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Palli, Kalli og Halli eru þríburabræður og búa í gömlu húsi í 
Vesturbænum sem kallast Bakki. Bræðurnir líta allir eins út og 
hreyfa sig alveg eins nema hver hefur sitt sérkenni. Palli er með 
fæðingarblett á enninu, Kalli er með annað augað blátt en hitt 
brúnt og Halli er með stærra nef en bræður hans. 

Bræðurnir dvelja mikið hjá ömmu sinni og afa upp í Borgarfirði. 
Þau eiga alltaf erfitt með að muna hver er hvað og þegar þau 
kalla á þá bræður er ætíð sagt: ,,Palli, Kalli og Halli“ hvort sem 
það er verið að kalla á einn eða alla þrjá. Þar af leiðandi hefur 
skapast sú hefð að allir kalla þá Palla, Kalla og Halla og vita 
þeir sjálfir ekki alltaf hver er Palli, hver er Kalli og hver er Halli. 

Snemma kom það í ljós að þeir bræður væru sérstakir. Palli, 
Kalli og Halli eiga það til að tala öðruvísi en krakkarnir í hverfinu 
vegna þess hversu miklum tíma þeir eyða með ömmu sinni 
og afa í Borgarfirði. Jafnöldrum þeirra finnst þeir bræður tala 
mjög skrýtilega og sækjast ekki mikið eftir því að leika við þá 
en bræðurnir eru mjög samrýmdir og leika sér ávallt þrír saman. 
Með uppátækjum sínum koma þeir sér gjarnan í klandur og 
bíða íbúar hverfisins með mikilli eftirvæntingu að heyra sögur 
um nýjustu uppátæki þeirra bræðra. En líklega eru þær margar 
ýkjusögur. 
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Fiskikerið
Einn sumardag þegar heitt var í veðri fóru Palli, Kalli og Halli 
með foreldrum sínum í sumarhús sitt fyrir norðan ásamt ömmu 
sinni og afa. Bræðurnir tóku upp á því að baða sig í gömlu 
fiskikeri sem hafði staðið lengi í garðinum þeirra eða frá því að 
afi þeirra hætti sjómennsku í Borgarfirði. Bræðurnir byrjuðu á 
því að ná í garðslönguna til þess að fylla kerið af vatni. Á meðan 
þeir biðu eftir að kerið fylltist ákváðu þeir að setjast niður í 
grasið og fá sér kex og mjólk. Eftir örskamma stund stóð Halli 
spenntur upp og ætlaði að stökkva ofan í kerið en sér þá, sér 
til mikillar skelfingar, að kerið var ennþá tómt. Halli sagði þá 
æstur við bræður sína: „Palli, Kalli og Halli, kerið er ennþá tómt, 
hvað gerum við þá?“ Bræðurnir hugsuðu sig um í dágóðan tíma 
þangað til Kalla datt mikið snjallræði í hug: „Palli, Kalli og Halli, 
ég veit skýringuna á þessu, það lekur svo hægt úr slöngunni 
að kerið næst aldrei að fyllast. Ef við hlaupum allir hver á eftir 
öðrum með fullar fötur af vatni þá verður kerið enga stund að 
fyllast“. Bræðurnir hófust því handa við að bera vatn í fötum, 
hver á eftir öðrum í halarófu. 

Þegar Palli, Kalli og Halli voru búnir að hlaupa fram og tilbaka 
og orðnir kófsveittir sáu þeir að kerið fylltist aldrei. Í þann mund 
sem að bræðurnir voru að gefast upp á því að kæla sig í sólinni 
þá skildi Palli hvað um var að vera: „Palli, Kalli og Halli, ekki 
er skrítið að við höfum ekki getað fyllt kerið, við gleymdum að 
setja tappann í botninn á því“. Bræðurnir skelluhlógu og sögðu 
afa sínum frá heimskupörum sínum. Hann skellti upp úr svo að 
vömbin hans hristist upp og niður og sagði svo við þá bræður: 
„Ekki er kyn þó keraldið leki, tappinn er suður í Borgarfirði“. 
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Fótaruglingur
En ekki var öll sagan sögð. Eftir að Palli, Kalli og Halli voru 
loksins búnir að finna leið til þess að fylla kerið af vatni urðu 
þeir svo æstir að þeir hoppuðu allir í einu ofan í kerið. Þegar 
þeir höfðu komið sér fyrir sáu þeir að fætur þeirra voru í einni 
bendu. Það eina sem þeir sáu voru sex fætur en enginn vissi 
hver átti hvaða fót. Þeir reyndu nú að átta sig á því með margs 
konar tilraunum, eins og að reyna hoppa upp á rassinum, snúa 
sér í hringi í kerinu og leysa flækjuna en ekkert gerðist, ennþá 
vissu þeir ekki hver átti hvaða fót. 

Að lokum ákváðu þeir að kalla á ömmu sína sem sat inni og 
prjónaði húfu fyrir veturinn á þá bræðurna. Amma þeirra var nú 
orðin hálf heyrnarlaus og urðu þeir því að kalla hátt og snjallt 
og allir í kór til að hún heyrði til þeirra. Á endanum kom amma 
þeirra og sá hvers kyns var. Fór hún þá inn aftur og þegar hún 
kom aftur út hélt hún á stórri fötu af ísköldu vatni og hellti yfir 
þá alla. Bræðrunum brá svo í brún að þeir stukku allir upp úr 
kerinu með hrópum og köllum. Eftir að þeir höfðu áttað sig á 
því hvað hafði gerst sagði Palli: „Palli, Kalli og Halli, áðan var ég 
með sex fætur en nú sé ég, mér til mikillar ánægju að þeir eru 
bara tveir“. 
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Ljós í myrkri
Þegar bræðurnir voru litlir dreymdi þá um að verða smiðir 
og byggja sér hús. Þeir vildu eiga hús þar sem þeir gætu 
eytt saman stundum við að spila og jafnvel til þess að gista 
yfir nótt. Nú fannst Palla, Kalla og Halla þeir vera orðnir það 
stórir að þeir gætu byggt sitt eigið hús. Fyrst byrjuðu þeir á að 
reyna finna sér flöt til þess að byggja á og leituðu vel og lengi í 
Vesturbænum. 

Loks fundu þeir góða flöt í garði sem stóð við gamalt yfirgefið 
bárujárnshús. Þeir hófust handa við að byggja og ekki leið 
á löngu þar til þeir höfðu byggt sér fallegan timburkofa. 
Bræðurnir biðu óþreyjufullir eftir því að komast inn í kofann og 
sjá afraksturinn. Þegar inn var komið sagði Palli með skjálfandi 
röddu: „Palli, Kalli og Halli, ég sé ekki neitt, hvorki sé ég jörðina 
undir fótunum né þakið yfir höfðinu.....og ekki sé ég bræður 
mína“. Bræðurnir urðu allir hálf óttaslegnir og gripu utan um 
hvern annan en áttuðu sig fljótt á því að þeir gleymdu að gera 
ráð fyrir gluggum í kofanum og því var kolsvartamyrkur inni hjá 
þeim. 

Palli, Kalli og Halli veltu því fyrir sér hvað væri til ráða því 
ekki vildu þeir saga gat á fína kofann sem þeir höfðu byggt. 
En þá sagði Halli: „Palli, Kalli og Halli, við fáum bara lánaða 
myndavélina hans pabba og tökum myndir af ljósinu, prentum 
þær svo út og hengjum þær allar upp inni í kofanum. Þannig 
verður kofinn allur fullur af ljósi“.

Þegar bræðurnir höfðu raðað myndunum á alla veggi, í hvern 
krók og kima, vildu þeir taka mynd af sjálfum sér inni í kofanum 
til að sýna foreldrum sýnum afrek sitt. Þeir smelltu mynd af sér, 
en út kom bara svört mynd. Af hverju ætli það hafi verið?  
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Skuggalegu mennirnir
Eitt fallegt síðsumarskvöld, þegar tungsljósið skein sem 
skærast fóru Palli, Kalli og Halli niður að bryggju og vonuðust 
til þess að ná nokkrum vænum fiskum til að færa mömmu 
í matinn. Bræðurnir komu sér vel fyrir hver á sínum stað og 
byrjuðu á að setja beitu á önglana. Daginn áður höfðu þeir farið 
út í garð og safnað sér fullt af feitum og slímugum ánamöðkum. 
Palli, Kalli og Halli settust nú hljóðir niður og biðu þess með 
eftirvæntingu að fiskur biti á. 

Ekki höfðu þeir setið lengi þegar þeir tóku eftir því að þrír menn 
sátu hjá þeim, einn við hliðin á Palla, annar við hliðin á Kalla 
og sá þriðji við hliðin á Halla og voru þeir einnig að reyna ná 
sér í fiska. Ekki leist bræðrunum á þessa menn því þeir voru 
vissir um það að þeir væru að stela fiskunum frá þeim. En 
það var sama hvað þeir reyndu að færa sig á aðra staði, alltaf 
fylgdu þremenningarnir þeim hvert fótmál. Ekkert heyrðist í 
mönnunum og þegar þeir bræður reyndu ítrekað að ræða við 
þá fengu þeir aldrei nein svör. 

Þegar tók að birta og tungsljósið fór dvínandi þá beit loksins 
fiskur á hjá Kalla. Bræðurnir urðu svo glaðir og vildu ólmir 
monta sig við mennina sem engan fisk höfðu veitt. Þeim til 
mikillar undrunar voru mennirnir þrír þá horfnir og var eins og 
tunglið hafði gleypt þá án þess að bræðurnir yrðu þess varir. 
Hvert ætli mennirnir hafi farið?
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Dýrið sem át allt
Einu sinni voru Palli, Kalli og Halli að leika sér í hverfinu þegar þeir 
rákust á gamlan mann. Gamli maðurinn var með lítinn, skrítinn og 
loðinn kött í barmi sínum. Palli, Kalli og Halli litu allir steinhissa hvern 
á annan svo augun á þeim urðu eins og tvær undirskálar. Aldrei áður 
höfðu þeir séð jafn skrítinn og loðinn kött. Þeir hlupu allir að karlinum 
og spurðu hann: „Hvað heitir þessi köttur og til hvers átt þú hann?“ 
Gamli maðurinn sagði Palla, Kalla og Halla að tilgangur kattarins væri 
að hræða og drepa mýs svo þær hyrfu úr húsum. 

Þetta fannst þeim bræðrum afskaplega nytsamlegur köttur enda voru 
þeir bræður búnir að fá sig fullsadda af músagangi í timburkofanum 
sínum. Þeir fengu gamla manninn til að selja sér köttinn fyrir slikk. 

Þegar Palli, Kalli og Halli voru komnir heim með köttinn leit Palli á Kalla 
og spurði: „Hvað étur kötturinn?“ Kalli yppti öxlum og horfði á Halla 
og spurði: „Hvað étur kötturinn?“ Halli yppti líka öxlum og þeir bræður 
stóðu í dágóða stund og horfðu ráðalausir hver á annan. 

Fóru bræðurnir til gamla mannsins sem seldi þeim köttinn og þar sem 
það var kominn matartími kunnu Palli, Kalli og Halli ekki við að hringja 
dyrabjöllunni svo þeir læddust að eldhúsglugganum og kölluðu inn: 
„Hvað étur kötturinn?“ Gamla manninum brá svo við að hann missti 
mjólkurfernuna beint á gólfið svo mjólkin skvettist út um allt. Hann 
hreytti því þá geðvonskulega í bræðurna: „Bölvaður kötturinn étur allt“. 

Á leiðinni aftur heim í kofann voru bræðurnir allir þungt hugsi þangað 
til Kalli sagði mjög skelkaður: ,,Bölvaður kötturinn étur allt og hann 
étur bróður minn líka“. Palla, Kalla og Halla fannst ekki ráðlagt að eiga 
köttinn mikið lengur svo þeir losuðu sig við hann. 
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