
HVERFISHÁTÍÐIN 

Fátt er jafndásamlegt og vakna aleinn heima á sumardegi, sturta nóakroppi í skál og hella ískaldri 

mjólk yfir. Knúti leið eins og kóngi þegar hann seildist eftir rifjárninu og tætti dálítinn lakkrís yfir 

þennan fína morgunverð. Mamma hans og pabbi voru farin í vinnuna og hann gat gert hvað sem var. 

Enn var vika þangað til skólinn byrjaði aftur og eftir sumarbústaðaferðir og sólarlönd hafði Knútur 

loksins tíma til að vera í play stationinu. Þar biðu hans þrautir að leysa, herir að leiða, stríð að sigra. 

Þetta hefði getað orðið rólegaheitadagur hefði dyrabjöllunni ekki verið hringt. „Komdu bara inn!“ 

hrópaði Knútur. Anna Klara vinkona var sú eina sem mætti svona snemma. Hún hlammaði sér við 

eldhúsborðið og sagði: „Hæ! Má ég líka fá?“  

Knútur rétti henni skál og nóakroppspokann.  

„Veistu hvað ég var að uppgötva?“ spurði hún síðan með fullan munninn. „Það hefur ekki verið nein 

hverfishátíð í sumar.“ 

Knúti svelgdist á. „Hvað ertu að segja? Ég varð einmitt svo leiður úti á Tenerife þegar ég hélt að ég 

væri að missa af Didda í rauða húsinu sem spilar alltaf „Prins póló það er meiri gæinn þessi prins 

póló“ á harmonikku áður en hann grillar ofan í okkur pulsur.“ 

Þetta var alveg rétt. Knútur hafði flotið um á vindsæng í hótellauginni þegar sár grunur um að hann 

væri að missa af einhverju heima helltist yfir hann eins og gubbupest. Nú varð hann himinlifandi yfir 

að hafa ekki misst af neinu. 

„Hvenær verður hátíðin þá?“ spurði hann. 

„Það stendur ekki til að hafa neina.“ 

„Engin hverfishátíð! Þetta er agalegt,“ sagði Knútur.  

„Nema náttúrlega ...“ hélt Anna Klara áfram, „við höldum hana bara sjálf.“ 

„Ekki ætla ég að blása upp heilan hoppukastala,“ sagði Knútur.  

„Það verða engir hoppukastalar, heldur sirkus!“ sagði Anna Klara og veifaði handleggjunum eins og 

töframaður með sprota í höndunum. „Ég átti einu sinni playmósirkus svo ég veit alveg hvað við 

verðum að hafa. Við finnum sterkasta nágrannann í hverfinu sem getur farið í handahlaup og svo 

einhvern hressan með tattú. Svo þyrftum við líka mann sem getur spilað á harmoniku og grillað 

pulsur.“  

„Var Diddi í rauða húsinu í playmósirkusnum þínum?“ spurði Knútur. 

„Nei, en hann hefði átt að vera þar,“ sagði Anna Klara. „Við hljótum að finna þetta fólk. Það býr alls 

kyns lið í hverfinu og núna eru margir heima í sumarfríi. Nú förum við út að finna einhvern sterkan og 

einhvern tattúveraðan. Við biðjum Didda um að mæta með harmonikkuna og segjum öllum sem við 

rekumst á að það sé hverfishátíð úti á fótboltavelli í dag. Þá þarf fólk hvort sem er að fá sér í gogginn 

og það verður fegið að geta fengið pulsur. Best væri líka ef okkur tækist að finna eitthvert fyrirmenni. 

Þá mæta sko allir. Fyrirmenni trekkja!“ 

„Hvað er það? ,,Fyrirmenni“?“ spurði Knútur. 

„Fólk sem allir þekkja. Það eru fyrirmenni.“ 

„Þarf ekki einhver dýr líka eins og til dæmis sel sem getur klappað saman hreifunum eða kastað 

mörgum boltum upp í loftið í einu og gripið þá aftur?“ spurði Knútur. 



„Ég þekki engan sem á sel en um leið og einhver frægur kemur vilja allir taka af sér mynd með 

honum. Við verðum ekki með sel, heldur sel ... fís,“ sagði Anna Klara og varð hugsi á svip. „Reyndar 

þekki ég engan frægan heldur.“ 

En Knútur hafði séð einn frægan og það oft! Reyndar alltaf á mikilli hraðferð en hann gat svoleiðis 

svarið að þetta var sami maður og birtist í blöðunum þar sem hann klippti á borða, veifaði krökkum 

og veitti verðlaun og orður. „Forsetinn skokkar alltaf í gegnum hverfið í hádeginu á mánudögum,“ 

sagði Knútur. „Við þurfum ekki annað en að sitja fyrir honum, bjóða honum pulsu og áður en hann 

veit af hefur hann fengið vinnu í sirkusnum okkar.“ 

Þar með var það ákveðið. Knútur hætti að hugsa um þrautirnar sem hann hafði ætlað að leysa í 

Playstationinu, herina sem hann hefði orðið að leiða og stríðin sem stóð til að sigra. Heil hverfishátíð 

beið hans úti á fótboltavelli. Anna Klara hafði þotið út á undan og varð því ekki vör við það þegar 

Knútur rak augun í miða á ísskápnum og las upphátt:  

„Kæri Knútur! Viltu vera svo vænn að dunda þér bara í tölvunni í dag og láta Önnu Klöru í friði. Hún 

teymir þig alltaf út í einhverja vitleysu! Sjáumst síðdegis! Mamma!“ 

Knútur yppti öxlum. Hann vissi vel að ekkert skemmtilegt myndi gerast nema einmitt ef hann leyfði 

Önnu Klöru að teyma sig út í vitleysu svo hann dreif sig áhyggjulaus – og fullur tilhlökkunar – út á eftir 

vinkonu sinni. Hún var þegar lögð af stað yfir til Ragnheiðar kórstjóra í næsta húsi. Ragnheiður var 

með uppáhaldslagið sitt tattúverað á framhandlegginn. Hún var alveg til í að koma á hverfishátíðina 

og vera tattúveraða konan sem nauðsynleg er í hverjum sirkus. 

„Sit ég ekki bara prúð samt og borða pulsu?“ 

„Jú,“ sagði Knútur, „og ert í stuttermabol.“ 

Ragnheiður lofaði því. „Sjáumst á eftir!“ 

Bústin bólstraský sigldu yfir himinblámann þegar Knútur og Anna stefndu á kaffihúsið úti á horni. Þar 

hengdu allir í hverfinu upp auglýsingar um reiðhjólaviðgerðir, týnda ketti og fílefldar barnapíur 

reiðubúnar til þjónustu. Eigandi kaffihússins, hún Védís, þekkti því alla í hverfinu. „Við spurjum hana 

hver sé sterkastur í hverfinu og geti sýnt á sér vöðvana í sirkusnum okkar,“ sagði Knútur. 

Þegar vinirnir komu að kaffihúsinu var Védís að bera inn goskassa. Hún tók tvo í einu. Hún var mjööög 

sterk. Þau þurftu ekki að finna neinn annan. Þau sögðu Védísi frá sirkusnum og spurðu hana hvort 

hún væri ekki til í að vera með. „Það verður að vera einhver sem hnyklar vöðvana. Taktu bara með 

þér goskassana og sýndu hvað þú getur lyft mörgum í einu!“ sagði Knútur. 

Védís pírði á hann augun hugsi á svip. „Jú, jú,“ sagði hún síðan. „Ég er alveg til í það.“ 

„Þú færð pulsu í staðinn!“ sagði Anna Klara.  

Þá glaðnaði yfir Védísi. „Mér heyrist þetta ætla að verða dagur að mínu skapi,“ sagði hún. Síðan lét 

hún krakkana fá blað og penna til að þeir gætu útbúið auglýsingu og hengt upp innan um hinar á 

kaffihúsinu. Á henni stóð: HVERFISHÁTÍÐ Á FÓTBOLTAVELLINUM KL. 12 Í DAG! PULSUR OG 

FYRIRMENNI!  

Diddi í rauða húsinu stóð uppi í stiga með hamar í hendinni og dyttaði að glugga á bílskúrnum. Hann 

tók strax vel í að grilla pulsur ofan í liðið. „Ekki málið kálið!“ sagði hann. „Ég rúlla grillinu út á tún, tek 

með mér nikku og nóg af pulsum. Segir sig sjálft! Komið með alla þá tómatsósu, sinnep og remúlaði 

sem þið finnið heima hjá ykkur.“ 



Knútur og Anna Klara lofuðu því en Diddi vildi ekki sleppa þeim alveg strax og veifaði hamrinum eins 

og hann væri þrumuguðinn Þór.  

„Passið bara eitt, krakkar! Ekki láta hann Ugga koma nálægt hátíðinni ykkar!“ 

„Hver er það?“ spurði Anna Klara. „Er hann nýr í hverfinu?“ 

„Já, hann er nýfluttur í eitt raðhúsanna og það er út af honum sem ég þarf að laga þennan glugga. 

Hann braut rúðuna! Þetta er dökkhærður sláni, alltaf í íþróttafötum. Hann hefur verið að henda 

litlum sirkusboltum í kringum sig. Alger óþarfi að grýta þeim í gegnum rúðuna hjá mér. Maður veit 

aldrei hverju svona slánar geta fundið upp á. Reynið að halda honum frá hátíðinni í dag! Segir sig 

sjálft! Sjáumst í hádeginu!“  

Knútur og Anna Klara lofuðu Didda að hafa auga með þessum Ugga. Ómögulegt að hafa 

gluggabrjótandi íþróttafataklætt varmenni með bolta á hverfishátíðinni. Ekkert mátti út af bera svo 

hátíðin tækist eins og best yrði á kosið. Eins og Diddi myndi orða það, segir sig sjálft! 

Þá var bara að sitja fyrir fyrirmenninu. Knútur ákvað að taka það að sér. „Ég bíð hér eftir að forsetinn 

komi skokkandi eins og hann gerir alltaf í hádeginu á mánudögum, beini honum inn á fótboltavöllinn 

og lofa honum pulsu. Á meðan ferð þú heim til þín og sækir tómatsósu og sinnep og sápukúluvatn 

fyrir krakkana. Síðan hittumst við úti á túni,“ sagði Knútur við Önnu.  

Forsetinn var vanur að koma hlaupandi upp gangstéttina, skransa svolítið í beygjunni inn í hverfið, 

skokka létt framhjá húsunum og hendast svo niður að stígnum sem lá meðfram sjónum. Alltaf virtist 

hann horfa upp í himininn. Sjálfsagt að virða fyrir sér skýin og velta því fyrir sér á fartinni hvort það 

myndi rigna á þvottinn á snúrunum við Bessastaði. En nú var hann hvergi að sjá. Einstaka bíll ók hjá. 

Krakkar komu röltandi og hundar með fólk í bandi. Knútur bauð þau öll velkomin á hverfishátíðina. 

Hún færi að hefjast úti á fótboltavelli. „Pulsur, fyrirmenni, tattú og tómatsósa!“ sagði hann svo allir 

vissu að það væri eftir einhverju að slægjast. 

Á meðan Knútur beið eftir að forsetinn kæmi skokkandi velti hann því fyrir sér hvað hann myndi láta 

tattúvera á sig þegar hann yrði stór. Hann var ekki lengi að komast að því. Sjösinnumtöfluna. Það var 

ekkert jafnflókið í lífinu og sjösinnumtaflan og því yrði gott að vita af henni á vísum stað. Síðan velti 

hann fyrir sér hverju hann myndi lyfta ef hann væri jafn sterkur og hún Védís. Líklega væri 

skemmtilegast að geta lyft öðrum krökkum og haldið á þeim í skólann ef þau væru mjög þreytt. 

Sérstaklega ef einhver yrði veikur og þyrfti að fara heim. Þá þyrftu þeir ekkert að labba sjálfir. Knútur 

hinn sterki kæmi og færi með þá.  

Ekkert sást til forsetans. Líklega hafði hann verið eitthvað sloj í dag og ekki nennt að trimma. Kannski 

var hann í sumarleyfi og sigldi nú úti á vatni með veiðistöngina í annarri hendinni og appelsín í hinni. 

Með strá í munninum.  

Knútur var tilneyddur að segja gestunum að það yrði ekkert fyrirmenni að þessu sinni. Hann rölti 

vonsvikinn út á fótboltavöllinn en þar tók hann gleði sína á ný. Diddi hafði fýrað upp í grillinu og þar 

lágu pulsurnar eins og afslappaðir strandgestir á Tenerife. Fólk hafði þegar stillt sér upp í röð til að fá 

veitingar. Ragnheiður hafði ekki aðeins tekið með sér nokkra garðstóla fyrir þá sem vildu tylla sér, 

heldur líka þverflautuna sína. Hún tók sér stöðu inni í öðru fótboltamarkinu og lék tónverkið á 

handleggnum á sér. Tónlistin liðaðist inn í næstu götur og hús og lokkaði enn fleiri út á 

fótboltavöllinn. Sífellt bættust fleiri nágrannar í hópinn. Védís kom með safafernur af kaffihúsinu og 

gaf öllum með pulsunum.  

„Viljið þið sjá hverju ég get lyft?“ spurði hún, greip um Didda og hóf hann á loft. 



Honum fannst þetta ekki alveg jafnskemmtilegt og henni. „Láttu mig niður! Núna! Takk! Ég þarf að 

grilla pulsur! Segir sig sjálft!“ æpti hann eldrauður í framan. Þetta var ósköp vandræðalegt og Védís 

baðst strax afsökunar. Knútur ákvað með sjálfum sér að sleppa því að lyfta fólki ef hann skyldi lenda í 

því síðar á ævinni að verða mjög sterkur.  

Allt virtist ganga mjög vel. Reyndar var Anna Klara horfin en hún hafði auðvitað í mörg horn að líta. 

Nú vantaði einn krakkann safafernu, annar vildi blása sápukúlur og svo fannst sími sem koma þurfti til 

eiganda síns. Knútur hafði í nógu að snúast. 

Til allrar hamingju birtist Anna Klara snögglega aftur. Hún var leyndardómsfull á svipinn, eins og hún 

væri með lifandi gullfisk uppi í sér. Gott ef þetta var ekki svipurinn sem fékk mömmu hans til að vara 

hann við að leika við hana en hann sjálfan til að langa ekki jafnmikið til neins og einmitt að hitta hana. 

„Uggi verður ekki til vandræða á þessari hátíð!“ sagði Anna Klara.  

Knútur dró hana afsíðis. „Hvað gerðist?“ 

„Ég sá hann sniglast í kringum grillið en rétt áður en Diddi kom auga á hann tókst mér að spyrja hvort 

hann vildi ekki endilega skoða gamla kaggann inni í bílskúrnum hjá Didda. Það vildi hann endilega og 

um leið og hann steig inn ýtti ég á eftir honum og skellti í lás.“ 

„Það er ljótt!“ sagði Knútur hneykslaður. 

„Ljótt en nauðsynlegt,“ svaraði Anna Klara. 

Knútur ætlaði að fara að segja eitthvað fleira en þá vék sér að honum einn karlanna sem hann hafði 

hitt um morguninn á göngu með hund. „Átti ekki að koma einhver frægur?“ spurði hann. 

„Jú, hann kemur kannski á eftir,“ sagði Knútur og skimaði í kringum sig en nei, forsetann var hvergi að 

sjá. 

Skyndilega æpti einhver upp yfir sig: „Það eru selir svamlandi úti fyrir landi!“ 

Allir sem einn hentust hátíðargestir af stað niður að sjó! Knútur stóð einn á fótboltavellinum. Hann 

hlustaði á vesalings Ugga, strák sem hann hafði aldrei hitt, berja á bílskúrshurðina en síðan varð 

forvitnin yfirsterkari. Hann varð að sjá þessa seli. Hann tók því undir sig stökk og þaut á eftir 

hverfisbúum. Og þetta var alveg rétt. Þarna svömluðu selir um. Og það tveir!  

„Hvernig tókst ykkur að fá seli hingað einmitt í miðri hverfishátíð?“ spurði Diddi og klóraði sér í 

kollinum með grilltöngunum.  

„Við hringdum bara í þá ...,“ sagði Anna Klara. Hún var aftur eins og hún væri með gullfisk uppi í sér. 

Selirnir horfðu forvitnir á fólkið sem horfði forvitið á þá. Þeir biðu örugglega eftir sirkusbrögðum, að 

þetta fólk færi nú í heljarstökk gegnum gjörð eða hentimörgum boltum á loft en þegar það gerðist 

ekki syntu þeir aftur til hafs.  

„Nú leik ég á harmonikkuna,“ sagði Diddi og hersingin hélt aftur inn á fótboltavöllinn.  

Þegar „Prins Póló það er meiri gæinn þessi prins Póló,“ byrjaði að hljóma barst hljómfögur rödd yfir 

allar hinar. Öll hersingin sneri sér við og leit á manninn sem stóð þarna á grasbalanum og söng: 

„Hámar allan daginn í sig Prins Póló / Hvernig þolir maginn allt það Prins Póló.“ 



Þarna stóð Uggi í íþróttagallanum og hafði þessa líka fínu söngrödd. Allir nutu þess að syngja saman 

þótt Diddi yrði greinilega hundfúll að sjá að Uggi var mættur. Knútur fann áhyggjurnar hríslast um sig. 

Hann hnippti í Önnu Klöru: „Ef Uggi er hér, hver er þá inni í bílskúr?“ 

„Hann hefur bara brotist út!“ sagði Anna Klara og en virtist alveg sama fyrst hann gat sungið svona 

vel.  

Knútur varð sífellt órólegri. Hann varð að athuga með bílskúrinn. Fyrst rýndi hann inn um 

bílskúrsglugga. Ekkert heyrðist. Hann bankaði og þá loksins kallaði einhver: „Halló! Viltu hleypa mér 

út!“  

Knútur opnaði dyrnar hikandi og rýndi inn í bílskúrsmyrkið. Þarna stóð maður í stuttbuxum og bol 

merktum Kvennahlaupinu. Þetta var sjálfur forsetinn! Og hann var himinglaður að sjá Knút! „Sæll!“ 

sagði hann og rétti fram höndina. „Það kom stelpa og plataði mig hingað inn en ég nýtti tímann vel og 

flokkaði dósir.“ Forsetinn hampaði troðfullum dósapoka. „Vonandi fá skátarnir þetta.“ 

Knútur skammaðist sín svo mikið að honum fannst hann vera að fá sömu gubbupestina og hann hafði 

fundið fyrir þegar hann hélt að hann hefði misst af hverfishátíðinni. Nú var hann einmitt staddur á 

hverfishátíðinni en leið ekkert skár. Bara að hann hefði nú látið það eiga sig að hlusta á Önnu Klöru. 

Hann hefði getað verið í tölvuleik í allan dag. Þar voru þrautir að leysa, herir að leiða og stríð að sigra. 

Hann gat heyrt rödd mömmu sinnar í huganum. „Þú lærir ekkert af þessum tölvuleikjum,“ sagði hún 

alltaf. 

En jú, Knútur hafði lært eitt og annað allan þennan tíma sem hann hafði varið í tölvuleiki. Hann hafði 

lært úthald. Hann hafði lært að standa sig og reyna að bæta um betur. Þess vegna horfði hann nú 

beint framan í forsetann, rétti honum höndina og sagði: „Ég biðst innilegrar afsökunar. Þetta er alveg 

hræðilegt! Ég vona að þú sendir ekki víkingasveitina á okkur Önnu Klöru vinkonu mína. Við erum að 

halda hverfishátíð og við vildum ekki að Uggi hrekkjusvín myndi spilla henni. Við héldum að þú værir 

hann.“ 

„Þetta er ekkert mál,“ sagði forsetinn vinalega. „Fólk getur alltaf gert mistök en er þessi Uggi nokkuð 

svo voðalegur.“ 

Knútur svaraði strax: „Ekki svo vondur að hann hefði átt skilið að vera læstur inni í bílskúr. Fólkið í 

þessu hverfi lokar ekki aðra óvart inni í bílskúr á hverjum degi en það er heldur ekki alltaf 

hverfishátíð. Ég vona að þetta gerist aldrei aftur.“ 

„Við gleymum þessu,“ sagði forsetinn og þefaði út í loftið. „Finn ég pulsulykt?“ Hann lét dósapokann 

detta í gólfið og steig út í ljósið.  

„Heldur betur!“ svaraði Knútur. „Komdu og fáðu þér pulsu. Þá líður öllum betur.“  



Um leið og forsetinn birtist sló þögn á nágrannana, Diddi lagði frá sér harmonikkuna, smurði sinnepi í 

brauð og skellti í það pulsu handa forsetanum. Svo sló hann forsetann kumpánlega á milli 

herðablaðanna og sagði: „Vertu fljótur að borða því við þurfum að halda áfram að syngja!“ 

Anna Klara dreif sig yfir til forsetans. „Varst það þú sem ég lokaði inni í bílskúr? Hvað varstu að láta 

mig ná þér? Fyrirgefðu samt!“ 

Forsetinn kom ekki upp orði. Pulsan átti athygli hans alla. Allir hátíðargestir, krakkarnir, Uggi, 

Ragnheiður með tattúin og Védís með vöðvana horfðu þegjandi á hann meðan hann gleypti í sig 

þessar líka dýrindis veitingar.  

„Jæja, nú syngjum við!“ sagði hann loks. „Má ég biðja um óskalag?“ 

Diddi hélt það nú!  

Forsetinn hélt því áfram: „Mig langar svo að fá að syngja lagið um hann þarna Prins Póló! Mér fannst 

ég heyra óminn af því þegar ég flokkaði dósir inni dimmum bílskúrnum en það gæti auðvitað bara 

verið órar vegna súrefnisskorts. Ég hefði örugglega kafnað hefði ekki þessi eina rúða verið brotin.“ 

Anna Klara varð oggulítið skömmustuleg en samt ekki lengi. „Ekki hugsa meira um það! Nú ertu 

frjáls!“ sagði hún við forsetann og sló hann í bakið svo pulsubitinn sem hann var með uppi í sér hrökk 

ofan í hann. Forsetinn náði ekki andanum, greip um hálsinn með báðum höndum og féll endilangur í 

grasið.   

„Bjargið honum! Hver kann hjartahnoð?“ æpti Ragnheiður og kom þjótandi að en Anna Klara var á 

undan. „Nú hættir þú þessum leikaraskap og ferð að syngja með okkur hinum!“ sagði hún, tók 

níðþungan forsetaskrokkinn í fangið og sló hann aftur bylmingshöggi í bakið. Pulsubitinn þeyttist upp 

úr honum og hann gat aftur náð andanum. Smám saman varð hann sjálfur sér líkur. Hann reisti sig 

upp og leit upp í loftið. Gestir hverfishátíðarinnar biðu eftir því að hann segði eitthvað og loks kom 

það. „Þetta eru maríutásur,“ sagði forsetinn og benti upp í himininn. Allir litu upp fyrir höfuð sér. Og 

jú þarna voru ský sem einhver virtist hafa togað og teygt yfir blámann. Forsetinn stóð á fætur. „Nú er 

lag að við syngjum!“ sagði hann og vegna þess að þetta var nú forsetinn þorði enginn að mótmæla. 

Eftir sönginn fengu allir sér aftur pulsu, glöggvuðu sig á tattúinu hennar Ragnheiðar og sýndu henni 

sín. Nokkrir náðu síðan góðum myndum af Védísi með forsetann í bóndabeygju. Hún fór reyndar 

mjög varlega. Nóg hafði nú þegar verið lagt á þann góða mann.  

Síðan mátti forsetinn ekkert vera að þessu meir. „Ég verð að haska mér,“ sagði hann og kvaddi alla 

með handabandi. „Ég þarf að veifa börnum, klippa á borða og lesa sendibréf.“  

Hverfisbúar horfðu lengi á eftir honum skokka út úr hverfinu.  

„Þetta var skemmtilegt!“ sagði Uggi. „En af hverju voruð þið að loka sjálfan forsetann inni í bílskúr?“  

„Við héldum að þetta værir þú,“ viðurkenndi Anna Klara. 

„Ætluðu þið að loka MIG inn í bílskúr? Af hverju?“ 

Þá svaraði Diddi: „Þú braust rúðu í skúrnum mínum. Ég vildi ekki að þú gerðir einhvern óskunda hér á 

hverfishátíðinni. Ég varaði krakkana við þér en nú veit ég að forsetinn hefði getað kafnað þarna inni 

ef þú hefðir ekki einmitt brotið þessa rúðu.“ 

 



„Já, ég henti óvart bolta í gegnum rúðuna. Fyrirgefðu!“ sagði Uggi. „Mig hefur alltaf langað til að geta 

hent þremur boltum upp í loft í einu og gripið. Ég var að æfa mig upp við bílskúrinn þinn þegar einn 

fór inn um gluggann. Ég skal hjálpa þér að gera við hann. Ég er ágætis handlangari.“ 

 

Diddi og Uggi tókust í hendur. Málið var dautt. 

„Segðu mér eitt, Uggi, geturðu núna hent þremur boltum upp í loftið og gripið?“ spurði Knútur. 

„Jáhá! Heldur betur!“ svaraði Uggi. Hann veiddi þrjá bolta upp úr pússi sínu og viti menn! Sá var 

aldeilis flinkur. Boltarnir liðu í gegnum loftið, lentu í lófunum á honum og skutust aftur upp. Þetta var 

einmitt atriðið sem vantaði á hverfishátíðina! Allt var fullkomnað!  

Nokkru síðar leystist gleðskapurinn upp, fólkið kvaddi og allir héldu heim til sín. Diddi dró grillið heim 

með harmonikuna enn framan á sér. Áður en Uggi fór afhenti hann Knúti og Önnu Klöru boltana sína. 

„Nú skulið þið æfa ykkur! Verið bara sem lengst frá öllum gluggum,“ hvíslaði hann og skottaðist heim 

til sín. 

„Þetta tókst mjöööög vel,“ sagði Knútur við Önnu Klörusem kinkaði kolli. „Sammála! Það verður líka 

að vera gaman því annars er svo leiðinlegt,“ sagði hún.  

Þegar mamma kom heim gátu þau bæði haldið þremur boltum á lofti í einu. Einn vasi var reyndar 

brotinn. Hann hafði verið gjöf frá frænku mömmu sem henni hafði alltaf fundist svo leiðinleg að hún 

kallaði hana alltaf Frænkenstein. Það kom Knúti því verulega á óvart hvað mömmu þótti skyndilega 

vænt um þennan vasa. „Hún jafnar sig,“ hvíslaði Anna Klara að Knúti alltaf jafnáhyggjulaus.  

„Næsta ár verðum við á Tenerife allt sumarið,“ sagði mamma og sópaði upp brotin.  

Knúti var alveg sama. Hann ætlaði að halda hverfishátíðina aftur og auðvitað með henni Önnu. Hann 

vissi sem var að það er ekkert jafndásamlegt og að eiga vinkonu sem teymir mann stanslaust út í 

vitleysu.  

  

 

 

 

 


