiminn.
„Nú, ef kisa kann það, þá getur hún kennt
hvolpinum það. Hundum er illa við að gera þarfir
sínar í kassa. Þegar hann stækkar verður þú að
fara með hann út, en á meðan hann er svona lítill
getur hann lært af kisu að fara i kassann þegar
honum er mál.“
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Lalli horfði á tærnar á sér. Hann skammaðist sín
svo fyrir það hvað hann var mikill klaufi. Enginn
var annar eins klaufi og hann.
„Svona nú, rýjan mín, hertu þig upp. Ég kann
eitt ráð enn og það dugar til að laga alla vitleysuna,“ sagði amma þegar hún sá hvað Lalli var
aumur. „Þú skalt útbúa einhvern stað þar sem kisa
þín og hvolpurinn geta verið saman. Hvolpurinn
er einmana og óduglegur, en kisa er dugleg og
skynsöm. Þau hjálpa hvort öðru. Hann Jói hjálpar
þér að koma þessu í lag.“ Amma klappaði á kollinn á Lalla.
Strákarnir voru lengi að finna rétta staðinn fyrir
hvolpinn og kettlinginn, en loks ákváðu þeir að
breyta svolítið til í herberginu og útbúa þar eitt
hornið fyrir þau.
„Hvað ætlarðu að skíra hvolpinn?“ spurði Jói.
„Æi, ég veit það ekki,“ svaraði Lalli og horfði fúll
á hvolpinn, sem lá á mjúku teppi og vældi. „Jú, nú
veit ég það. Ég skíri hann bara Rolu. Þetta er hvort
sem er ferleg rola.“
„Það er flott nafn,“ sagði Jói. Hann tók hvolpinn
upp og strauk honum. „Halló, Rola litla. Ferlega
ertu þung og andfúl. Hvers vegna viltu ekki vera
sæt og skemmtileg eins og litla kisa?“ sagði Jói og
kyssti Rolu á trýnið.
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Branda litla skjögraði um gólfið og öðru hverju
stökk hún upp í loftið, setti svo stýrið beint upp
og hljóp eins hratt og hún gat um allt. Hún
hnerraði, en af því að hún var svo lítil, þá datt hún
í hvert skipti sem hún hnerraði. Lalli horfði með
ástúð og aðdáun á hana. Þetta var sætasta og besta
kisa sem hann hafði nokkru sinni séð. Hann tók
hana upp og gældi við hana.
„Við skulum láta þau í hornið sitt og athuga
hvað þau gera,“ sagði Jói og setti Rolu í hornið.
Rola rak upp væl. Hún vældi hræðilega. Jói þreif
Bröndu af Lalla og setti hana hjá Rolu. Branda þefaði fyrst varlega af Rolu en fór svo að sleikja hana.
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Rola vældi ennþá, en smáhætti þegar Branda
hafði huggað hana svolitla stund. Rola lét trýnið
liggja á gólfinu og þá gerði Branda svolítið skrýtið.
Hún lagðist varlega ofan á trýnið á Rolu. Nú leið
Rolu vel. Hún steinsofnaði þarna með trýnið falið
í mjúkum feldinum á Bröndu.
„Sko, nú heldur Rola að Branda sé mamma
hennar,“ sagði Jói og glotti.
Lalli náði í kassann og setti í hornið hjá Rolu og
Bröndu, en passaði sig að setja kassann ekki of nálægt þeim. Síðan náði hann í mjólkurskál og aðra
skál með kæfu í, sem hann bitaði smátt. Honum
leið vel, því að nú loksins virtist Rola ánægð.
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12. kafli

Veislan
Það var nóg að gera uppi við hól þar sem kofinn
þeirra stóð. Jói var í óða önn að útbúa kartöflugarð, en Lalli var að mála kofann. Jói hafði hjólað
með kerruna að sveitabæ þarna skammt frá og
fyllt hana af hrossataði og nú var hann að moka
taðinu í garðinn.
„Það verður sko fín spretta hjá okkur fyrst við
fengum hrossataðið,“ sagði hann mannalega.
„Kannski hætti ég bara við að verða skipstjóri en
verð þess í stað bóndi.“
Þeir kepptust við að vinna. Veðrið var gott og
það glumdu við hamarshögg. Hamarshöggin komu
frá stóru strákunum sem voru að byggja sér kofa
hinum megin við veginn. Þeir höfðu líka fengið
leyfi hjá hreppstjóranum og Jói og Lalli höfðu lánað þeim kerruna sína til að flytja í timbrið sem þeir
þurftu í kofabygginguna.
„Við skulum halda veislu þegar allt er tilbúið,“
sagði Lalli.
„Já, en fyrst verðum við að ganga vel frá kartöflugarðinum og svo verðum við að setja niður
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rófnafræ og svo þurfum við að setja niður rabbarbarahnausinn sem amma gaf okkur og svo þurfum
við að smíða bekk til að sitja á og borð til að hafa
matinn á og svo . . .“
„Hættu, hættu,“ æpti Lalli og skellihló. „Þú telur
svo margt upp að ég held að við getum aldrei haldið veislu ef við þurfum að gera allt þetta áður. Við
skulum bara klára að mála húsið og ganga frá kartöflunum, rófunum og rabbarbaranum, en svo höldum við veislu. Við þurfum engan bekk til að sitja á,
við höfum bara teppi. Svo bjóðum við Bröndu,
Rolu, mömmu og pabba og svo auðvitað ömmu
þinni og mömmu,“ sagði Lalli spenntur.
„Ömmu og mömmu? Hvernig eiga þær að komast hingað uppeftir?“ spurði Jói. „Eiga þær kannski
að sitja í kerrunni okkar?“ bætti hann við og flissaði.
„Nei, við höldum veisluna á sunnudaginn. Þá er
pabbi ekki að vinna og hann getur keyrt alla hingað,“ sagði Lalli.
Þeir kepptust við að klára og gera allt eins
huggulegt og þeir gátu. Báðir hlökkuðu til að
halda veislu og sýna þeim heima hvað þeir höfðu
verið duglegir.
Sunnudagurinn kom. Kofinn, kartöflugarðurinn,
rabbarbarinn og rófnafræið var komið á sinn stað
og allt í besta standi. Lalli týndi baldursbrár og
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sóleyjar og setti í tómar blikkdósir sem hann hafði
málað og nú líktust þær blómavasa. Strákarnir
voru spenntir. Þeir höfðu hitað kakó heima hjá Jóa
og amma hafði auðvitað hjálpað þeim pínulítið.
Nú stóð kakóið í hitakönnu við kofann ásamt
nokkrum bollum og beið eftir gestunum. Og
þarna kom bíll. Það var bíllinn þeirra. Þetta voru
gestirnir þeirra. Lalla og Jóa leið hálfilla.
„Finnst þér ekki einkennilegt að það skuli vera
svona erfitt að taka á móti gestum,“ sagði Lalli og
leit flóttalega á Jóa.
Jói kinkaði kolli. „Við venjumst því. Það verður
auðveldara næst.“
Bíllinn kom nú til þeirra og þarna stigu þau út,
foreldrar Lalla, amma og mamma hans Jóa. Litla
systir átti bara að sofa í bílnum, en pabbi hélt á
körfu í hendinni og þar í voru þær Rola og
Branda. Mamma fórnaði höndum þegar hún sá
kofann.
„En hvað þetta er dásamlegt hjá ykkur, elskurnar mínar,“ hrópaði hún upp.
„Nú, þarna er líka myndarlegur kartöflugarður,
sé ég,“ þrumaði amma og rak puttana ofan í moldina. „Þið hafið meira að segja sett skít í hann, ha,
hrossatað sýnist mér. Hm. Þið eruð alveg óvitlausir, pöddurnar mínar,“ sagði hún og hlassaði sér
svo á teppið.
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„Ég bakaði svolítið af kleinum til að hafa í veislunni,“ sagði mamma Jóa lágt.
„Ummm, æðislegt,“ hrópaði Jói upp.
Nú var eins og öll feimni færi af þeim Lalla og
Jóa. Þeir sáu að fólkið þeirra var reglulega hrifið af
litla búgarðinum.
„Það þarf að láta ykkur hafa girðingarefni svo að
þið getið girt í kringum garðinn,“ sagði pabbi og
klappaði á kollinn á þeim. „Kindurnar verða alveg
trylltar þegar þær sjá svona myndarlegan garð og
snyrtilegt hús. Þær æða yfir garðinn og éta allt upp
jafnóðum, ef ekki er girt í kringum.“
Þau hlógu öll. Rola og Branda voru hæstánægð-
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ar. Branda klifraði upp á Rolu og nartaði í eyrun á
henni. Rola reyndi að standa í lappirnar og elta
Bröndu þegar Branda stökk í loftköstum, en svo sá
Rola að hún gæti aldrei náð þessum fjöruga kettlingi, svo að hún stóð bara kyrr og rak upp bofs
sem átti að vera gelt.
„Þetta verður nú einhvern tíma skynsöm og
falleg skepna, þótt hún sé óttalega roluleg ennþá,“
sagði pabbi og klappaði Rolu blíðlega.
„Já, ég tel mig nú hafa vit á skepnum, og ég segi
það nú bara að þetta er efnileg tík,“ hvein í ömmu.
Þegar Lalli heyrði hvað amman sagði, þá vissi
hann að Rola yrði skynsöm, því að amma sagði
aldrei annað en það sem hún meinti.
„Það er ösköp yndislegt að hafa ungviði svona
allt í kringum sig,“ stundi mamma. Hún fór að
bílnum að gæta að litlu systur.
„Ég er nú bara alveg undrandi á því hvað þetta
er huggulegt hjá strákunum. Ég hélt að strákar á
þessum aldri kynnu ekkert nema að slást, en svo
hafa þeir sett á stofn heilan búgarð,“ sagði mamma
hans Jóa.
En hvað lífið gat stundum verið dásamlegt,
hugsuðu Lalli og Jói og brostu í laumi hvor til
annars.
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13. kafli

Furðulegur köttur
hún Branda
Sumarið leið og alltaf var nóg að gera hjá þeim
Lalla og Jóa. Margar nætur höfðu þeir fengið að
sofa í kofanum þar sem þeir voru frjálsir eins og
fuglarnir. Rola varð fallegri með hverjum deginum. Hún gat nú hlaupið um allt og elti Lalla hvert
sem hann fór. Branda var líka orðin stór, en hún
var svo fín með sig að hún passaði sig að stíga
aldrei ofan í drullupollana sem voru um allt. Rola
var nú ekki mikið að velta því fyrir sér hvort hún
væri skítug eða hrein. Hún hljóp í pollana og datt
í drulluna. Það líkaði Bröndu ekki vel og hjálpaði
Rolu til að þvo sér, en stundum var Rola svo
skítug að Lalli varð að setja hana í sturtu. Þegar
hann tók hana úr sturtunni hristi Rola sig svo duglega, að bleytan gusaðist um allt.
Dag einn, þegar Lalli var að dunda við að pússa
hjólið sitt, tók hann eftir því að stór og fallegur
hundur var að þefa af Rolu. Rola var alsæl og
stökk í kringum hundinn eins og lítill óþekkur
krakki. Hún glefsaði í hann og gelti af hamingju.
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Hundurinn vissi varla hvað hann ætti af sér að
gera. Hann var svo siðaður og kunni ekkert að
leika við svona litla kjána. Hann hörfaði alltaf
undan þegar hún glefsaði í hann, eins og hann
þyldi ekki lætin í henni. En allt í einu fór hann að
urra, ekki illilega eða hátt, en svona eins og hann
vildi segja: „Varaðu þig nú.“ Lalli sá að hann starði
heim að húsinu og stóð grafkyrr. En Lalla brá
meira en lítið þegar hann sá Bröndu koma spígsporandi eins og fína frú, með stýrið beint upp í
loftið og brosandi út að eyrum. Branda kumraði
eða vældi, eða eitthvað svoleiðis. Lalli vissi ekki
hvaða hljóð þetta var sem hún sendi frá sér. Hún
dillaði sér allri eins og hún væri að segja við hundinn: „Er ég ekki sæt?“ Hundgreyið vissi auðsjáanlega ekkert hvað hann ætti af sér að gera. Svona
kött hafði hann aldrei séð fyrr. Hann hætti að urra
og rak upp svolítið bofs, en það var eins og hann
væri of hissa til að gelta. Branda nálgaðist hann og
kumraði blíðlega, en þá setti hundurinn skottið á
milli fótanna og hljóp flóttalegur í burtu. Lalli hló.
Hann fór til Bröndu og tók hana upp.
„Kjáninn þinn. Hundar vilja ekkert hafa með
ketti að gera. Þú átt ekki að koma nálægt öðrum
hundum en Rolu. Þeir geta bitið þig, því að þeir
halda að þú ætlir að klóra úr þeim augun. Þú átt
að leika þér við aðrar kisur.“
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Lalli ákvað að leyfa Bröndu að heimsækja Kol,
en það var kisan hans Jóa. Hann tók Bröndu undir handlegginn og rölti af stað. Rola elti hann.
Jói var að vaska upp heima hjá sér þegar Lalli
kom.
„Já, leyfum þeim að hittast, þau eru systkin,“
sagði Jói og náði í Kol.
En hvað var þetta? Þegar Branda sá Kol fór hún
að hvæsa. Hún hvæsti og hvæsti og hárin á henni
risu. Hún braust um í fanginu á Lalla, svo að hann
sleppti henni. En hún virtist ekki geta hreyft sig á
gólfinu. Hún var eins og lömuð. Afturlappirnar á
henni virtust máttlausar. Hárin risu á öllum
skrokknum og rófan á henni virtist hafa stækkað
um helming. Lalli trúði ekki sínum eigin augum.
Hann varð hálfhræddur við þennan kött. Jói flýtti
sér í burtu með Kol.
Branda var lengi að jafna sig. Að lokum gat Lalli
tekið hana upp og róað hana. Jói starði á Lalla.
„Veistu það, Lalli, að hún Branda þín heldur að
hún sé hundur eins og Rola.“
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14. kafli

Haust
Það var komið haust og nú mátti fara að taka
upp kartöflur og rófur. Rabbarbarinn þeirra var
ósköp veiklulegur, en Jói sagði að hann yrði miklu
stærri næsta sumar.
Lalli og Jói klifruðu yfir girðinguna sem þeir
höfðu sett umhverfis kartöflugarðinn. Það var ekkert hlið, en þeir ætluðu kannski að setja það næsta
sumar. Það var haustlegt um að litast, gróðurinn
farinn að búa sig undir veturinn og laufblöðin á
kjarrinu þarna í kring farin að gulna. Strákarnir
voru í stígvélum og allt í kringum þá voru fötur,
vaskaföt og balar, sem þeir höfðu fengið að láni
heima hjá sér. Þeir kepptust við að taka upp kartöflurnar og það lá við að þeir klöppuðu hverri
kartöflu. Þeir kölluðu oft upp:
„Komdu og sjáðu þessa. Hefurðu nokkurn tíma
séð annað eins flykki?“
„Það er allt öðruvísi að horfa á sínar eigin kartöflur heldur en þær sem einhver annar hefur ræktað,“ sagði Jói og stakk upp í sig hrárri kartöflu.
„Já, þetta eru okkar eigin kartöflur, hugsaðu þér
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bara, við höfum gert þetta allt sjálfir,“ sagði Lalli
stoltur.
Um kvöldið þegar þeir höfðu skipt uppskerunni
á milli sín, sauð mamma nýju kartöflurnar. „Hvílíkur munur að fá svona nýjar og góðar kartöflur í
matinn,“ sagði pabbi hans Lalla.
„Það er nóg til. Ég setti fullan kassa inn í bílskúr
og á morgun færðu líka rófur,“ sagði Lalli mannalega. Hann lét eina litla kartöflu rúlla eftir gólfinu
og Branda kom hlaupandi og fór að leika sér með
hana. Hún beit aðeins í hana og virtist líka vel. Á
endanum hafði hún étið hana alla.
„Nei sko, þú ert einkennileg kisa, étur kartöflur,“ sagði pabbi hlæjandi.
„Hún finnur það á lyktinni að Lalli hefur ræktað
þær sjálfur,“ sagði mamma.
„Sjáðu hvað strákurinn okkar er orðinn stór og
útitekinn. Hann er að verða eins og fullorðinn
maður,“ sagði pabbi og tók utan um mömmu.
Þau horfðu á hann, ekki eins og fólk horfir á
smábörn, heldur svona eins og fólk horfir á aðra
fullorðna. Lalli leit á litlu systur sem lá í vöggunni.
Honum þótti svo innilega vænt um hana. Honum
fannst það henni að þakka hvað hann hafði fengið mikið frelsi í sumar, og hvað hann var nú orðinn stór og duglegur – enginn dúkkustrákur eða
mömmubarn – nei, Lalli stórbóndi, það var hann.
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Á KÁPUBAKIÐ

Sagan segir frá sumrinu þegar strákarnir
tveir urðu kóngar í ríki sínu. Þeir fundu kattarhreiður, lentu í slagsmálum og útbjuggu
draugagang. Þar koma einnig við sögu
hrekkjusvín, nornaieg amma, köttur sem hélt
að hann væri hundur og aðrir kynlegir kvistir.
Bók þessi hlaut sérstaka viðurkenningu
Námsgagnastofnunar árið 1985 og var gefir,
út ári seinna af Máli og menningu.
Hrafnhildur Valgarðsdóttir, rithöfundur hefur
skrifað smásögur, unglingabækur og barnabækur. Kóngar í ríki sínu var hennar fyrsta bók
og hlaut hún mjög góða dóma – var sögð
„einlæg, látlaus og skemmtileg“
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