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Það var kvöld. Gatan var auð. 

Bílum hafði verið lagt í stæði, úlpur héngu á snögum og á meðan börn kúrðu í 

rúmum kúrðu foreldrar í sófum og ýmist lásu eða horfðu á sjónvarpið.

Gatan var auð. 

Fyrir utan köttinn, auðvitað. Því það er alltaf köttur einhvers staðar. Köttur 

sem við fyrstu sýn lætur eins og honum sé alveg sama hvað er í gangi. Sem lítur 

út eins og hann sé ekki að horfa eða hlusta á allt sem gerist í kringum hann, en 

er – auðvitað – að fylgjast með. Öllu.

Bröndótti kötturinn sem um ræddi í þessu tilfelli hafði legið á bak við illa reist 

grindverk síðasta hálftímann og fylgst gaumgæfilega með öllu því sem fram fór á 

götunni. Nú, þegar hann var viss um að allt væri öruggt, stökk hann upp á fún-

aðar viðarplöturnar og opnaði kjaftinn upp á gátt. Og byrjaði.

Viðbrögð fólks við því þegar köttur breimar, mjálmar eða gaggar (eins og sumir  

kettir gera stundum) eru af þrennu tagi:

Sumir segja: „Hvaða væl er þetta eiginlega?!“

Aðrir segja: „Sæktu garðslönguna! Nú náum við honum!“

Og enn aðrir segja: „Æi, mig langar í kött!“

 

Brandur, kötturinn sem var virkilega að vanda sig að væla, kreisti aftur augun og 

heyrði hvernig hátt mjálmið bergmálaði um götuna. 

Í eitt andartak gerðist ekkert. 

Og svo var eins og nóttin hefði lifnað við. Alls staðar, út úr öllum skúmaskot-

um, milli allra hliða og fram undan öllum skúrum, læddust kettir. Sumir stórir  

og vígalegir, nokkrir haltir og gamlir, einhverjir með ólar og enn aðrir með ólar 

og bjöllur (sem þótti ekkert sérlega töff). Sumir voru snyrtilegir, aðrir örlítið 

tættir, einn þeirra var bara með eitt auga og svo voru það auðvitað kettlingarnir 

sem gerðu fátt annað en að fíflast. Sumir kolsvartir, aðrir snjóhvítir, enn aðrir 

gulir. Kafloðnir, nánast sköllóttir og allt þar á milli. Brandur fylgdist stoltur með 

þessum vígalega hópi sem nálgaðist grindverkið hægt en örugglega. 

Skyndilega sá hann glitta í þrílita læðu í miðjum hópnum. Brandur stökk um-

svifalaust niður af grindverkinu. Það var nefnilega hennar staður. Staður hættu-
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legasta kattar sem Brandur hafði nokkurn tímann hitt; kattarins sem náði einu 

sinni að hræða heilan leikskóla með því einu að stökkva út úr runna og hvæsa; 

kattarins sem varð einu sinni svo móðguð við eigendur sína þegar þau fóru í 

fimm daga sumarfrí og tóku hana ekki með að hún skeit út um allt hús í meira 

en mánuð; kattarins sem var leiðtogi kattanna í öllu hverfinu – sumir sögðu allri 

borginni. 

Þetta var staðurinn hennar Frú Snúllu-Dúllu.

Hér skal tekið fram að kettir fá í flestum tilfellum ekki að ákveða hvað þeir 

heita. Oftast eru það mannabörn sem ráða nöfnunum og eins og allir kettir vita 

eru svoleiðis skepnur ekkert sérstaklega gáfaðar. Frú Snúllu-Dúlla var frábært 

dæmi um þetta. Hún hafði kannski einu sinni verið krúttlegur kettlingur en 

núna var ekkert dúllulegt við hana. Hún bjó í húsinu beint á móti grindverkinu og 

passaði að klóra barnið sem hafði valið á hana nafnið allavega einu sinni í viku. 

Fyrsta hvers mánaðar gubbaði hún svo í skó af handahófi sem barnið átti – bara 

til að þakka fyrir þetta ömurlega nafn. Hún passaði sig alltaf að miða ælunni 

þannig að hún endaði í tánni á skónum – sem þýddi að barnið uppgötvaði ekki 

gjöfina frá kisu fyrr en það var búið að troða sér í skóinn.

Á Frú Snúllu-Dúllu vantaði hálft skottið, það hafði klemmst í dyragátt þegar 

hún var yngri. Þess vegna var jafnvægið hennar alltaf pínu skrítið – en enginn 

þorði að minnast á það. Frú Snúllu-Dúlla gekk alveg að grindverkinu, skimaði 

einbeitt í kringum sig og kinkaði svo snöggt kolli til Brands. 

Hann andaði léttar. 

Hann hafði gert allt rétt og hún myndi ekki refsa honum. Hann kom sér fyrir 

og fylgdist með Frú Snúllu-Dúllu þar sem hún stökk upp á illa málaðar spýturnar 

og hrundi svo næstum niður aftur. Allur kattahópurinn greip andann á lofti en 

enginn þorði að hlæja. Ekki einu sinni kettlingarnir. Læðan skaut öllum klóm út. 

Þær enduðu á kafi í grindverkinu. Hún reisti sig við og gnæfði nú í öllu sínu veldi 

yfir hópnum.

„Kæru vinir,“ sagði Frú Snúllu-Dúlla hátíðlega og leit grafalvarlegum gulum 

augum yfir kisulórurnar. „Við vitum öll hvers vegna við erum hér.“ Hópurinn 

mjálmaði sín á milli í lágum hljóðum. Jú, það vissu þau svo sannarlega. „Það 

eru þrír dagar síðan nýja mannfólkið flutti inn við enda götunnar sem þýðir að 

í þrjá daga hefur allt verið í hers höndum.“ Hún skimaði snöggt yfir hópinn til 

að athuga hvort allir væru ekki örugglega sammála henni. Kettirnir voru það. 

Brandur kinkaði kolli. Frú Snúllu-Dúlla hélt áfram. „Fnykurinn er alls staðar, 

hvell læti og truflun á ólíklegustu tímum.“ Hún var ekki sátt. „Auk þess er hann 

stórhættulegur. Það vita það allir að hann hleypur hraðar en við og er með stærri 

kjaft en við. Það er bara tímaspursmál hvenær eitthvert okkar lendir í klónum á 

honum.“ 

Brandur kinkaði kolli aftur. Hann hafði varla þorað út úr húsi síðan Frú Snúllu- 

Dúlla sagði honum fréttirnar og þegar hann loksins hætti á það var hann alltaf 

að líta um öxl. Þegar hann hugsaði út í það fannst Brandi að þessir síðustu dagar 

hefðu líklega verið þeir erfiðustu í lífi hans – og hann lenti einu sinni í því að það 

sást smá í botninn á matardallinum hans. Hann vissi þess vegna svo sannarlega 

sitthvað um áföll og hvað það getur tekið langan tíma að jafna sig á þeim. 
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Skyndilega kom eitthvað hlaupandi út úr myrkrinu með látum. Allir kettirnir 

skutu upp kryppu, öll skott þrefölduðust og allavega sjö högnar byrjuðu ósjálfrátt 

að hvæsa. Brandur stökk af stað.

„Engar áhyggjur,“ mjálmaði hann um leið og hann skaust á milli katta og 

reyndi að róa hópinn. „Þetta er bara Kapteinn Ofurþófi, engar áhyggjur.“ Kapteinn 

Ofurþófi var langelstur allra katta í götunni og stundum svolítið utan við sig. 

Hann mætti næstum alltaf seint. Kapteinn Ofurþófi, líkt og Frú Snúllu-Dúlla, 

var ekkert sérstaklega ánægður með nafnið sitt. Ef hann hefði mátt ráða hefði 

hann heitað nafni eins og Gunnar á Hlíðarenda eða eitthvað álíka glæsilegt, en 

þar sem barnið sem nefndi hann hafði aldrei lesið Njálu var það ekki í boði. Hann 

smjattaði tannlaus út í loftið og leit brosandi á hópinn.

„Voðaleg læti eru þetta,“ tautaði hann. „Það mætti halda að þið hefðuð séð 

draug.“ Hann smjattaði aftur, slefaði smá og vaggaði sér inn í miðja þvöguna. 

Allir færðu sig frá og gáfu honum pláss. Gamli kötturinn tók nokkur skref og svo 

hálf-datt Kapteinn Ofurþófi löturhægt á rassinn. Hann leit forvitinn í kringum 

sig. „Ég held að þetta sé bara ágætisstaður að sitja á,“ mjálmaði hann brosandi 

og leit upp til Frú Snúllu-Dúllu. „Afsakaðu ónæðið,“ bætti hann við. Læðan sat 

pollróleg á grindverkinu. Brandur vissi að ef einhver annar hefði truflað hana 

hefði sá hinn sami lent í svakalegum vandræðum. Kafteinn Ofurþófi var hins 

vegar eldri en allir og því bar þeim að sýna honum virðingu. „Haltu áfram,“ taut-

aði hann. Frú Snúllu-Dúlla kinkaði kolli.

„Við verðum að gera eitthvað,“ sagði hún ísköldum rómi og augasteinarnir í 

henni stækkuðu um helming af einskærri heift. „Og við verðum að gera það strax. 

Það kemur ekki til greina að hingað í hverfið flytji ...“ og hún gat næstum ekki 

haldið áfram því hún kúgaðist við það eitt að hugsa orðið, „hö... hö... hundur!“ 

hálf-gelti hún loks. Allavega fimm kettir hvæstu án þess að taka eftir því og að 

minnsta kosti einn kettlingur pissaði pínulítið á sig. „Hundar. Eru. Hættulegir,“ 

hélt hún áfram. „Það er ekkert flóknara en það.“ Frú Snúllu-Dúlla fann að hún var 

farin að skjálfa af reiði en reyndi að hafa hemil á sér. „Þegar ég var lítil,“ hélt hún 

áfram titrandi röddu, „komu hjón í heimsókn með hund.“ Svartur fress átti ekki 

til orð. „Og ekki nóg með það,“ hélt hún áfram, „þau buðu honum inn! Í húsið. 

Húsið mitt!“ Kettlingarnir gripu andann á lofti. „Hjónin voru í heimsókn í marga 

klukkutíma,“ bætti læðan við, „og á meðan þau sátu og spjölluðu og hlógu og 

drukku kaffi og átu kökur barðist ég fyrir lífi mínu!“ Enginn sagði orð. Frú Snúllu- 

Dúlla fann hvernig það sem eftir var af skottinu á henni var byrjað að stækka, 

bara við það að hugsa um þetta. „Hundkvikindið, þetta skrímsli, ætlaði hreinlega 

að éta mig! Ég sá það á honum! Svo ég þurfti auðvitað að flýja og fela mig. Og það 

á mínu eigin heimili!“ Hún hristi hausinn leið á svip. „Og svo þegar ég reyndi að 

segja fólkinu frá þá hlógu þau bara. Sögðu að hann væri bara að leika sér. Að hann 

væri bara spenntur að sjá mig. Klöppuðu honum! Og skömmuðu mig svo fyrir að 

klifra upp gardínurnar!“ Frú Snúllu-Dúlla titraði af reiði. „Einhvern veginn varð 

ég samt að flýja! Ég vona bara að ekkert ykkar þurfi að ganga í gegnum álíka 

hrylling eins og ég þurfti þennan dag.“ Hún leit í áttina að húsi við enda götunnar. 

„Hundar eru allir eins. Stórhættuleg og gráðug skrímsli. Og ef fólkið sem við búum 



4

með sér að það er kominn einn slíkur í hverfið gæti það fengið hugmyndir: Hund 

í hvert hús! Og það vill enginn. Við verðum að stoppa þetta og við verðum að gera  

það núna!“

Í smástund sagði enginn neitt. Svo tók Brandur af skarið.

„Það er rétt hjá henni!“ sagði hann ákveðinn. 

„Svo sannarlega!“ mjálmaði svört læða.

„Já,“ samþykkti smávaxinn fress.

„Ég hef heyrt að þeir hlýði fólki skilyrðislaust!“ gargaði grár högni. „Það er 

auðvitað fáránlegt! Fólk veit ekkert!“

„Frændi minn sá einu sinni hund éta heilan fugl,“ tísti kettlingur. Kettlingar 

eru sætari en allt sem sætt er en stundum voðalegir kjánar. Þeir segja alltaf það 

sem þeir eru að hugsa.

„Var það lifandi fugl eða svona kjúklingur sem er í ofni?“ spurði annar kett-

lingur.

„Ég veit það ekki!“ tísti fyrri kettlingurinn. „Hann sagði bara að hann hefði 

séð hund éta fugl!“ 

„Ég hef heyrt að þeir séu ekki eins heimskir og þeir þykjast vera!“ kallaði 

einhver.

„Ég hef heyrt að þeir eigi í leynilegu vinasambandi við mannfólkið!“ gargaði 

annar.

„Sem er í raun ekki vinasamband heldur leynilegt bandalag um að koma 

köttum fyrir kattarnef!“ orgaði enn annar. Eftir þetta var ekki hægt að greina 

orðaskil, kettirnir mjálmuðu hver ofan í annan, algjörlega brjálaðir. Á grindverk-

inu sat Frú Snúllu-Dúlla, einbeitt á svip. Síðan kvað hún sér hljóðs.

„Kæru vinir,“ mjálmaði hún svo hátt og snjallt að allt datt í dúnalogn. Hún 

brosti ægilega. „Rekum hann burt,“ sagði hún svo ísköldum rómi.

Allir kettirnir stukku af stað.

 

Í húsi við enda götunnar lá hundur og svaf en af og til vaknaði hann og gelti lágt 

og hann var svartur og hvítur og hét Snati og hann vissi að það var ekki frumlegt 

nafn en það var samt allavega betra nafn en pabbi hans sem hafði bara heitað 

Hey sem var frekar ruglingslegt þegar einhver vildi vekja athygli á einhverju því 

þá hrópa flestir auðvitað „Hey!“, þannig að pabbi hans hélt að það væri alltaf 

verið að kalla á hann en svo eru líka dýr sem borða hey eins og hestar og kýr og 

kindur sem flækir málið auðvitað ennþá meira en pabbi hans hafði samt ekki 

látið það fara í taugarnar á sér þannig að það var kannski bara allt í lagi.

Snati óð oft úr einu í annað.

Hann lá á gólfinu inni í eldhúsi og var að hugsa. En smám saman fór ein  

hugsun að taka meira pláss en allar hinar til samans: 

Snati var í spreng. 

Hann þurfti að pissa. 

Ekki seinna en strax! 

Hann spratt á fætur, hljóp að öðrum eiganda sínum og lét vita með því að ýlfra 

lágt og anda hátt með opinn munninn að nú þyrfti að hlusta á hann – því annars 

væri voðinn vís. Eigandinn leit á hann og Snati sá um leið að hann var ekki al-
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veg að skilja. Snati hljóp þess vegna að útidyrahurðinni og byrjaði að klóra. Það 

virkaði um leið. Snati vissi vel að eigandinn vildi ekki að hann krafsaði í dyrnar 

og að hann yrði að vera snöggur að hleypa honum út svo hann myndi hætta.

„Vesen alltaf á þér,“ tautaði eigandinn um leið og hann brölti upp úr sófanum. 

Hann gekk að útidyrunum, opnaði þær örlítið og Snati skaust út. Eigandinn lok-

aði strax á eftir honum. 

 

Fyrir framan húsið þeirra var fínasti garður. Í gamla daga höfðu þau búið í blokk. 

Það var ekki gaman. Núna höfðu þau garð með girðingu og ljósastaur sem lýsti 

Snata upp og þess vegna var hægt að hleypa honum út hvenær sem var og hann 

þurfti ekki alltaf að vera í þessari ógeðslegu ól sem honum fannst alveg óþolandi 

og hvað ætlaði hann aftur að gera hérna úti, jú alveg rétt, pissi piss og ekkert rugl 

og rétt áður en hann byrjaði leit hann í kringum sig bara til að athuga hvort að 

það væri nokkur að horfa á hann og viti menn, allavega 30 augu störðu á hann!

Snati fraus.

„Halló,“ gelti hann lágt. Enginn svaraði. „Halló,“ gelti hann örlítið hærra. 

Enginn svaraði því heldur. Í eitt augnablik hélt Snati kannski að hann væri að sjá 

ofsjónir og að þessi augu sem gláptu á hann í myrkrinu væru stjörnur – en svo 

heyrði hann malið. Það byrjaði lágt og svo fór það síhækkandi. Eins og flugvél í 

fjarska sem nálgaðist hratt. Og Snati vissi um leið hvaða hljóð þetta var.

„Kisur!“ hrópaði hann spenntur og hljóp af stað. Malið hætti um leið og 

breyttist í hvæs. Hvæs sem virtist umkringja hann. Eins og stórhættuleg rigning 

úr öllum áttum. Snati snarstoppaði. „Fyrirgefið þið,“ hvíslaði hann. „Ég var bara 

spenntur, ég þekki engan hérna í hverfinu og ég ...“

„Uss ...“ heyrðist innan úr myrkrinu. „Hættu að tala, það skiptir engu máli 

hvað þú segir. Við vitum hver þú ert í raun og veru.“ Snati skildi ekkert. Í raun 

var það eina sem hann skildi að hann þurfti virkilega mikið að pissa en á meðan 

einhver var að glápa á hann var það sko ekki í boði.

„Hver ég er í raun og veru?“ spurði hann forviða. Skyndilega, eins og hljóð-

laust merki hefði verið gefið, hölluðu allir kettirnir sér fram úr myrkrinu og inn 

í geislann frá ljósastaurnum. Grindverkið var stútfullt af þeim.

„Kvöldið,“ malaði Frú Snúllu-Dúlla.

„Vá,“ sagði Snati fullur aðdáunar og þurfti að hafa sig allan við að hlaupa ekki 

aftur af stað, „þið eruð svo mörg!“ Kettirnir höfðu ekki augun af honum. Brandur 

starði á hundinn. Hann vissi vel að Frú Snúllu-Dúlla hafði rétt fyrir sér, að hans 

líkar væru allir stórhættulegir, en komst ekki hjá því að hugsa að þessi liti nú 

ekki út fyrir að vera það grimmur. Greyið var ekki einu sinni orðinn fullorðinn. 

Satt best að segja leit hann út eins og dálítill kjáni.

„Við erum svo sannarlega mörg,“ hélt Frú Snúllu-Dúlla áfram. „Það er styrkur 

fólginn í fjöldanum, sjáðu til.“ Snati starði á hana.

„Ég skil ekkert hvað þú ert að segja,“ hló hann og leit á tvo kettlinga sem 

sátu hægra megin við hana og skulfu af hræðslu. „Skilduð þið hvað hún var  

að ...“ Hann hætti í miðri setningu. „Vá, er ykkur svona kalt? Hvað eruð þið að 

gera úti svona seint? Hvar eru foreldrar ykkar? Þið ættuð að vera löngu sofnuð. 

Alltaf þegar ég var hvolpur sagði mamma: „Snati, nú ferð þú að sofa!“ og ég var 
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bara: „Mamma! Ég er ekkert þreyttur!“ og þá var hún bara: „Nei, nú ferð þú að 

sofa!“ og ég var bara ...“ Frú Snúllu-Dúlla stoppaði hann.

„Takk fyrir þessa heillandi sögu. Hún var svo sannarlega stórkostleg. Eitt 

fannst mér þó sérstaklega fallegt við hana og það var að þú nefndir móður þína. 

Hvar býr hún ef ég mætti spyrja?“ Snati hugsaði sig um. Það var langt síðan hann 

hafði séð mömmu sína, örugglega mörg ár. Eða dagar. Hann var alveg hrikalega 

lélegur þegar kom að tíma.

„Úti í sveit,“ sagði hann loks. Frú Snúllu-Dúlla brosti.

„Glæsilegt!“ Svo leit hún á Brand sem sat skammt frá. „Þá er það ákveðið.“ 

Hún leit aftur á Snata. „Þú ferð þangað strax í fyrramálið. Hún verður sjálfsagt 

himinlifandi að sjá þig aftur, hún móðir þín. Góðar stundir.“ Frú Snúllu-Dúlla bjó 

sig undir að stökkva niður af grindverkinu en Snati stoppaði hana.

„Aftur upp í sveit?“ gelti hann hissa. „Ég er ekkert að fara þangað aftur, ég á 

ekki heima þar lengur.“ Hann benti með höfðinu í áttina að útidyrahurðinni. „Ég 

á heima hér.“ Hann brosti. „Mér finnst það fínt. Mér líður vel hérna.“ Frú Snúllu- 

Dúllu var ekki skemmt. Eyrun, sem höfðu staðið beint upp í loftið, lögðust hægt 

aftur þar til þau sáust varla lengur. Brandur vissi að þá var von á vondu. 

„Þú ferð,“ hvæsti hún á hundinn. „Þú ferð, því það vill enginn hafa þig hérna.“ 

Snati starði á læðuna og skildi ekki baun í bala. 

„En ég ...“

„Ég er ekki búin!“ vældi Frú Snúllu-Dúlla og kjafturinn á Snata lokaðist með 

skelli. „Þetta hverfi hér er katta-hverfi. Hér búa kettir. Góðir, stilltir, kurteisir 

kettir sem elta engan upp í gluggatjöld. Ert þú köttur? Hm?“ Snati leit á kettina 

sem umkringdu hann og svo aftur á Frú Snúllu-Dúllu.

„Nei,“ byrjaði hann lágum rómi, „ég er ...“

„Hundur, einmitt,“ greip Frú Snúllu-Dúlla fram í. „Hundur er andstæðan við 

kött, alveg eins og klór er andstæðan við kúr. Þú ert illa lyktandi hundur, hundur 

með beittar tennur, hættulegur hundur, við höfum öll heyrt sögurnar af ykkur 

hundunum.“ Hún skimaði yfir hópinn. „Hvað var það aftur? Hundur sem át heilt 

barn, ekki satt?“

„Það var fugl,“ tísti annar kettlinganna. „Ég held samt að það hafi verið svona 

eldaður kjúklingur með frönskum, sko. Og kannski ekki heill, meira svona af-

gangur.“ Frú Snúllu-Dúlla lét eins og hún heyrði ekki í honum. Hún setti upp 

hneykslunarsvip.

„Hvers konar skrímsli étur börn?“ emjaði hún. Snati vissi ekki hvert hann ætlaði.

„Ég hef aldrei étið börn!“ gelti hann, svo hátt að undir venjulegum kringum-

stæðum hefðu kettirnir flúið. „Ég elska börn!“ 

„Með sósu!“ veinaði Frú Snúllu-Dúlla og kattahópurinn tók andköf af hryll-

ingi.

„Nei!“ vældi Snati. „Sósa er góð, ég skal viðurkenna það, en ég borða ekki 

börn. Ég borða hundamat og stundum borða ég afganga og jú, bestu afgangarnir 

eru þeir sem eru með sósu á en það eru aldrei börn!“

 

Frú Snúllu-Dúlla brosti. Þetta gekk vel. Hún vissi að það var ekki langt þangað 

til hún myndi gera hundkvikindið alveg brjálað og þá yrði ekki aftur snúið. Eig-
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andinn myndi heyra lætin, ákveða að þetta hverfi passaði nú ekki fyrir aumingja 

litla krúttið þeirra og senda hann burt.

  

Og það er kannski það sem hefði gerst – ef annar skíthræddu kettlinganna hefði 

ekki allt í einu byrjað að tala. Það er nefnilega þannig með þessa kettlinga; þeir 

segja alltaf það sem þeir eru að hugsa.

„Méfinnsosagolika,“ muldraði hann. Frú Snúllu-Dúlla leit svo leiftursnöggt í 

áttina að honum að hún fauk næstum niður af grindverkinu. Hún opnaði munn-

inn til að þagga niður í litla gerpinu en var of sein.

„Hvað sagðirðu?“ spurði Snati spenntur. Kettlingurinn ræskti sig.

„Mér finnst sósa góð líka,“ sagði hann örlítið hærra og sleikti ósjálfrátt út um.

„Mér líka,“ sagði hinn kettlingurinn. Dauðaþögn var nú í garðinum.

„Það er ekkert verra að hafa sósu,“ tautaði Brandur skyndilega. Honum dauð-

brá. Hann hélt að hann hefði bara hugsað þetta, það var aldrei ætlunin að segja 

þetta upphátt. Frú Snúllu-Dúlla leit á hann með augnaráði sem hefði getað brætt 

snjóskafl. Brandur brosti afsakandi út í annað. „Þessi gula þarna úr smjörinu er 

ægilega góð,“ bætti hann lágt við. Snati kinkaði kolli. 

„Einmitt! Þið getið ekki skipað mér að fara, við erum bara rétt að kynnast og 

gætum orðið fínustu vinir! Við gætum rætt sósur fram á rauða nótt!“ Frú Snúllu- 

Dúlla hristi hausinn.

„Nei, það ætlum við svo sannarlega ekki að gera. Þú ert stórhættulegt ...“ Snati 

stoppaði hana.

„Ein spurning,“ gelti hann hátt og snjallt og var núna orðinn spenntur. „Hverj-

um finnst gott að láta klóra sér?“ Frú Snúllu-Dúlla opnaði kjaftinn til að segja 

eitthvað en var kaffærði í mjálmkór af orðinu: 

„Mér!“ Snati hló spenntur. 

„Mér líka!“ Hann varð allt í einu grafalvarlegur á svip. „Og hverjum finnst 

óþægilegt að verða kalt?“

„Mér!“ sögðu allir kettirnir nema Frú Snúllu-Dúlla í kór. Meira að segja Brand-

ur. Hann réð ekki við sig. Honum fannst hrikalega óþægilegt að verða kalt. Hann 

hafði aldrei gert sér grein fyrir að hundum gæti líka orðið kalt. Kannski hafði Frú 

Snúllu-Dúlla ekki alltaf rétt fyrir sér. Snati spangólaði af spenningi.

„Sko! Við verðum æðislegir vinir! Við eigum svo margt sameiginlegt! En við 

getum líka nýtt okkur það sem er ólíkt með okkur. Af því að þið eruð kettir,  

þá getið þið hjálpað mér við alls konar eins og til dæmis að segja mér hvað er  

eiginlega að gerast hinum megin við girðinguna því þið getið stokkið yfir hana 

og svona og af því að ég er hundur þá get ég hjálpað ykkur við alls konar eins 

og til dæmis að naga hluti sem þarf að naga.“ Frú Snúllu-Dúlla ranghvolfdi í sér 

augunum.

„Ég hef aldrei heyrt aðra eins vitleysu ...“ byrjaði hún en komst ekki lengra. 

„Uss,“ missti Brandur út úr sér. „Snati er að tala.“ Frú Snúllu-Dúlla átti ekki 

til orð. Og Brandur eiginlega ekki heldur. Hann brosti með sjálfum sér en passaði 

sig að fela það vel. Hundurinn hljóp nú hring eftir hring í garðinum og reyndi að 

sannfæra kettina.

„Þið megið ekki reka mig í burtu, ég elska að vera hérna. Það er miklu betra að 
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vera hér en þegar ég bjó í blokk og mátti ekki fara út nema í bandi. Ég þarf ekki 

einu sinni að vera með ól hérna því það er girðing og ég kemst ekki neitt!“ Allir 

kettirnir höfðu einhvern tíma verið neyddir til að vera með ólar og þeim fannst 

þetta mjög merkilegar upplýsingar. Nýi garðurinn hans Snata var himnaríki þar 

sem enginn þurfti að vera með ól! Hann hélt áfram.

„Og svo ...“

En þá gerðist það.

Það sem mátti alls ekki gerast!

Annar kettlinganna sem elskuðu sósur missti jafnvægið og steyptist ofan í 

garðinn.

Hann lenti harkalega í grasinu og áður en nokkur köttur gat stokkið til og 

stoppað Snata hafði hundurinn hlaupið af stað.

„Hann ætlar að éta hann!“ veinaði Frú Snúllu-Dúlla. Hún setti upp svip sem átti 

að lýsa hrikalegri skelfingu en inni í sér var hún hoppandi af kæti. Nú myndi við-

bjóðslegt hundseðlið taka yfir! Allir vita að uppáhaldsmatur hunda eru kettlingar! 

Hér var engin gardína sem myndi bjarga málunum! 

 

En það var ekki það sem gerðist. Það sem gerðist var þetta:

Snati hljóp að kettlingnum og ýtti varlega við honum með trýninu.

„Er í lagi með þig?“ spurði hann blíðlega. Kettlingurinn vældi smá en kinkaði 

svo kolli.

„Mmm ... já,“ sagði hann. Snati brosti. 

„Á ég að hjálpa þér að komast aftur upp?“

„Mmm ... já,“ mjálmaði kettlingurinn. Snati leyfði honum að klifra upp á 

bakið á sér og svo bakkaði hundurinn varlega að grindverkinu. Hægt en örugg-

lega náði litla krílið að klöngrast aftur upp. Frú Snúllu-Dúlla starði á aðfarirnar 

og átti ekki til orð. Þessu hafði hún ekki átt von á. 

Þetta virtist vera dropinn sem fyllti mælinn. Brandur leit á Kaptein Ofurþófa 

sem sat skammt frá honum og sá að þeir voru báðir að hugsa það sama. Sá eldri 

ræskti sig og allir þögnuðu. Hann leit á Snata blíður á svip.

„Velkominn í hverfið,“ tilkynnti hann hátíðlega. „Það er fengur í þér, það er 

alveg á hreinu. Þú afsakar ónæðið.“ Hann leit ákveðinn á svip á Frú Snúllu-Dúllu. 

„Þú hugsar þig kannski tvisvar um næst, kæra vina, áður en þú æsir alla upp í 

svona vitleysu.“ Hún svaraði engu. Kapteinn Ofurþófi leit aftur á Snata. „Og nú 

verðurðu að afsaka mig, ég er svo gamall og búinn að sitja hérna svo lengi að ég 

er kominn með náladofa í rassgatið.“ Svo lét hann sig falla aftur á bak og niður 

af grindverkinu.

„Er í lagi með hann?“ spurði Snati forviða.

„Hann lendir alltaf á fótunum,“ sagði Brandur og kímdi. „Sama hversu gamall 

hann verður. Velkominn í hverfið.“ 

„Velkominn í hverfið,“ tístu kettlingarnir.

„Velkominn í hverfið,“ mjálmaði grár angóruköttur.

„Gott að fá þig,“ sagði snögghærð læða.

„Þú heyrir bara í okkur ef þig vantar eitthvað,“ bætti svartur högni við. Snati 

brosti og leit yfir hópinn.
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„Frábært,“ sagði hann sáttur. „Gaman að þið skylduð koma, gott að kynnast 

ykkur og ég ætla ekki að vera dónalegur en nú verðið þið að fara því ég er búinn 

að halda í mér alveg síðan þið mættuð á svæðið og ef ég pissa ekki bráðum þá 

spring ég!“ 

Kettirnir létu sig hverfa einn af öðrum.

Að lokum var bara Frú Snúllu-Dúlla eftir. Snati brosti.

„Við ... sjáumst þá bara?“ spurði hann. Frú Snúllu-Dúlla dró djúpt að sér and-

ann og starði í augun á honum.

„Þú afsakar ... ónæðið,“ sagði hún titrandi röddu. „Það var ekki illa meint. 

Ég hélt bara að allir hundar ... Ég bara ...“ Snati sá að þessi köttur var greinilega 

hrikalega lélegur að biðjast afsökunar. Hann kinkaði kolli.

„Ekkert mál,“ sagði hann. „Gaman að kynnast þér.“ Og áður en hann gat sagt 

meira stökk Frú Snúllu-Dúlla af stað, yfir grindverkið og í hvarf.

„Kettir,“ tautaði Snati og hló með sjálfum sér um leið og hann gekk um garðinn 

í leit að fullkomnum stað fyrir langþráða pissupásuna. „Þeir eru kannski ekkert 

svo slæmir.“

Það var komin nótt. Gatan var auð. 

Bílar stóðu enn í stæðum, úlpur héngu enn á snögum og nú voru allir sofnaðir; 

börn, foreldrar, hundar ... og kettir.

ENDIR


