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AÐVÖRUN!
Þroskahefti er á engan hátt ætlað sem lesefni undir öðrum en broslegum kringumstæðum. Þungbúinn lestur heftisins er með
öllu óheimilaður og afsalar Bræðrafélagið
VKB sér allri ábyrgð af slíkum lestri.
Lestur heftisins er alfarið á ábyrgð lesandans.
Heyranlegur lestur heftisins er mjög varasamur, varúð skal höfð í nærveru sálar.
Heyrandi lesturs heftisins, svo og lesandinn
sjáfur, kunna að hljóta alvarlega áverka, svo
sem bros á vör eða kitl hláturtauga, séu sá
eða sú ekki undir slíkt búið. Bræðrafélagið
Vinir Ketils Bónda leggur alla ábyrgð í
hendur lesanda heftisins. Hafið því varann á.

Hver hefði trúað því, þegar hópur
ungra drengja ákvað að hnoða saman
gleðiriti fyrir Þjóðhátíðina 2004, að 15
árum síðar sætu þeir sveittir yfir því að
hnoða saman tólfta ritinu? Allavega
ekki við, þessir áður ungu drengir!

hefur þessi útgáfa í gegnum tíðina verið
mjög krefjandi, þótt hún sé alltaf jafn
skemmtileg. Það er nefnilega ekki að
ástæðulausu að útgáfa Þroskaheftis hafi
stöku sinnum fallið niður á þessum 15
árum.

Einhvertíman, meðan fyrsta ritið
veltist um í undarlegum hugarheimi
áðurnefndra drengja, fæddist nafnið
sem fylgt hefur því æ síðan. Nafn sem
einhverjir hafa haft orð á að þeim þyki
stuðandi en okkur hefur þótt hæfa
ritinu vel, enda hefur þessi ritsmíði
síðustu 15 árin verið mjög þroskandi
ferli fyrir okkur. Og það sést líka
glögglega ef menn bera fyrsta heftið
saman við þetta sem þú hefur nú í
höndunum.

Það er ekki á nokkurn hallað þegar ég
segi að hægt sé eigna einum manni
megnið af heiðrinum á því að Þroskahefti hafi lifað í þessi 15 ár og sé orðið
að þessu glæsilega riti sem þú hefur í
höndunum. Ritstjórinn, Andri Hugo,
hefur á köflum unnið ofurmannlegt
afrek við að koma Þroskahefti út og
gera það jafn glæsilegt að raunin er.

Það sem hefur orðið helsta einkenni
Þroskaheftis, hinar frumsömdu auglýsingar, gegnsýrðar af okkar undarlega
húmor, fæddust einmitt af skortinum
á reynslu og þroska og ungæðislegri
sköpunargleði, sem skein í gegn í fyrsta
heftinu. Við bæði vissum ekki betur og
gátum ekki hamið okkur.
Eftir því sem orðstír heftisins óx
og auglýsendum fjölgaði varð þessi
auglýsingavinna bæði meira krefjandi
og skemmtilegri á sama tíma. Enda

Því bið ég ykkur, ef þið hafið ánægju af
því að fletta þessu hefti, að knúsa Andra
eða gefa honum fimmu, verði hann
á vegi ykkar, eða tjá honum þakklæti
ykkar með einhverjum öðrum hætti.
En þar sem þessi leiðari er það minnst
fyndna í þessu hefti er rétt að hafa þetta
ekki mikið lengra. Því rek ég hér endahnútinn á þennan (mögulega síðasta)
leiðara Þroskaheftis og óska ykkur
gleðilegrar hátíðar.
Gangið geyst um gleðinnar dyr!
Helgi Ólafsson,
fyrrverandi (og eini) forseti VKB
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Nú þegar við svífum (eða siglum) enn
á bleiku skýi vegna komu nýs Herjólfs
er vert að líta aðeins yfir þá vegferð sem
farin var í tengslum við komu hans. Má
þar meðal annars nefna þær tillögur sem
bárust í sambandi við nafngift á fleyinu.
Flestir kannast við þá hörðu baráttu sem
háð var á milli nafnanna Herjólfur og
Vilborg. En færri vita kannski af öðrum
tillögum sem bárust og hefðu ef til vill
aukið vegsemd og virðingu þjóðvegar
okkar en við setjum þann dóm í hendur lesenda okkar. Það vill nefnilega svo
skemmtilega til að ritstjórn Þroskaheftis komst yfir háleynileg skjöl samgönguráðuneytisins og færum við ykkur
hér með nokkrar af þeim tillögum sem
bárust.
• Gerjólfur – Jóhann Guðmundsson, fyrir hönd The Brothers Brewery,
krafðist þess að fá að taka yfir rekstur
skipsins sem fengi nafnið Gerjólfur.
Lagði Jóhann það einnig til að TBB
myndi sjá um alla veitingasölu og að
Kjartan Vídó fengi fast aðsetur um borð,
þar sem hann er hvort sem er aldrei
nema með annan fótinn í Eyjum. Hann
myndi sjá um skemmtiatriði og að
taka myndir af frægum einstaklingum.
Hlynur Vídó yrði fyrsti stýrimaður en

Hannesi var ætlað að sjá um vinnuna
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Hannes myndi sjá um alla aðra vinnu.
Þessari tillögu var hafnað vegna ófullnægjandi gagna.
• Berjólfur – Félag fyrrverandi
lögreglumanna bauðst til að taka yfir
rekstur félagsins, þar sem þeir lögðu
það meðal annars til að ofbeldismenn í
betrun og þeir sem staðnir hefðu verið
að heimilsofbeldi yrðu skyldaðir í vinnu
á skipinu. Lögðu þeir fram fjölbreyttan
lista tilvonandi starfsmanna sem kæmu
úr hinum ýmsu geirum. Umsókninni
var hafnað á þeim forsendum að umsóknaraðilar hefðu kastað til höndum
við gagnaöflun.
• Þverjólfur – Tillaga barst frá
Facebookhópnum Heimaklettur. Tillögunar voru þær að hópurinn tæki
yfir rekstur félagsins en einungis gegn
því að ákveðin skilyrði yrðu uppfyllt. Hópurinn náði ekki að koma sér
almennilega saman um nokkuð einasta
atriði en lagði þess í stað fram lista með
umræðum þar sem flest allt var rætt á
neikvæðu nótunum. Þó var nokkurskonar samþykkt innan hópsins um að
skipstjórinn yrði Vatnsdælingur og að
allt myndi ganga á afturfótunum. Þessari tillögu var ekki beint hafnað en
Heimaklettshópurinn er enn að þrátta
yfir litnum á Landakirkju.
• Perrjólfur – DÓNA félagið
(Dónar og níðingar allstaðar) kom með
þá tillögu að rekstur félagsins yrði í
þeirra höndum. Lögðu þeir meðal
annars til að halda út svokölluðu rassvasa bókhaldi og að endurhönnun á
merki félagsins yrði á könnu eins af
meðlimum þeirra. Um borð yrði síðan
boðið upp á töfra- og fuglasýningar.
Þeir staðhæfðu að öryggismál yrðu
tekin föstum tökum og sérstöku myndavélakerfi komið upp allsstaðar – með
áherslu á allsstaðar. Sérstakar slysavarnir og meindýravarnir yrðu um borð
og var ein af hugmyndum þeirra að taka
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Pervertar áttu sína tillögu

einnig að sér sjúkraflutninga. Svo yrði
af og til boðið upp á lifandi tónlistarflutning. Þessar tillögur komu í formi
bræðisbréfa sem skrifuð voru að hluta
til í caps lock og bréfritara var mikið
í mun að nefna óyndi sitt á fyrrum
bæjarstjóra Vestmannaeyja. Tillögunni var hafnað vegna þess að í nefnd
samgönguráðuneytisins var enginn
meðvirkur Vestmannaeyingur sem
sættir sig við níðinga.
• Þórólfur – Eina Þórólfi Vestmannaeyja fannst tilvalið að nafninu
yrði breytt í Þórólf svo hann yrði ekki
lengur eini Þórólfurinn. Þessu var
hafnað með þeim rökum að ekki væri
næg hefð fyrir nafninu Þórólfur.

Þórólfur Vilhjálms verður áfram eini
Þórólfurinn í Vestmannaeyjum
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Íslenska í ensku

Enska í íslensku

Risaeðla - Giant lizard
Randafluga - Stripe fly
Mataræði - Food fantastic
Rúmfatalagerinn - The Space Buckets
Warehouse
Slagæð - Fight vain
Slökkvilið - Turn off team
Að ná áttum - To get eights
Kóngabrjóstsykur - King Boob Sugar
Samþykki - Unified thickness
Mellufær - Whore-able
Eiturlyf - Poison medicine
Sinaskeiðabólga - Tendon spoon
inflammation
Kraftaverk - Power pain!
Meðal-Jón - Medicine John
Fýlupúki - Smelly deamon
Reiðhjólahjálmur - Fucking bicycle
helmet
Sjóstangaveiðifélag - Ocean
headbutting hunting club
Innstunga - Inside accupuncture
Slysavarnarskóli - Accident protection
school
Leikmaður - Game man

Pork chop - Grísahögg
Shampoo - Falskúkur
Body check - Líkamsathugun
Race car - Kynþáttabíll
Fairy tale - Hommaskott
Concentration camp Einbeitingabúðir
Strawberry - Rörber
Queef - Skonsuvindur
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Leikur að nöfnum
Danny Drinkwater - Daníel Vatnssopi
Sveppi Mar (Sverrir Marínó) Mushroom Bruise
Grímur á Felli - Masks on a Mountain
Jói í Laufási - Joey in the Ace of Clubs
Arinbjörn - Fireplace Bear

Tröllríður öllu - Troll fucking
everything
Frá blautu barnsbeini - From a wet
child’s bone
Þú elskar hana - You love cock
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Frá því að Íris Róbertsdóttir tók við
sem bæjarstýra í Eyjum hefur hún,
ásamt H-listanum, leynt og ljóst
reynt að koma fleiri orðum, sem
byrja á H, inn í örnefni, götuheiti og
húsanöfnum í Eyjum. Eftirfarandi
H-nöfn voru samþykkt á bæjarráðsfundi þann 12. júlí síðastliðinn:

Viftan í Herjólfsdal
→ Hlandþeyta
Suðurey
→ Hrolllauksstaðir
Elliðaey
→ Hrjótandi
Eldfell
→ Hökutoppur
Sængurkonusteinn
→ Hjúkkan
Landakirkja
→ Hjálpræði
Álsey
→ Hjálega
E-listinn
→ Hjálpartæki
Ásgarður
→ Hættiði
Bjarnarey
→ Hjarði
Stjórhöfði
→ Hjari
Ræningartangi
→ Hjáverkartangi
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Undirritaður skilur einfaldlega ekki
hvers vegna Vestmannaeyjabær hoppaði ekki af stað þegar Vöruval hætti
og bjargaði ekki fyrirtækinu. Þetta er
mjög svipað dæmi og þegar WOW
varð gjaldþrota og ríkið sat og horfði á
félagið fara á kúpuna/hausinn/höfuðið/í
vaskinn. Þar misstu margir vinnuna og
keðjuverkunin var mikil og vond. Hefði
Vestmannaeyjabær rokið af stað þá
hefði gamla fólkið í bænum ekki hreinlega farið á taugum þegar það frétti að
eina búðin í bænum sem sendir heim
væri hætt viðskiptum. Þar að auki er
Ingimar í Vöruval einn almennilegasti
viðskiptamaður of all time.
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Eftir að Skýlið hætti starfssemi eru
fimmtudagsborgararnir farnir til helvítis. Þetta rústaði algjörlega öllu fyrir
undirrituðum, því það var ekkert
skemmtilegra en fimmtudagsborgarar í Skýlinu. Núna er bara hægt að
fá pulsur með beikoni, kartöflusalati
og rækjusalati. Hver er stemningin í
því? Þetta er eins og að vera gagnkynhneigður karlmaður á leiðinni á ball og
ætla að ná í stelpu en enda svo með ketti
nágrannans.

*****
Rosalega er klakarnir hjá Einsa Kalda
kaldir. Hvernig stendur eiginlega á
þessu? Fólk sem fer nið’reftir til hans fer
og fær sér kannski drykk með klaka og
klakinn hreinlega bráðnar ekki. Hvert
er svo farið með alla þessa klaka þegar
að þessu lýkur? Er kannski spurning
um að við fáum einhvern sérfræðing að
sunnan til að koma og gera ísskúlptur úr
öllum þessum klökum, þannig að þetta
fari ekki til spillis, sérstaklega í sambandi við ósónlagið og hlýnun jarðar?
*****

*****
Getur svo hjólafólk ekki farið að drulla
sér uppá gangstéttirnar? Eins og einhver skilji það þegar að þetta hjólafólk
bendir í einhverja átt? Hvað er þetta
fólk að meina með þessum bendingum?
Eru þau að benda á bíla eða kannski
á mann á rauðmaur sem er að koma
niður götuna?

*****
Afhverju í ósköpunum spilar ÍBV í
hvítum búningum? Er það kannski
ástæðan fyrir því að liðin okkar, karla
og kvenna megin, eru alls ekki að gera
gott mót? Þessir búningar eru hræðilegir þegar kemur að því að detta eða
taka eina tveggja fóta tæklingu. Það er
bara grasgrænka út um allt og ógeðslega
erfitt að ná þessu úr. Hver er svo óheppinn að þurfa að þrífa þessa búninga? Þarf
hann kannski endalaust að fara niður
í Týsheimili til að tékka á því hvort að
grænkan hafi farið úr búningnum?

vestan megin, eins og það sé eitthvað sem maður vilji bara alltaf gera.
Kannski langar manni bara að skilja
hjólið eftir sunnan megin vegna þess
að þar skín sólin og hún hitar hjólið.
Ógeðslega vont að setjast á kaldan
hnakk á hjóli og frysta helvítis slátrið
þannig að hann minnki um rúmlega
helming! Það þarf að laga þetta enda er
Íþróttamiðstöðin í eigu okkar allra.

*****

Kengúrur eiga heima í Ástralíu

Sóknarprestur? Afhverju ekki varnarprestur? Maður sem ver trúna fyrir ofsóknum fólks sem trúir ekki á neitt og
finnur (ekki teiknikennari) öllu til foráttu. Miðjuprestur, sem kannski hjálpar fólki að mætast á miðri leið, þannig
að þeir sem trúa og trúa ekki, geti verið í
sama herbergi án þess að það verði kjarnorkustyrjöld.

*****

*****

Það væri síðan mjög gott ef að Ernir
flugfélag væri með hádegisflug á þriðjudögum, því að það væri gott að komast
suður í þriðjudagstilboð Dominos. Ég
þarf alltaf að sofa til 11:00 og því er ekki
séns að ég geti vaknað til að fara með
morgunfluginu; bar’EKKI!

Þegar það er raðað í riðla á Evrópueða heimsmeistaramóti, hvar er NÁriðillinn? Mér finndist það alveg
strangheiðarleg
nálgun.
Hverjum
myndi ekki finnast það kúl að vera í
þessum riðlli? NÁ-um áttum, finnum
nýja NÁ-lgun, virðum NÁ-ungann,
elskum okkar NÁ-nustu, styðjum NÁttúrulega okkar lið og þá eru okkur NÁnast allir vegir færir. NÁ-kvæmlega!

*****
Af hverju í ósköpunum er ekki hjólastandur sunnan megin við Íþróttamiðstöðina? Bara austan megin og
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Fyrir hönd tuðdeildar VKB
Scarf Cupson
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býflugu. Býflugur sæta ekki eins mikilli
andúð og geitunga. Þó svo að fólki sé illa
við þær, þá eru þær umbornar, stundum
jafnvel kallaðar dúllur og krútt. Ég hef
því ákveðið að héðan í frá skilgreini ég
mig sem býflugu.

Nafn mitt er Eric og ég er geitungur.
Mig langar að segja ykkur sögu mína.
Ég hef verið geitungur allt mitt líf og
hefur það aldeilis ekki verið dans á
rósum. Hvert sem ég kem þá mæti ég
aðkasti, enginn vill hafa mig og hefur
oftast verið dregin upp neikvæð mynd
af mér, bæði í fjölmiðlum sem og á samfélagsmiðlum. Húsið mitt hefur orðið
fyrir skemmdarverkum og hef ég oft
þurft að flytja. Þetta hefur verið afar
erfitt.
En í dag hef ég áttað mig á einu – þó að
ég sé geitungur þá líður mér ekki eins og
geitungi. Mér hefur aldrei liðið eins og
geitungi. Mér hefur alltaf liðið eins og

Hugmyndin kviknaði þegar ég heyrði
lag með Kryddpíunum, eða The Spice
Girls, sem varð þrusuvinsælt á stuttum
tíma. Þær hittu naglan á höfuðið þegar
þær sungu þetta umrædda lag sem
talaði til mín á tegundavitundarleveli.
Þetta var lagið “Wannabe”. Það var þá
sem ég áttaði mig á því hver ég í rauninni er. Því lífið snýst ekki um það hvað
maður í rauninni er, heldur hvernig
manni líður. Mér líður eins og býflugu og því er ég býfluga. Ég er Eric the
WannaBee.
Eric the WannaBee
- fyrverandi geitungur og núverandi býfluga
P.S. Ég vil biðja fólk um að sýna aðgát
í nærveru sála og hætta að notast við
orðin stóra sviðið og litla sviðið. Notið
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heldur stóri pallur og litli pallur, annars
er hætta á að þið triggerið veganana.
Það kærir sig enginn um að vera að
dansa í góðu stuði og þurfa svo að hugsa
um þá þjáningu sem kindur verða fyrir
þegar andlit þeirra eru sviðin með logsuðutækjum.
Bee kind, unwind.
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Við Eyjamenn höfum verið duglegir í
gegnum tíðina að tala um að hinir og
þessir séu Vestmanneyingar, sérstaklega ef þeir hafa orðið frægir fyrir einhver stórafrek í gegnum tíðina. Nægir
þar að nefna Zinedine Zidane, langalangalangalangalanga amma hans á víst
að hafa verið tekin héðan í burtu í hinu
margfræga Tyrkjaráni sem allir hafa
kennt langalangalangalanga afa Halim
Al um. En nóg um það vesen allt og
skellum okkur í hreinræktaðan sannleikann um „Englendingana“ þrjá sem
nefndir eru hér að ofan.
Ungur Matt Gardener við sláttuvélina

Ian Jeffs - áður Ian Jaws

Byrjum á Ian Jeffs, eða Jeffsy eins og
hann er víst kallaður. Það hefur komið í
ljós að Jeffsy er eins hreinræktaður Eyjamaður og sjálfur Árni Johnsen. Það sem
fáir vita er að Pétur hákarl er nefnilega
faðir Jeffsy. Hvernig má það vera? Ef betur er að gáð þá sjá allir menn að nafnið
Jeffs er í raun og veru nafnið Jaws, Ian
Jaws. Það er dálítið langt síðan að Pétur
hákarl breytti nafni sínu úr Pétur Jaws í
Pétur hákarl til að vekja ekki upp spurningar þegar sonurinn kom frá Crewe
Alexandra, fyrir ótal árum síðan, til að
spyrna leðurtuðrunni frægu. Þannig
að þeir sem halda öðru fram en að Ian
Jaws, núna Ian Jeffs, sé ekki Eyjamaður
eru á villigötum.

Næst liggur leiðin til Matt Garner, sem
er víst líka strangheiðarlegur Eyjamaður og hefur hann sýnt fólki ofan af
norðureyjunni að lífið er fiskur. Þrátt
fyrir að færri Eyjamenn vinni við fisk í
dag en oft áður hefur Garner ekki látið
það stöðva sig. Sannleikurinn er sá að
Jónas, sem er oftast kenndur við Sólbakkablóm, er faðir Matts Garner. Aftur
spyrjum við hvernig í ósköpunum það
geti staðist? Jónas í Sólbakkablómum
skýrði Matt Garner, Matt Gardener eða
á íslensku Matthías Garðyrkjumaður,
eftir að hafa séð Matta sýna garðyrkju
mikinn áhuga þegar hann var stráklingur. Matti fékk t.d. bensínsláttuvél
í fimm ára afmælisgjöf og átti einnig
stunguskóflu og hrífu á þeim tíma. Bensínsláttuvélin bar nafnið bláa hraðlestin
en Matti skýrði hana því nafni eftir að
hann sá Tony Cottee í Everton búningnum fræga. Fyrir hönd Eyjamanna
býð ég Matt Garner, Matt Gardener eða
Matthías Garðyrkjumann velkominn í
hóp innfæddra.
Nýjasti liðsmaður ÍBV, Gary Martin,
er svo enn ein rósin í hnappagat okkar
Eyjamanna. Gary er eins mikill Eyjamaður og þorskur er þorskur en ekki
ýsa eða ufsi. Þeir sem muna eftir Marteini í sundlauginni (blessuð sé minning
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hans) vita það að Marteinn var frábær
fótboltamaður á sínum tíma, enda fékk
kallinn viðurnefnið fræga Marteinn
trix. Kona Marteins var tíður gestur
á leikjum liðsins og kallaði oft, þegar
Marteinn var í vandræðum, „Gerðu
trixið Marteinn“. Fyrir þá sem ekki vita,
þá fattaði Marteinn uppá skærunum,
sem hét þá regnbogastökkið. Marteinn
tók „skærin“ svo hratt að það myndaði
alls konar liti og varnarmennirnir
fengu oftar en ekki hryggskekkju eða
garnaflækju. Gary Martin, eða Garðar
Trix Marteinsson, er sonur Marteins
Trix. Eldri menn, sem hafa stundað
völlinn í 30-40 ár, sjá mikil líkindi með
þeim feðgum. Báðir eru þeir vel hærðir
og kunna frábær trix. Fyrir hönd ÍBV
vil ég segja þeim KR-ingum, sem halda
að Garðar Trix Marteinsson sé Vesturbæingur, að hreinlega fokka sér, hoppa í
svarthol og stofna handboltalið.

Garðar „Trix“ Marteinsson

Þ R O S K A H E F T I
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Mikið hefur verið rætt um kamarinn
góða sem komið var upp á Stakkagerðistúni fyrr í sumar. Náðhúsi
þessu var komið upp svo að
krakkarnir á hoppudýnunni geti nú
einhvers staðar pissað annars staðar
en í guðs grænni náttúrunni og
ferðamenn verða einnig að geta
gengið örna sinna svo að sóðaskapur
skapist ekki af þeim verknaði. Sitt

sýnist auðvitað hverjum varðandi
þetta mál en það sem hefur staðið
hvað mest í fólki er staðsetningin...
og liturinn á kamrinum virðist
pirra einhverja líka. Þetta er auðvitað tvíeggja sverð, kamarinn verður
að vera á áberandi og aðgengilegum
stað en að sama skapi skýtur svolítið
skökku við að hafa hann út á miðju
túni. Í tilefni þessarar umræðu tók

Árni Hjörtur sig til að samdi léttan
texta, kamrinum til heiðurs. Texti
þessi er sunginn við lag Sálarinnar
hans Jóns míns, Hvar er draumurinn?
Við látum gítargripin að sjálfsögðu
fylgja með svo hægt sé að spreyta sig
á þessu í næsta gítarpartýi. Okkur
fannst réttast að hafa þetta í C moll.

Cm7
F7
Fór á Stakkó og lék mér á róló,
Cm7
F7
langar stundum í fullorðins.
Cm7
F7
Fór í sjoppu og keypti oft Póló,
Cm7		
F7
vegurnar eru svo geðveikt hættulegar.

Cm7
F7
Litla sprænan sem enginn skilur,
Cm7
F7
risastór steinn o’ní poll.
Cm7
F7
1, 2 krakkar detta svo niður,
Cm7
F7
þett’er stórhættulegt þegar það frystir svo!

Bb
Cm
Hvar er kamarinn?
Eb
Fm
Bb
Hvar eru allir aðrir litir?
Bb Cm
Ó, ó, regnboginn,
Eb
Fm
Bb
hann er ekk’í eigu homma

Cm7
F7
Hoppudýnan lætur mig svitna,
Cm7
F7
lífið virðist fjara út.
Cm7		
F7
Á einhverjum það verður að bitna,
Cm7		
F7
ákvörðunin sem að tekin var.

Cm7
F7
Leita allra teljandi leiða,
Cm7
F7
aðra prufu, annan stofn.
Cm7
F7
Einhvern núna, ég verð að meiða,
Cm7
F7
hver ber ábyrgðina á þessu?

Bb
Cm
Hvar er kamarinn?

Bb
Cm
Hvar er kamarinn?
Eb
Fm
Bb
Af hverju ertu svon’á litinn?
Bb Cm
Ó, ó, regnboginn,
Eb
Fm
Bb
blár er ekki í stíl við gras!
Bb
Cm
Hvar er kamarinn?

Bb
Cm
Hvar er kamarinn?
Eb
Fm
Bb
Af hverju ertu svon’á litinn?
Bb Cm
Ó, ó, regnboginn,
Eb
Fm
Bb
blár er ekki í stíl við gras!
Bb
Cm
Hvar er kamarinn?
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...að Jói Pé sé ekki Jói Pé heldur Króli
...að Helgi Braga vilji vera Jói Pé
...að handboltaráð og fótboltaráð ætli
að hittast bakvið Steypustöðina eftir
þjóðhátíð
...að Ingi Sig sé með Ilsig
...að Maggi Sig stundi bjargsig
...að pizzurnar á 900 séu endurhlaðanlegar
...að Miðflokkurinn ætli að vera með á
þriðja Orkumótinu
....að Viðar Breiðfjörð ætli að kaupa
Ísafjörð
...að Stebbi í Eyjablikk sé hættur að blikka
augunum
...að Jói lögga sé að skýla sér bakvið N1
...að Hundavinafélag Vestmannaeyja
ætli í mál við Slippinn vegna skorts á
hundasúrum
...að Einsi Kaldi sofi í frysti
...að Gilli Hjartar þekki Ketil sem á
Volswaken bjöllu
... að Biggi Sveins geri aldrei númer tvö í
vinnunni
...að Siggi Braga eigi hálskraga sem hangir
uppá snaga í Baldurshaga
...að Maggi braga sé með heraga, bannað
að klaga
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...að dóttir Soffíu Hansen, Rúna, sé á leið
til Lundúna að leita að hurðarhúna
...að Skúli Mogensen hafi keypt fótboltaliðið Vængi Júpiters
...að Maggi á Kletti sé á spretti að leita af
bretti undir bílinn sinn
...að Siggi í Ólís sé hættur að kaupa ís því
hann sé svo mikið skvís
...að Garðar Sigmarsson kalli sig núna
GæGæ því hann elskar kínverskan mat
...að til sé pilla á markaðnum sem fái
kynferðisafbrotamenn til að hætta áreita
börn, núna árita þeir á börn
...að Tómas Þór Þórðarson íþróttafréttamaður sé í raun og veru maðurinn
sem lenti í sígaunanorninni í myndinni
Thinner

orðið minnihluti úr íslensku. Á leiðinni
fundu þau rauðhærðan svartan feminista dverg í yfirþyngd og gerðu hann að
formanni minnihlutahópa á Íslandi
...að Hildur Lillendahl ætli ekki að nota
tjaldhæla á þjóðhátíðinni
...að Samuel L. Jackson hafi samþykkt að
leika í kvikmyndinni Brekkuslöngur eftir
Ingó Verðurguð. Myndin verður sjálfstætt
framhald af hinni geysivinsælu Snakes on
a Plane
...að öll tónlistaratriðin á þjóðhátíðinni
verði í Auto-Tune
...að Daddi Diskó heiti núna Daddi Rapp
til að fylgja vinsældum rappsins. Einnig
hafi hann hugsað sér að klæða sig upp í
anda Andabæjar

...að Hjörvar Hafliða heiti í raun og veru
Hjörvar Hafliðagigt. Nafnið hafi reyndar
aldrei fengist samþykkt hjá Mannanafnanefnd
...að Vífilfell ætli að nýta sér vinsældir
Nocco og gefa út kóladrykkinn Cocco.
Drykkurinn er hins vegar aðeins fyrir
eldri kynslóðina og það sé brennimerkt
karlmönnum í riskrísu
...að Gunni Helga ætli sér að gefa út bók
sem heitir Niðurgangur í Njarðvík sem
fjallar um knattspyrnulið sem fær matareitrun á kebabstað í Njarðvík

Daddi Rapp

...að Ásgeir Kolbeins ætli að leika Geddu
Gulrót í næstu uppfærslu að Ávaxtakörfunni

...að Soffía Hansen sé með vesen

...að Þorgrímur Þráinsson ætli að gefa
út bókina “Yndislega æðislega jákvæði
frábæri unaðslegi kærleiksbjörninn gefur
öllum faðmlag”. Bókin verður gefins og
fylgir henni hamingja í hjartalaga öskju
sem lyktar eins og engill

...að dóttir Halims Al, Dagbjört, hafi hitt
Þröst Hjört, þeir eru ekki tvíburar

...að minnihlutahópar á Íslandi hafi farið
og beðið alþingismenn um að stroka út

...að Hlín Hjarðar hafi miklar áhyggjur af
hlýnun jarðar

...að Halim Al sé hættur að vera spinnigal
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...að Símónía Helgadóttir eigi stóra systur
sem engin vissi af, Úkranía Helgadóttir.

Þ R O S K A H E F T I

Sagan af söginni Sögu er
dæmisaga sem segir sögu
af sög, sem sagaði og sagði
sögur sagna best. Saga sagði
að oft væri best að saga
sagir, en það er önnur saga
(sko, þá er ég að tala um
sögina en ekki Sögu sjálfa
og þaðan af síður söguna).
Einu sinni sagði sögin Saga
að
sannleikurinn
væri
sagna bestur og satt væri
best að segja. Það mætti
segja að sögin Saga hafi lög
að mæla því að sannleikurinn
þykir sagna bestur, nema
hann sé breskur prestur frá
Norwich.
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Dagurinn í dag var góður. Það er eiginlega best að orða það þannig að hann
hafi eiginlega verið algjörlega frábær.
Ég hljóp niður í bókabúð, því hún Ingibjörg, sem að vísu æfir ekki CrossFit
(Why?? Allir eiga að æfa CrossFit), sagði
mér í gær að CrossFit journal kæmi í dag
til þeirra. Vá hvað ég elska þegar ég fæ
nýtt journal og get lesið hvað allir þessir
geggjuð CrossFittarar eru að gera úti in
the big world. Ég sá t.d. að CrossFit box
í Belgíu ætlar að halda búningakvöld og
ætli taka WOD í búningum. Ég ætla að
ræða þetta við afgreiðsluna hjá þeim og
reyna að fá boxið mitt í svona búningakvöld.
Ég fór á CrossFit æfingu eftir hádegi
í dag (I love my CrossFit box). Það eru
alltaf allir að peppa og inspirísera alla
og allir svo geggjað positive thinking!
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Það var mér til mikillar ánægju að
WOD dagsins var 60 squats, 30 kneesto-elbows, 30 ring push-ups og 50 ass-tomouth. Ég gjörsamlega elska að gera assto-mouth æfingar - því fleiri, því betra!
Ég algjörlega sprengdi mig í dag og náði
my personal best í ass-to-mouth!
Æi, fyrirgefðu kæra CrossFit dagbók,
að ég skrifi allar æfingar á ensku. Það
er bara svo miklu skemmtilegra en að
skrifa rass-í-munn - hahahaha!
Jæja, ég ætla að nota núna ca. 45 mín í
að horfa á CrossFit myndbönd á YouTube - that helps me to focus to reach the
top!
Well, I have to go! Ég vona við fáum
eitthvað mega skemmtilegt WOD of the
day á morgun!

Þ R O S K A H E F T I

Snorri Jónsson

Ég er AKP og er stoltur af því. Ég, eins
og margir aðrir Siglfirðingar, var fluttur
inn til kynbóta og það hefur ekki klikkað
eins og sjá má á afkomendum mínum.
Flestir eru þeir mikið Þjóðhátíðarfólk
og hafa sungið úr sér raddböndin þessa
fyrstu helgi í ágúst ár hvert. Ég kom fyrst
á Þjóðhátíð árið 1967. Þá átti ég kærustu
hér og heimsótti hana yfir hátíðina, við
lítinn fögnuð heimastrákanna. Ég flutti
svo til Eyja 1969 og hef verið á öllum
hátíðum síðan, að undanskildu einu
skipti. Í það skiptið voru elstu börnin
orðin það fullorðin að þau gátu séð um
sig sjálf en sú yngsta var á skátamóti á
Akureyri. Við hjónakornin skelltum
okkur þá á síldarhátíðina á Sigló. Á sunnudeginum keyrðum við svo Akureyrar
til að ná í þá yngstu. Þegar við vorum
að keyrum inn Eyjafjörðinn er verið að
útvarpa beint frá Þjóðhátíð. Allt í einu
þagnar þulurinn smá stund og segir svo:
„Það er farið að hríða“. Þar sem hann
var rétt nýbúinn að lýsa veðurblíðunni
í Eyjum sný ég mér að konunni og segi
„þeir ljúga öllu í Eyjum til þess að lokka
fólk á Þjóðhátíð“. En þetta var tilfellið;
það kom haglél í tíu mínútur og allt
varð svo hvítt og svo birti aftur. Það hefur margt skemmtilegt skeð á Þjóðhátíð
og ætla ég að leyfa mér að rifja hér upp
nokkrar sögur sem ekki hafa farið víða.
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Fyrir allnokkrum árum síðan var opnuð
svokölluð munavarsla á Þjóðhátíð.
Hjónin Jói Þorvaldar og Hrafnhildur sáu um hana í nokkur ár. Eitt
sinn komu þrjár ungar stúlkur af stórreykjavíkursvæðinu og var greinilegt að
þær höfðu aldrei komið áður á hátíðina. Ráku þær augun í skilti þar sem á
stóð „Munavarsla“. Þær urðu forvitnar
og fóru á staðinn og hittu Jóa fyrir og
spurðu hann hvað þetta sé nú eiginlega,
þessi munarvarsla. Jói var ekki lengi
til svars og sagði þeim að svo margt
skemmtilegt kæmi fyrir í dalnum
á hverju kvöldi að ekki væri hægt
að muna það allt. „Þegar eitthvað
skemmtilegt hefur skeð, komið þið til
mín og segið mér frá því. Og svo komið
þið daginn eftir og ég man þetta þá og
segi ykkur frá því“. „En sniðugt!“ sögðu
þær og skelltu sér í leit að ævintýrum.

Eitt sinn komu fimm ungir menn og
fengu að geyma nokkra bjórkassa í
munavörslunni. Á kassana var skrifað
númerið á armbandi eins þeirra og allt
var undir kontrol. Seint um kvöldið
koma þrír þeirra og vilja fá bjórkassa.
Þeir voru beðnir um að sýna númerið
á armbandinu en ekkert þeirra passaði
og engan fengu þeir bjórinn. Skömmu
seinna komu þeir aftur og voru nú
orðnir fjórir en ekki passaði armbandsnúmerið á þeim fjórða heldur. Þeir
hurfu á braut og eftir drykklanga stund
komu þeir aftur og nú héldu þessir fjórir
á þeim fimmta en þeir höfðu náð í hann
í dauðagáminn. Þeir skelltu rænulausa
félaganum upp á borðið og spurðu
„Jæja, fáum við þá bjórkassann okkar
núna?“ Ojá, númerið passaði, þeir fóru
áleiðis með þann fimmta í dauðagáminn
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og héldu síðan glaðir upp í brekku með
bjórinn sinn.
Fyrir eina Þjóðhátíð ákváðu fjórir rafvirkjanemar hér í bæ að slá saman í
brennivín fyrir helgina. Þetta voru
Gunnar Hinriks, Gunnar í Svanhól,
Halldór í Hlaðbæ og Steini Þorsteins.
Keyptu þeir einn brúsa af séniver. Þeir
urðu góðglaðir á föstudagskvöld og
laugardagskvöld en á sunnudeginum
seldu þeir afganginn fyrir jafnmikið og
brúsinn hafði kostað. Þetta var þeirra
fyrsta – og sumra þeirra eina – fyllerí á
ævinni.
Að lokum er hér ein svolítið öðruvísi
þjóðhátíðarsaga. Það var ung stúlka
á Akranesi, hún hætti í skóla, fannst
óþarfi að vera læra og fór að vinna.
Foreldrarnir voru óhressir með hana og
hvöttu hana til að halda áfram að læra
og gera eitthvað af viti við líf sitt. Stúlkan var föst á sínu og ekki skánaði sambýlið á heimilinu þegar hún tilkynnti
að hún væri að fara á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Ekkert fékk þó stelpuna
stöðvað og hún mætti til Eyja snemma
á föstudegi. En rétt eftir hádegi var hún
á gangi uppi í brekku og steig þá óvart á
brotna flösku og skar sig á fæti. Henni
var ráðlagt að fara í sjúkratjaldið hjá
skátunum því töluvert blæddi úr sárinu.
Hún fór upp í sjúkratjald og meðan
hún bíður fer hún að fylgjast með því
sem er að gerast þarna. Þegar búið var
að gera að sárum hennar bauðst hún til
að hjálpa til í tjaldinu. Skátarnir þáðu
hjálpina og endar þetta með því að
stúlkan er nær alla hátíðina að vinna
í sjúkratjaldinu. Hún fór síðan heim
á mánudeginum og þegar hún kemur
heim til foreldra sinna tjáir hún þeim
að hún ætli í skóla um haustið að læra
hjúkrunarfræði, sem og hún gerði.
Mörgum árum síðar kom hún aftur til
Eyja og tók vaktir á sjúkrahúsinu. Þá
hitti ég hana og hún sagði mér þessa
sögu.

Þ R O S K A H E F T I
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Ofvirka alka er að finna víða, en oftast
sækjast þeir í ábyrgðastöður og standa
sig með eindæmum vel. Ég myndi segja
að ég væri fullur af stolti og gleði yfir því
sem ég hef gert, en þess þarf ekki, því ég
er fullur. Hvar er, hvar er, hvar er, hvar er
flaskan mín? Hvar er flaskan mín? Hvar
er flaskan mín?

Þetta er setning sem ég hef heyrt allt
mitt líf. Hvernig á ég að vita það? Ég er
fullur. Ég er alltaf fullur. Ég er eins og
Sumarliði – fullur. Ég get allt, má allt og
þamba allt betur er fúll á móti. Hverjum
dettur það í hug að ég sé að telja glösin,
flöskurnar, dósirnar og staupin sem ég
drekk? Ekki mér! Hvervegna? Jú, því ég
er ofvirkur! Ofvirkur alki – ég bara get
ekki hætt! I can’t stop and I won’t stop.
Svona eins og Miley Cyrus.

Jæja, ég má ekki vera að þessu, ég
verð að drífa mig á barinn áður en
hann lokar. En fyrst ætla ég að sulta
rabarbarann í garðinum og taka svo 50
ass-to-mouth og... kannski ætti ég að
ganga í Klaustur?

Og hvers vegna ætti ég að hætta? Ég get
alveg fúnkerað í samfélaginu fullur. Ég
get vel unnið vinnuna mína fullur og ég
vinn hana á fullu. Allt það besta sem ég
hef gert í lífinu gerði ég fullur. Svo ég sé
enga ástæðu fyrir því að ég fari að hætta
núna. Ég er ekki einn, við erum mörg.

Skál í rassgat!
– Höfundur er Alþingismaður
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Eins og flestir karlmenn þekkja í dag er
erfitt að koma vandamálum sínum út án
þess að verða vandræðalegur og finnast
að maður eigi hreinlega að skammast
sín. Hver þekkir til dæmis ekki söguna
af hrossafiðrildinu sem vildi verða ljósritunarvél?

Hafþór Halldórsson, ginskiptingur

Saga Hafþór Halldórssonar er klassískt
dæmi um mann sem hefur alla tíð falið
vandamál sín fyrir umheiminum. Flestir sem þekkja Hafþór Halldórs vita að á
mjög stuttum tíma breyttist þessi annars
dagfarsprúði einstaklingur í Chucky úr
Childsplay á sterum, og oftar en ekki
þegar vín var haft um hönd. Sérstaklega
þegar gin var haft við hönd, þá fór Haffi
úr því að vera einfaldur villingur yfir í
mann sem virtist hafa sleikt helstu herbergi helvítis.
Þeir sem þekkja áfengisdverginn vita
að uppáhaldsginið hans, og það eina, er
Tanqueray, eða allavega héldu menn að
svo væri. Þann 17.júní á þessu ári umbreyttist hins vegar allt saman, þegar
Haffi kallaði alla vini sína til heimilis síns við Vestmannabraut. Tilgangur fundarins var sá að Hafþór þurfti
nauðsynlega að tala við vini sína um
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blæti sitt fyrir að klæða sig í latexgalla
þegar hann sá fýlsunga. En fundargestir
urðu síðan algjörlega forundran þegar
í ljós kom að vandamálið var miklu
stærra en þeir héldu. Á fundinum opinberaði Hafþór eitthvað sem enginn
sá fyrir, að hann væri ginskiptingur.
Þetta þýddi einfaldlega að Haffi hafði
verið að ljúga því að hann drykki einungis Tanqueray. Á fundinum talaði
Haffi opinskátt um að hann hafi verið
að skipta á milli gin-a eins og nærbuxur.
Bombay, Ísafold, Gordon‘s, Tanqueray
og Hendrick´s höfðu verið drykkirnir
sem drukknir voru til skiptis. Stundum
hafði þeim jafnvel verið blandað saman
í sama glas!

Það var gríðarlegur helber lygi, því í
ennissprellanum var Bombay gin
blandað í Schweppes og komst hann
ekki að því fyrr en allt var um seinan.

Þetta var ástæðan fyrir því að Haffi hafði
látið öllum illum látum á fylleríum, honum langaði að koma út úr skápnum
með allt ginblætið sitt en það hafi reynst
honum afar erfitt. Ástandið hafði verið
svo alvarlegt að Haffi ætlaði að drekkja
sér í gini ofan í bala, sem var hannaður
til að baða köngulær með brókarsótt, til
að komast hjá því að segja frá.

Ennisskaufinn örlagaríki

Til marks um það hversu alvarlegt
vandamálið er í dag, þá hefur Tanquerayfélag Vestmannaeyja íhugað að
víkja Hafþóri úr klúbbnum og hefur
hann farið þess á leit við félagið að þeir
fyrirgefi honum syndir sínar. Sektin
við að brjóta reglur félagsins er hvorki
meira né minna en sú að Hafþór þarf
að fara í sleik við dauðan marhnút, sem
þarf að hafa látist fyrir upphaf Góu.
Í löngu viðtali Pressunnar við Hafþór
greinir hann frá því hvernig þetta hafi
allt byrjað. Hafþór, sem hefur gaman af skrítnum hlutum, hafði verið
á leðurhátíð í Þýskalandi þegar ginskiptingin byrjaði. Haffi hafði keypt
sér leðurgalla, frá toppi til táar, með
ennisdildó sem var sjúganlegur. Ennisdildóinn var fullur af Tanqueray, eða svo
hafði Hafþóri í það minnsta verið tjáð.
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Haffi segir að hann hafði verið svo
svekktur eftir smakkið að hann drakk
sig inn í dýpstu herbergi helvítis. Áfallið var svo mikið að Haffi framlengdi
Þýskalandsdvöl sína um heilar 8 vikur. Fjölskylda hans taldi hann hreinlega af og upp hófst heljarinnar leit af
Haffa þegar hann hafði ekki haft samband við vini né ættingja í fjórar vikur.
Hafþór fannst í Arnarhreiðrinu í leðurgallanum, sem var gróinn við hann,
gjörsamlega brasilískur af ofdrykkju.
Sjónarvottar höfðu það af orði að þegar
hann fannst hafi hann litið út eins og
Barbamamma í sýrubaði eftir hópreið
með stökkbreyttum Górillum. Ástand
Hafþórs varð til þess að hann lá á spítala í rúmlega hálft ár. En sem betur fer
hefur Hafþór komist vel út úr þessu
miðað við allt og allt. Eina sem
hrjáir Hafþór í dag er að hann er með
persónuleikabreytingar á vægu stigi.
Þjóðhátíðargestir, farið varlega um
helgina þegar kemur að því að blanda
drykkjum saman. Saga Hafþórs sýnir,
svo ekki verði um villst, að það er ekki
sniðugt að fá súp frá glöðum portkonum í Henson galla með húfu frá 66
gráðum fokking norður.

Þ R O S K A H E F T I
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Föstudagur

Laugardagur

Sunnudagur

H-tíðardagskrá

Hátíðardagskrá

Hátíðardassskrá

• Halldór Hjörleifsson hamflettir hálfa
Herjólfsáhöfnina

• Séra Bjössi flytur útvarp

• Kári Fúsa fyllir á brúsa

• Palli Magg slæst við Jóa Ragg

• Tuðþjónusta í Landakirkju

• Litla Lúðasveitin leikur Cher

• Gísli Ingi tekur sæti á þingi og Jón
Ingi hleypur í hringi

• Heyrnalausir hreyta í hórur
• Hálfskelkaðir hrúðukarlar háma í sig
hálfétin hrossabjúgu
• Hamhleypur og háttsettir hornamenn
hleypa öllu í vitleysu

Barnaskemmtun
• Björn og aðrir minna þroskaðir menn
fara að gramsa í einkamálum fólks.
Umsjón: Börn Jörundur
• Baktjalda bæjarstjórnafundur þar sem
Baldur togar í spottann á Konna

Barnaskemmtun
• Fjöllistahópurinn Children of the
Corn kynnir nýjustu tækni í
landbúnaði

• Tóti í Geisla segir að það sé veisla

• Halldór á spítalanum flytur
útvarpsleikrit

Barnaskemmtun

• Barnaleg umræða í boði
Vestmannaeyinga á Facebook

• Kennsla í mannasiðum og mannlegum samskiptum í boði Sigurjóns
Ingvars

• KFUM & K kynnir einfaldara stafróf

• Jesus er besti vinur barnanna.
Leikþáttur í boði Hvítasunnukirkjunnar. Umsjón: Jesus Perez Castro
Sanchez de la Roja Barragan

Kvöldskemmtun

• Umboðsmaður barna mætir á svæðið
og heldur uppi stuðinu. Fær þitt barn
samning hjá Man Utd?

• Herjólfur Bárðarson leikur af fingrum
fram á nýviðgerða Fendera sína

Köldskemmtun

• “Oddgeir og Ási í Bæ bæ” – Lög
Oddgeirs og Ása leikin í síðasta skipti

• Mjög kalt borð í boði frystigeymslu
VSV og Einsa Kalda
• Kappræður flokkpólitískra
Vestmannaeyinga þar sem andar
köldu á milli fylkinga

• Palli Pálma býr til hálma

• Tískusýning í boði bæjastjórnar.
Yfirskrift sýningarinnar er gagnsæi.

• Indverskir dansar þar sem fyrrverandi
starfsmenn endurvinnslunnar stíga
rándýran dans

• Daði Páls kaupir fyrirtæki

• Óskar Þór flytur brúðuleikritið
„Óskar þó…“
• Þór Vilhjálms hjólar án hjálms
• Hjalli rafvirki labbar
• Barni töframaður breytir Bjarna í
barn með strokleðri

Kvöldskemmtun
• Ástin á sér stað víðsvegar í brekkum
Herjólfsdals
• Biggi Togga les upp úr gömlum
Mogga
• Fíkniefnaárás í veitingatjaldinu

• Kaldur Gustur í boði Gísla og Þuru

• Allt Löngubúið verður löngu búið í
boði Löngu

• Dr. Davíð Egils heldur sinn rómaða
fyrirlestur um kalt blóð
• Frostrósir leika fyrir dansi
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Þegar kemur að barnshafandi konum er
óhætt að segja að orðalag okkar íslenskumælandi þjóðar sé ekki alltaf jákvætt
í þeirra garð. Algengustu orðin sem
við notum eru ólétt eða ófrísk. Ef kona
er ólétt þýðir það væntanlega, bókstafnum samkvæmt, að hún sé þung, jafnvel í yfirvigt. Ég þekki enga konu sem
líður vel með það að vera sögð í yfirvigt.
Ef kona er síðan ófrísk þá hlýtur hún
að teljast veik, aftur, bókstafnum samkvæmt. Ekki er það nú fallega sagt.
Þetta er allt saman frekar niðrandi
orðalag, ef við hugsum aðeins út í það.
Það þarf því bersýnilega að koma af stað
jákvæðara orðalagi í þessu samhengi.
Það „að vera barnshafandi“ er ekkert
sérstaklega þjált að segja. Svo okkur
vantar betra orð. Lítum á hvað samheitaorðabókin hefur að segja.
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barnshafandi
með barni, bomm, hafandi, hinsegin,
kviðug, ófrísk, óhraust, ólétt, stropuð,
tvílifra, vanfær, vanheil, þunguð, vera
barnshafandi, vera farin að gildna
(undir belti), vera farin að þykkna
(undir belti), fara ekki ein saman,
ganga með, vera farin að stropa, vera
farin að taka upp undir

þegar hún er með þá seinni í barninu –
eða tvílifra! Við leggjum því til að héðan
í frá verði barnshafandi konur ávallt
kallaðar tvílifra. Prófið bara að segja
þetta upphátt. Þetta svínvirkar.

Vá! Ekki skánar það! Ég er ansi hræddur um að maður fengi duglega á kjaftinn ef maður kallaði barnshafandi konu
vanheila, vanfæra eða stropaða! En
þarna leynast nokkur góð orð líka, eins
og að vera kviðug, bomm eða bara einfaldlega hafandi.
Langbesta orðið þarna er hins vegar og
án nokkurs vafa orðið tvílifra. Og það
meikar líka fullkomið sens; eina skiptið
sem kona hefur tvær lifrar er auðvitað

Þessi kona er tvílifra

Einhver þægilegur óskast

ÍBV íþróttafélag óskar eftir að ráða fleira fólk til að sitja uppi á
skrifstofu bandalagsins. Viðkomandi á að vinna eftir afreksstefnu
félagsins sem snýr að því að ungir iðkendur eigi að fæðast afreksfólk.
Afreksstefna þessi nær þó ekki til þjálfara eða annarra starfsmanna.

Fyrirmynd óskast

Facebook hópurinn Heimaklettur óskar eftir myndum sem teknar
voru fyrir langa löngu svo hægt sé að bera þær saman við hvernig
hinir ýmsu staðir í Vestmannaeyjum líta út í dag. Þá er hægt að fullyrða hvernig allt var betra í gamla daga og hvað allt sé ömurlegt í dag.
Helst væri gott að fá myndir frá tíma barnaveikinnar, berkla, aflabrests, sjóslysa og slæmum aðbúnaði og húsakosti sem hafði víðtæk
áhrif á heilsu fólks. Myndir af svokölluðum „týpum“ eða ógæfufólki
eru líka vel þegnar.

Gítarleikari óskast

Herjólfur ohf óskar eftir að ráða gítarleikara til vinnu. Gítarleikarinn
þarf að vera með pungaprófið, hafa gott vald á þýsku og vera mjög,
mjög, mjög, mjög þolinmóður. Skilyrði er að gítarleikarinn spili á
Fender gítar. Æskilegt er að gítarleikarinn sé með þykkan skráp.
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Umtalaðasti viðburður síðasta árs
verður lengi í minnum hafður. Það er
alveg sama hvar menn voru staddir eða
hvort menn voru smiðir eða rafvirkjar,
allir vildu vita hvernig bardagi ársins
myndi fara. Það voru heldur engir smá
kallar sem voru að fara berjast – annar
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Þeir ákváðu því að halda bardagann í
kjallara á stóru iðnaðarhúsnæði á lítilli
eyju, leið sem aldrei hefur verið farið
áður og minnir um margt á bardagann
milli Ali og Foreman árið 1974. Sá
bardagi fór fram á þeim dýrðarstað Zaír,
þar sem túnfífillinn verpir eggjum og
strúturinn prjónar súkkulaði.
Staðsetning bardagans vakti vitaskuld
strax mikla athygli og fólk beið í
hrönnum eftir að fá miða á viðburðinn.
Umsjónarmenn bardagans gerðu sér
strax grein fyrir aðstæðum í kjallaranum og ákváðu að vegna birtuskilyrða
yrði bardaginn að fara fram fyrir hádegi
að staðartíma.
Og þá var komið að því, stundinn
var runnin upp! Let’s get ready to
rumbleeeeeeee!!!

þeirra líktist rússneskum skógarbirni
og hinn þótti svipa til kúngfú pöndunnar, en hann hafði lært alla sína bardagalist af bróður sínum. Í daglegu tali
er því alltaf talað um bardagann milli
skógarbjarnarins og pöndunnar.
Umsjónarmenn bardagans vildu fara
óhefðbundnar leiðir til að laða fólk að
skjánum og selja „eingreiðsluáhorf “.

Bardaginn byrjaði, eins og allir góðir
bardagar byrja, með góðu og yfirveguðu
„rusltali“ – „Haltu kjafti!“ – „Haltu bara
sjálfur kjafti!“
Skógarbjörninn og pandan voru
orðin funheit og mátti vart á milli sjá,
þangað til skógarbjörninn greip
pönduna kverkataki. Þá töldu menn
leikinn úti en eins og áður hefur komið
fram, þá lærði pandan alla sína bardagalist hjá bróður sínum, sem gaf honum
kraft til að beita kúngfúi sínu í hæsta
gæðaflokki. Pandan snéri sig úr kverka-
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taki skógarbjarnarins, beitti vogarafli og
snéri hann til jörðu!
Í sömu andrá og þetta gerðist hljóp
bróðir pöndunnar inn í hringinn, en
um leið og hann nálgaðist bardagamennina sló klukkan 12:01 og myrkur
skall á í kjallarann í iðnaðarhúsinu á
eyjunni. Engar fréttir bárust nokkurntíman af því hvernig bardaginn endaði
og enn þann dag í dag greinir mönnum
á um réttu „úrslitin“ þennan örlagaríka
dag.

Þ R O S K A H E F T I
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Það er viðeigandi að skrifa nokkur
þakkarorð til Herjólfs III, sem er á síðustu metrunum að þjóna Eyjamönnum
og þeim sem heimsækja eyjuna fögru í
suðri. Það vekur upp ýmsar tilfinningar
að hugsa til baka, til allra ferðanna sem
við höfum farið saman, stigið ölduna í
takt og átt rómantískar stundir úti á hafi.
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þegar við vorum í sjö klukkutíma frá
Þorlákshöfn. Það gaf svo sannarlega
á bátinn en þú sigldir þetta svo vel. Ég
gubbaði ekki nema átjan sinnum þá
ferðina, liggjandi á klósettgólfinu þar
sem allar kojur voru uppteknar.

Ég á eftir að sakna þess mikið að stíga
ekki um borð og finna ilminn, þú veist
hvaða ilm ég að tala um, þessi silkimjúki ilmur sem einkennir þig og við
Eyjamenn elskum. Svo við ræðum nú
ekki um ilmandi blómalyktina niðri
á dekki, maður hreinlega tárast þegar
maður hugsar til hennar hérna heima í
stofu. Þessi dásamlegi ilmur færist vonandi yfir í Herjólf IV, því án hans væri
þetta ekki eins.
Að sitja í þægilegu stólunum í sjónvarpsherberginu og horfa á Friends
þættina, sem hafa fylgt okkur frá 1994.
Það eru þessir litlu mikilvægu hlutir sem
hafa skapað þetta ástarsamband okkar á
milli. Manstu t.d. ferðina í janúar 2001,

að finna fyrir þér þegar ég kom út farþega megin, því það var svo þröngt bílstjóra megin. Það eru þessar minningar
sem ég mun hugsa til í framtíðinni og
finna í hjarta mínu hvað ég sakna þín!
Ég verð nú að minnast á það, í þessari
þakkargrein um þig elsku vinur, hvað
koddarnir í almenningi voru frábærir.
Munu þessir koddar ekki örugglega
fylgja með Herjólfi IV? Svo dúnamjúkir
að þeir láta mann fá þá tilfinningu að
maður sé kominn til himna.
Jæja, elsku Herjólfur III, sem betur fer
færðu að vera við bryggju næstu tvö árin
á meðan Herjólfur IV lærir almennilega
á öldurnar við Landeyjahöfn, eins og þú
hefur nú aldeilis gert í gegnum árin. Ég
mun fjölga bryggjurúntunum og heimsækja þig reglulega.

Far vel, þú mikla fley!

Aldrei mun ég heldur gleyma ferðinni,
þegar ég var settur upp á bílalyfti með
bílinn minn og hvað það var yndislegt
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Takk fyrir mig Herjólfur III!
Þinn elskandi vinur,
Sigurður Frímannsson,
fastagestur um borð í Herjólfi III

Þ R O S K A H E F T I

Einu sinni voru tveir leikskólar, blái
leikskólinn og dökkblái leikskólinn.
Þeir voru alltaf að rífast. Það var alveg
sama hvað átti að gera, þeir gátu aldrei
verið sammála. Dökkblái leikskólinn
var búinn að fá að ráða alveg rosalega
lengi hvað átti að gera en það
var sama hvort hugmyndin var
góð eða slæm, blái leikskólinn
var voðalega oft á móti. Eiginlega alveg eins og græni leikskólinn, sem er alltaf á móti öllu,
alltaf. En það er önnur saga.
Dag einn var ákveðið að nú
mætti blái leikskólinn fá að
ráða, af því að það væri bara
pínu
sanngjarnt.
Dökkbláa
leikkólanum fannst það bara
algjört bull og vitleysa og ætlaði sko bara
samt að fá að halda áfram að ráða. Hann
ullaði bara á bláa leikskólann. Þá varð
blái leikskólinn rosa reiður og hringdu í
nokkra vini sína úr rauða leikskólanum
og spurðu hvort þau gætu hjálpað þeim
að fá að ráða. Rauði leikskólinn vildi
heldur betur hjálpa bláa leikskólanum,
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af því að þeim fannst dökkblái leikskólinn ógeðslega frekur og leiðinlegur.
Rauða leikskólanum fannst nefnilega
líka, eins og bláa leikskólanum, alltaf
sömu krakkarnir fá að ráða öllu frá
dökkbláa leikskólanum. Það var alveg

sama hvort það átti að leira, lesa eða lita,
dökkblái leikskólinn fékk alltaf að ráða.
Núna voru rauði og blái leikskólinn saman í liði og þau voru fleiri en
krakkarnir í dökkbláa leikskólanum.
Þannig að nú fengu þau að ráða og þau
voru voðalega glöð og kát og fannst allt
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svo skemmtilegt. Á meðan voru krakkarnir í dökkbláa leikskólanum sko ekki
glöð og fóru bara í ógeðslega mikla fýlu
og sögðu að allt sem hinir gerðu væri
ömurlegt og ljótt.
En svo gerðist það að eftir smá
stund voru krakkarnir á rauða og
bláa leikskólanum farin að gera
alveg eins og krakkarnir á dökkbláa leikskólanum gerðu – það
voru alltaf sömu krakkarnir sem
réðu öllu og enginn mátti vera
með nema þau.
Þannig að þegar upp er staðið,
þá eru allir krakkarnir á leikskólunum eftir allt alveg eins og öll
alveg jafnfrek.
Allir krakkar, allir krakkar,
vilja ráða meir
Má ég ekki taka,
Þú ert ekkert svaka,
Allir krakkar, allir krakkar,
vilja ráða meir

Þ R O S K A H E F T I

Einu sinni bjó mjög lélegur skógarhöggsmaður
með syni sínum tveimur, Transel og Gretel, í litlu
húsi í skóginn. Önnur kona hans misheppnaði oft
börnin og kvartaði um skógarhöggsmanninn að
eilífu.
„Það er ekki nóg af mat í húsinu fyrir okkur öll, það
eru of margar munnar til að fæða þá, við verðum að
losna við tvö brats,“ sagði hann. Og hún hélt áfram
að reyna að sannfæra manninn sinn um að yfirgefa
börnin sín í skóginum.
„Taktu þau í burtu frá heimili, þar sem þeir geta
aldrei fundið leið sína aftur home, kannski mun
einhver finna þá og gefa þeim heimili.“ The
dejected woodcutter vissi ekki hvað ég á að gera.
Transel, sem hafði hlustað á samtal foreldra sinna
einum nótt, huggaði Gretel.
„Ekki hafa áhyggjur, ef þú skilur okkur í skóginum,
munum við finna leið heima okkar,“ sagði hann.
Og þegar hann fór úr húsinu fyllti hann vasa sína
með litlum hvítum steinum og fór aftur að sleeping.
Allan nótt hélt eiginkona skógarhöggsmannsins
áfram að spila með eiginmanni sínum þar til hún
kom með Transel og Gretel inn í skóginn í dögun.
En þegar þeir komu inn í djúpt trjánna kastaði
Transel litlum hvítum steini hér og þar á græna
mosagólfið. Á einum tímapunkti sáu tvö börnin
að þeir voru mjög einir - skógarhöggurinn hafði
fengið nóg hugrekki til að galli. Þeir höfðu muttered
afsökun og þeir voru farin.
Nóttin braust inn, en skógarhöggurinn kom ekki
aftur. Gretel byrjaði að sob beisklega. Transel var
líka hræddur, en reyndi að fela tilfinningar sínar og
hugga sín systir.
„Ekki gráta, treystu mér, ég sver ég mun taka þig,
jafnvel þótt faðirinn kemur ekki aftur til okkar!“
Sem betur fer var tunglið fullt í kvöld og Transel
beið þar til kalt ljós hans síaðist í gegnum trjáina.
„Gefðu mér hönd þína núna!“ Hann sagði: „Við
munum sennilega fara heim aftur, þú munt sjá!“
Litlu hvítir steinar gleymdu í tunglsljósi og börnin
komu heim. Þeir rann í gegnum hálf opna glugga
án þess að vekja foreldra sína. Kalt, þreyttur, en
þakklát fyrir að hafa komið aftur heim, fóru þeir
að sofa.
Þegar stelpan hennar uppgötvaði daginn eftir
að Transel og Gretel höfðu komið aftur varð
hún reiður. Hún bældi reiði sína fyrir framan
börnin, lokaði dyrum herberginu sínu og ákærði
eiginmann sinn um að hann uppfyllti ekki
fyrirmæli sín. The veikur skógarhöggsmaður
protested, treginn af skömm og ótti að óhlýðnast
grimmri konu sinni. Hinir óguðlegu stjúpmóðir
héldu Transel og Gretel undir lás og lykil allan
daginn og fóru ekkert í kvöldmatinn, bara sopa
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af vatni og hörðum brauð. Eiginmaðurinn og
eiginkona barðist alla nóttina og í upphaf tók the
skógurinn börnin í skóginn.
Transel hafði hins vegar ekki borðað brauð sitt,
og þegar hann gekk meðal tréin fór hann slóð af
mola til að merkja slóðina. En litli drengurinn
hafði gleymt um hungraða fugla sem bjuggu í
skóginum. Þegar þeir sáu það flýðu þeir eftir þeim
og átu alla mola á mjög stuttur tíma. Enn og aftur,
skógarhöggsmaðurinn með illgjarn afsökun fór
eftir tveimur syni hans.
„Ég fór eftir slóð, eins og í síðasta sinn!“ Transel
hvíslaði Gretel í huggunarhljóð. En þegar nótt féll,
sáu þeir með hryllingi að öll mola was gone.
„Ég er hræddur!“ Gretel öskraði beisklega. „Ég er
kalt og ég vil fara heim!“

afraid!“ Það fór til gamla konunnar. Fyrir Transel
og Gretel var Sugar Sugar House hins vegar gömul
norn þar sem gildru náði kærulausum fórnarlömbum. Þau tvö börn voru komin á mjög
dangerous staður.
„Þú ert ekkert nema húð og bein!“ sagði nornið og
læsa Transel í búr. „Ég fæ fitu og ég mun borða þig!“
„Þú getur gert heimilisstörfin,“ sagði hann alvarlega. „Þá mun ég gera úr þér máltíð líka!“ Sem betur
fer átti nornin mjög lélegt útsýni, og þegar Gretel
hylur hennar glerauga, gat hún séð enn minna.
„Leyfðu mér að finna fingurinn!“ Nornin sagði
Transel á hverjum degi til að sjá hvort hún væri
að fá fitu. Nú hafði Gretel fært kjúklinga bones til
bróður síns, og þegar nornið snerti fingur hans
stakk Transel hún í spjót.
„Þú ert enn mjög þunnur!“ hún complain. „Hvenær
verður þú hreinn?“ Einn daginn varð nornin að
bíða very tired.

„Ekki vera hræddur, ég er hér til að gæta þín!“
Transel reyndi að hvetja systur sína, en hann hristi
í augum ógnandi skugga og reiður augu í myrkrinu
umhverfis hann. Allan nótt hófu þau tvö börn á fót
stóru trénu til að warming sig.
Þegar dögun braust, fóru þeir að ganga um skóginn
og leita að leið, en allir vonir fljótt hverfa. Þeir voru
mjög glataðir. Þeir héldu áfram og héldu áfram
þar til, suddenly, fundu þau undarlegt lítið hús í
miðjum hreinsun.
„Það er súkkulaði!“ Transel gasped þegar hann
braut plástur á vegginn.
„Og það er kökukremið á köku!“ hrópaði Gretel og
setti annan vegg í munninum. Hungry en ánægður,
börnin byrjuðu að borða brotinn caramel pieces.

„Ljósaðu eldavélinni,“ sagði hann við Gretel. „Við
munum hafa dýrindis steiktu strák í dag!“ Litlu
síðar hélt hann áfram ákaft og óþolinmóð: „Hlaupa
og sjáðu hvort eldavélinni er nógu heitt.“ Gretel
kom aftur að gráta: „Ég get ekki sagt hvort það sé
nógu hot or not.“ Reiður, nornin hrópaði á stúlkuna: „Gagnslaus barn, það er allt í lagi, ég sé fyrir
myself.“ En þegar nornin gekk niður til að horfa
í ofninum og stjórna hitanum, ýtti Gretel henni
kröftuglega og lokaði ofninum. The norn hafði náð
blatant enda. Gretel hljóp að frelsa bróður sínum og
vissi að hurðin var lokuð nálægt norninu. Í raun, til
að vera viss, héldu þeir það þétt með stórum hengilás. Þá voru þeir nokkrir dagar í viðbót.
Transel og Gretel borðuðu meira af húsinu þangað
til þeir uppgötva mikið súkkulaði egg meðal atriði
hekksins. Inni var kistu af gold coins!
„The nornin er nú brennd til ösku,“ sagði Transel,
„svo við tökum þessa fjársjóð.“ Þeir fylltu stóra
körfu af mat og fóru í átt að skóginum til að finna
the way home. Í þetta skiptið voru þeir heppnir og
á seinni dagur þeir sáu föður sinn fara úr húsinu
og gráta.

„Er það ekki ljúffengt?“ Gretel sagði með munninum fullt. Hún hafði aldrei vitað það svo vel.

„Stubbi þinn er dauður, komdu heim með mig
núna, kæru börn mín!“ Þau tvö börn tóku við
the lumberjack.

„Við erum hérna,“ sagði Transel og tyggði smá
nougat. Þeir voru að fara að smakka stykki af
kexdyrunum þegar hún opnaði hana.

„Ég lofa, þú munt aldrei yfirgefa okkur aftur,“ sagði
Gretel og huldi handleggina um háls föður síns.
Transel opnaði kistuna.

„Allt í lagi!“ Sagði gömul kona, að horfa út með
slæmt útlit. „Og þú hefur ekki góða börn?“

„Horfðu, faðir, nú erum við ríkur... þú mun aldrei
þurfa að skera tré aftur.“

„Komdu inn. Komdu inn, þú hefur ekkert vera

Og þeir bjuggu allir saman hamingjusaman saman.
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Líklega hafa fáir aðdáendur enska boltans á Íslandi látið sögu John Stones hjá
Man City framhjá sér fara. Stones var
ekki mikið í byrjunarliði City á síðustu
leiktíð og þegar kom að stóru leikjunum
sat Stones oftar en ekki á bekknum.
Margir töldu það einfaldlega vera vegna
komu Aymeric Laporte í janúarglugganum 2018. Það er alla vega sagan sem
eigendur Man City vilja að fólki kokgleypi með tilþrifum. Sannleikurinn er
reyndar alveg stórbrotinn með meiru,
því John Stones heitir í raun Jón Steinar
og er vörubílstjóri í Vestmannaeyjum.
Hvort sem lesandi trúir því eða ekki hefur hífinga- og vörubílablæti Jóns Steinars orðið til þess að ferill þessa stórkostlega varnarmanns hangir á bláþræði.

John Stones, atvinnuboltasparkari

Upp komst um þetta blæti þegar að Jón
Steinar hafði lokið við æfingu og var að
sturta sig. Þar kom Pep Guardiola, þjálfari Manchester City, að Jóni Steinari
syngjandi Öxar við ána með þvílíkum
tilþrifum. Inn á milli öskraði hann,
Hífa! Slaka! Þeir sem þekkja ekki Pep
ættu að vita að hann er mikill aðdáandi
íslenskra ættjarðarsöngva. Til að sanna
mitt mál er hin margfræga Tiki Taka
leik-aðferð í raun og veru fengin úr
þessu lagi. Ef þið sjáið leik með
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Manchester City eða gamla Barcelona leiki getið þið raulað Öxar við
ána meðan taktfastar sendingar ganga
manna á milli, svo að það smellpassi
saman.
Þegar mál Jóns Steinars var skoðað komust stjórnarmenn City að því að John
Stones hafði lifað tvöföldu lífi frá því
að hann gekk í raðir City. Eftir hverja
einustu æfingu brunaði John Stones
út á flugvöll og tók einkaþotu til Vestmannaeyja til að sinna þar hífinga- og
vörubílamálum á staðnum. Jón Steinar
mætti svo galvaskur á æfingar daginn
eftir, eftir nokkurra klukkustunda flug
frá Eyjum.
Liðsfélagar Jóns Steinars höfðu teki
eftir því að jakkafatabuxur hans voru
skítugar af glussa og smurningu. Þegar
þeir spurðu Jón út í það af hverju hann
væri alltaf í skítugum buxum sagði hann
að hann væri alltaf að hjálpa fólki að
skipta um dekk á leiðinni á æfingu. Þeim
þótti þetta orðið heldur þreytt þegar Jón
Steinar sagði þeim þetta í 125. skiptið.
Þegar þeir gengu á hann féll Jón Steinar
saman og laug af þeim að honum þætti
gott að láta flengja sig með glussaslöngu
og smurðri keðju. En upp komast svik
um síðir. Leikmenn Man City komust að
sannleikanum í nóvember á síðasta ári,
þegar Jón Steinar mætti á æfingasvæði
félagsins í samfestingi sem lyktaði eins
og síld. Jón reyndi að ljúga því að hann
hefði verið að taka þátt í súrströmmingkeppni útigangsmanna í Manchester
og því lyktaði hann eins og hann lyktaði. En allt kom fyrir ekki og þegar að
Kun Aguero hafði samband við Adda í
London komst hann að sannleikanum. Addi í London hafði nefnilega
verið málkunnugur Maradona, fyrrverandi tengdapabba Aguero, en Addi og
Maradona, eða Donni eins og hann
kallar hann, hittust í Benidorm 2006
og deildu þar áhuga sínum á vindlareykingum. Addi sagði þeim síðan alla
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Jón Steinar, maður með hífinga- og
vörubílablæti

sálarsöguna og kom upp um Jón Steinar. Liðsfélagar Jóns Steinars reyndu að
hylma yfir þetta með honum en Pep
komst að lokum að sannleikanum um
þetta tvöfalda líf, eins og áður hefur
verið greint frá .
John Stones, eða Jón Steinar eins og
við Eyjamenn köllum hann, stendur
á krossgötum í lífinu í dag og liggur
undir feldi við rætur Helgafells. Það er
hins vegar alveg ljóst að Jón Steinar á
fyrir vændum glæstan feril, sama hvort
hann leggur fyrir sig boltaspark eða
hífingar.

