
 

 

 

Ævintýri 

Móa ánamaðks 

og félaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helga Guðlaugsdóttir 

 



 2 

Hefur þú einhvern tíma kíkt undir stein eða spýtu og fundið ánamaðk? 

Hefur þú séð dauðann ánamaðk á stéttinni eða pínulitlar moldarkúlur í 

hrúgum út um allt, á jörðinni?  

Hefur þú kannski verið að moka með skóflu og séð eitthvað hreyfast í 

moldinni, tekið það upp? – og séð að það lítill ámamaðkur, sem iðar í 

lófanum þínum og kitlar þið pínulítið. 

 

 

Hrunið í göngunum 

 

„Ýttu maður ýttu,“ sagði Mói frekar gremjulega, honum fannst 

Leifi ekki ýta nógu fast.  

„Ég er að ýta Mói minn,“ sagði Leifi rólega.  

 

 

 

„Reyndu að nota betur vöðvana og burstana,“ sagði Mói 

óþolinmóður.  

„Ég geri eins og ég get, ég er bara ekki eins sterkur og þú Mói 

minn, en ég held að þetta sé að hafast.“  

Í sama bili færðist steinninn, sem vinirnir tveir höfðu verið að ýta.  



 3 

 

Það hafði greinilega verið fjör í garðinum fyrir ofan þá, því jörðin 

hafði skolfið og nötrað. Jonni járnsmiður sem var vinur þeirra, sagði að 

það væru stundum strákar í fótbolta í garðinum og þá væri nú eins gott að 

vara sig því þeir væru með mjög mikil læti.  

 

 

 

Allt í einu urðu miklir skruðningar og læti í nýju göngunum hans 

Móa og strax á eftir skerandi öskur. Mói og Leifi skriðu eins hratt og þeir 

komust að nýju göngunum til að vita hvað hafði gerst. Það hafði hrunið 

aðeins jarðvegur úr loftinu á göngunum, mold og sandur, en líka stór 

steinn, sem hafði lent á afturendanum á litlum ánamaðki. Mói og Leifi 

fóru strax að bisa við steininn, en hann var flatur og því erfitt að hreyfa 

hann, en það hafðist loks  
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„Hvað varstu eiginlega að gera í göngunum mínum?“ spurði Mói 

dálítið önugur, „veistu ekki að það getur verið hættulegt að fara inn í ný, 

ófóðruð göng þegar jörðin skelfur svona.“  

„En ég vissi ekki að göngin væru ný og hættuleg,“ svaraði litli 

ánamaðkurinn hálf skælandi.  

„Svona Mói minn,“ sagði Leifi, „vertu ekki svona höstugur við litla 

greyið, hann er örugglega bara nokkurra daga gamall og veit trúlega ekki 

að það þarf að fóðra ný göng með úrgangsefnum svo þau falli ekki 

saman.“ 
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Ánamaðkur fær nafn 

 

„Hvað heitirðu annars litli vinur?“ spurði Leifi.  

Litli ánamaðkurinn var nú hættur að skæla  

„Ég veit það ekki,“ svaraði hann, „ég held ég heiti bara ekki neitt.“  

Mói sem hafði verið að athuga afturbúkinn á litla ánamaðknum, 

sneri sér að þeim.  

„ Hvað segirðu, heitirðu ekki neitt? - það gengur ekki, við verðum 

að gefa þér nafn. Hvernig lýst þér á að heita Olli?“  

„Nei, það er ekki gott,“ sagði Leifi, „þú veist að margfætlurnar eru 

svo miklir stríðnispúkar, þær gætu uppnefnt hann og kallað hann Olla 

smáorm af því hann er ennþá svo lítill. Og þá getur hann orðið leiður og 

liðið illa.“  

 

 

 

„Já,“ sagði Mói, „en hvernig væri að kalla hann Steina fyrst hann 

slapp svona vel úr þessum hremmingum?“  

„Mér líst vel á það,“ sagði litli ánamaðkurinn og Leifi var alveg 

sammála.  
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„En hvað heitið þið?“ spurði litli ánamaðkurinn - glaður að hafa 

fengið nafn. 

„Ég heiti Leifi,“ svaraði Leifi.  

„Og ég heiti Mórauður,“ sagði Mói, sem var farinn að kjamsa á 

jarðveginum sem hafði fallið.  

„Ha, Mólllauðu?“ Steina fannst þetta skrítið og erfitt orð.  

„En kallaðu mig bara Móa, það gera allir, því mörgum finnst erfitt 

að segja Mórauður.“  

Steini var ánægður með það, því hann gat eiginlega ekki sagt þetta 

orð „Móllllauðu,“ það bara festist einhvern veginn uppí honum og komst 

ekki út.  
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Sum dýr ganga, ánamaðkar skríða 

 

„Ég var að athuga afturbúkinn þinn,“ sagði Mói, „það er ekkert sár 

svo það verður allt í lagi með þig, þú ert heppinn að vera liðormur með 

enga fætur eða skel.“  

„Hvað eru fætur eða skel?“ spurði Steini.  

Mói sem ennþá var að borða úr jarðvegshrúgunni, gat ekki svarað 

strax, af því hann var nýbúinn að setja upp í sig stórt sandkorn.  

„Hvað veistu það ekki?“ sagði hann þegar hann hafði kyngt.  

„Skel og fætur eru til dæmis á fjölfætlum og skordýrum. 

Margfætlurnar, þessar sem alltaf eru að stríða eru til dæmis fjölfætlur og 

Jonni járnsmiður, vinur okkar er skordýr. Skelin er til að vernda og halda 

saman búknum og fæturnir eru notaðir til að ganga á.“  

„Ganga á!“ Steini skildi ekki alveg. 

„Óttalega ertu vitlaus,“ sagði Mói.  

„Já, dýrin ganga á fótum þegar þau vilja komast áfram. Við 

ánamaðkarnir erum hins vegar liðormar með mjúka húð, sem skiptist í 

marga liði, erum eiginlega röndóttir. Við notum vöðva í líkamanum okkar 

og bursta á liðunum til að komast áfram, gerum okkur litla og feita og 

langa og mjóa til skiptis.“  
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„En komdu nú og fáðu þér að borða Steini minn,“ sagði Mói, „þú 

verður að næra þig svo þú verðir stór og sterkur. Það er ennþá dálítið af 

morknum plöntuleifum hér í hrúgunni og svo er líka gott fyrir meltinguna 

að fá sér örfá sandkorn.“  

 

Steini, sem var ennþá 

að brjóta heilann um 

dýrafæturna, hlýddi og fékk 

sér bita, en fannst þetta ekki 

mjög gott og hætti við að fá 

sér meira.  

 

„Það verður nú ekki auðvelt að flytja þennan,“ sagði Leifi, sem 

hafði verið að þreifa á steininum.  

„Nei,“ sagði Mói, „ég verð að fá meiri aðstoð til að koma honum í 

burtu, við erum ekki nógu sterkir bara tveir.“  

„En við erum þrír, ég er líka,“ sagði Steini.  

„Já, en mér virðist þú nú ekki hafa mikla krafta ennþá og ekki 

verða þeir nú miklir ef þú ert ekki duglegur að borða. Ég held að þú hafir 

ekki borðað mikið - það þurfum við ánamaðkarnir að gera ef við viljum 

vera sterkir.“  

„Mér finnst þetta ekki gott,“ sagði Steini.  

„Ekki gott, stundum verður bara að borða það sem er á boðstólum.“ 

„Af hverju ertu að æsa þig við strákinn?“ spurði Leifi. Nú er vor 

manstu og nóg til að borða og kannski er nú betra fyrir svona unga 

ánamaðka að fá sér að borða nær yfirborðinu þar sem er meira af 

rotnuðum laufblöðum í moldinni.“  
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„Já, það er rétt,“ viðurkenndi Mói, „við skulum fá okkur að borða 

þar og ýta þessari hrúgu upp á yfirborðið í leiðinni - þetta er mest sandur 

og úrgangur sem eftir er.“  

Félagarnir sópuðu nú saman því sem eftir var af jarðvegi og ýttu 

því á undan sér upp önnur göng.  
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Ánamaðkar og plöntur hjálpast að 

 

Allt í einu fór Steini að flissa.  

„Hvað er nú?“ spurði Mói.  

„Mig kitlar svo á bakinu, það er eitthvað sem strýkst við mig.“  

 

 

 

„Það eru rætur sem hanga niður úr loftinu,“ sagði Mói.  

„Rætur, hvað er það?“ spurði Steini.  

„Gras og blóm og tré vaxa upp úr moldinni, en hafa rætur sem fara 

niður í moldina og halda þeim föstum svo þau fjúki ekki bara,“ svaraði 

Leifi.  
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„Og svo nota þau göngin okkar til að fá meira vatn og loft,“ bætti 

Mói við.  

„Við hjálpumst eiginlega að - við búum til göng út um allt, í 

jarðveginum, sem hjálpa plöntunum að lifa og þau gefa okkur svo 

laufblöð og plöntuleifar að borða þegar þau deyja.“  

„Tí, hí, hí, en sniðugt.“ Steini gat ekki hætt að hlæja og hristist 

allur, af því ræturnar voru ennþá að kitla hann.  

Félagarnir voru nú að nálgast yfirborðið.  

„Uss ekki hafa svona hátt Steini,“ sagði Mói, „fuglarnir heyra mjög 

vel og geta fundið okkur ef við erum með mikil læti, við verðum að fara 

varlega.“  

Skyndilega fundu ánamaðkarnir að jörðin titraði. Mói og Leifi 

snarstoppuðu, en Steini sem hafði verið síðastur, hélt hlæjandi áfram og 

skreið fram fyrir þá.  

„Stoppaðu, stoppaðu strax,“ kallaði Mói.  

En Steini virtist ekki heyra og hélt áfram. Leifi sem var aðeins 

framar en Mói, teygði sig eins og hann gat - rétt náði í endann á Steina og 

byrjaði að toga hann til baka. Steini reyndi að toga á móti, en Leifi var 

miklu sterkari og náði að toga hann niður. Það mátti ekki tæpara standa. 
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Félagarnir skriðu í snarhasti lengra ofan í göngin.  

„Ertu alveg snarvitlaus drengur?“ hrópaði Mói öskureiður, „ætlaðir 

þú að láta fuglinn éta þig?“  

Steini litli skalf og titraði af hræðslu - gat ekki komið upp orði, 

snökti bara og hnipraði sig saman.  

„Svona Mói minn,“ sagði Leifi, „ekki vera vondur við strákinn, 

sérðu ekki hvað hann er hræddur og líður illa?  

„Það væri nú betra að þú reyndir að hugga hann. Hann er bara 

ungur ennþá og á eftir að læra svo margt. Manstu þegar þú varst nýlega 

skriðinn úr egghylkinu? - Þá varst þú nú oft að lenda í vandræðum af því 

þú gleymdir stundum að hlusta og áttir margt ólært. Manstu til dæmis 

þegar fuglinn náði þér?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

Þegar Mói varð næstum fuglafæða 

 

Mói hafði ekki gleymt því, það var bara ekki hægt að gleyma því, 

það var svo hræðilegt að hann fær ennþá hroll þegar hann hugsar um það. 

„Auðvitað er þetta rétt hjá Leifa,“ hugsar Mói, „Steini er bara eins 

og ég var einu sinni.“  

Hann er alveg hættur að vera reiður og hjálpar Leifa að hugga 

Steina.  

„Fyrirgefðu að ég skyldi verða 

reiður,“ sagði Mói, „ég veit bara hvað 

fuglar eru hættulegir af því þeir éta 

ánamaðka. Einn var næstum búinn að 

borða mig einu sinni. Ég var þá lítill 

ánamaðkur eins og þú og nýbúinn að 

læra að draga laufblöð niður í göngin. 

Halli gamli, elsti ánamaðkurinn, var 

búinn að segja mér að fara varlega og 

alls ekki fara upp á yfirborðið, þegar 

væri dagur, sérstaklega af því þá væru 

fuglarnir og mennirnir á ferðinni.“ 

 

 

 

 

 

 

 

„En stundum gleymir maður bara, þegar eitthvað er spennandi.“ 
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„Ég varð aðeins of seinn.“ 
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„Ég hékk þarna í lausu lofti og 

leið hræðilega illa, mig svimaði af því 

ég dinglaði fram og aftur, maginn minn 

fór í einn hnút og öll hjörtun slógu á 

tvöföldum hraða.“  

„Æææ, nú verð ég étinn, hugsaði 

ég. Ég verð örugglega gómsætur biti 

handa fuglsungum.“ 

 

 

„En ég var svo sannarlega heppinn“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Sem betur fer lenti ég rétt 

hjá ánamaðkagöngum og gat 

skriðið ofan í jörðina og falið mig. 

Í marga daga á eftir var mér illt í 

hausnum og svo hræddur að ég 

þorði ekki nálægt yfirborðinu.“  
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„Váá! Þú hefur sko verið í lífshættu,“ sagði Steini, sem var nú 

alveg hættur að skjálfa og hafði hlustað með opinn munninn á frásögn 

Móa.  

„Og var það þá kötturinn sem bjargaði þér?“  

„Já það er víst, þeir veiða alla vega fugla,“ svaraði Mói.  

„Það er því vissara að vera ekkert að flækjast upp úr moldinni, á 

daginn, því þá er mun fleira að varast en á nóttunni og alls ekki ef jörðin 

titrar,“ sagði Leifi.  

„Þess vegna skulum við líka bíða þar til í nótt, að setja þennan 

jarðvegsúrgang upp á yfirborðið og fá okkur nú vel að borða,“ sagði Mói.  
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Ánamaðkamömmur passa ekki börnin sín 

 

Félagarnir skriðu nú um og sugu upp í sig jarðveg dágóða stund.  

„Hvað varstu annars að gera í göngunum mínum?“ spurði Mói.  

„Leita að mömmu minni, hún er týnd,“ svaraði Steini.  

„Ha! Týnd?“ spurði Mói hissa.  

„Já, röddin sagði það,“ svaraði Steini.  

„Röddin?“ Nú var Mói alveg hættur að skilja hvað Steini var að 

tala um.  

„Já, þegar ég var nýkominn út úr þessu, sem Leifi kallaði egghylki. 

Og var bara búin að kanna heiminn pínulítið, þá rakst ég á eitthvað hart, 

sem hafði gadda eða horn.  

 

 

 

Ég meiddi mig í hausnum, varð smá ringlaður og heyrði allt í einu 

dimma rödd fyrir ofan mig sem sagði.“  

„Átt þú ekki að vera hjá mömmu þinni litli minn – ertu kannski 

búinn að týna henni?“ 
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„Mér brá rosalega og skreið í burtu eins hratt og ég gat af því ég 

var mjög hræddur. Ég ákvað síðan að leita að mömmu.“  

 

 

 

 

„Ég var orðinn rosalega þreyttur og var alveg að gefast upp þegar 

jörðin fór að skjálfa og steinninn datt á mig. Og þá funduð þið mig – 

kannski var ég bara týndur.“  

„Auminginn litli,“ hugsaði Mói, sem var nú hættur að verða 

pirraður yfir fákunnáttu litla ánamaðksins. Hann mundi það sem Leifi 

hafði sagt. – Hvernig hann hafði sjálfur verið þegar hann var lítill.  

„Já, kannski varst þú bara týndur, en ánamaðkamömmur týnast 

ekki, þær bara hugsa ekkert um börnin sín.“ 

„Er það ekki?“ spurði Steini undrandi.  

„Nei og pabbarnir hugsa ekki um þau heldur,“ sagði Leifi, „þó þeir 

geti búið til egghylki alveg eins og mömmurnar.“  

„Er þá enginn sem passar ánamaðkabörnin?“ spurði Steini dálítið 

hneykslaður.  

Nei, við erum ekki 

ánamaðkamömmur 
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„Nei,“ svaraði Mói, „foreldrarnir nota slím sem kemur úr 

magabeltinu.“  

„Magabeltinu!“ sagði Steini. 

 

 

 

„Ég er ekki með neitt magabelti.“  

„Nei það eru bara fullorðnir ánamaðkar sem eru með svoleiðis,“ 

sagði Mói. „Þeir nota slímið til að búa til egghylki utan um eggin, og 

sæðið sem tveir ánamaðkar skiptast á, og skilja svo egghylkið bara 

einhvers staðar eftir. Þegar ánamaðkabörnin koma út eftir um það bil ár, 

verða þau bara að bjarga sér sjálf.“  

„Hvað gerist þá ef .....“ Steini gat ekki klárað því þeir voru 

skyndilega truflaðir.  

„Sælir félagar, ég sé að þið hafið tekið að ykkur litla angann,“ 

sagði dimm rödd.  
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Steini sem þekkti röddina aftur rak upp óp og faldi sig bak við 

Móa. 

 

 

„Þee..eetta er röddin sem sagði að mamma væri týnd.“ 

„ Þú þarft ekkert að vera hræddur Steini minn,“ sagði Mói, „þetta 

er bara hann Jonni járnsmiður vinur okkar sem gerir engum mein.“  

„Það var samt heppilegt að það var hann sem þú rakst á, því sumir 

járnsmiðir borða stundum orma, sérstaklega litla.“  
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Það eru ekki allir eins 

Vorið leið og sumarið líka. 

 

   

 

 

Steini hafði verið duglegur að grafa göng 

og blanda saman jarðvegi og plöntuleifum og 

búa þannig til góða mold í garðinum.  

Oft höfðu vinirnir Mói og Leifi hjálpað 

Steina að búa til göng. Það var samt eins gott að 

þeir höfðu ákveðið að fylgjast með og passa 

Steina, því oft munaði litlu að hann lenti í 

vandræðum.  

Einu sinni, í byrjun júní höfðu Mói og 

Leifi ekki séð hann í fjóra daga og voru orðnir 

áhyggjufullir. Þeir ákváðu að spyrja Jónu 

ánamaðk sem átti líka heima í garðinum, hvort 

hún hefði séð Steina.  
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„Já, ég sá hann í gær á leiðinni út að matjurtagarðinum,“ sagði hún.  

„ Æ, æ, það er ekki gott,“ sagði Leifi.  

„Nei! nú verðum við að flýta okkur.“ 

Þeir skriðu eins hratt og  þeir gátu, þangað sem matjurtagarðinn var. Eftir 

smá leit fundu þeir Steina sem var að smjatta á plöntuleifum.  

 

 

 

„Nei! Ekki fá þér að borða þarna,“ kallaði Mói.  

Steini sneri sér við og kom til þeirra ennþá smjattandi.  

„Þetta er mjög skrítið á bragðið.“   

„Já,“ sagði Leifi, „þarna helltist niður vökvi í fyrra sem heitir víst 

arfaeitur. Það er ekki hollt fyrir okkur ánamaðkana að borða plöntuleifar 

með miklu eitri í.“  

„Já, já, þú getur sagt honum þetta seinna,“ sagði Mói frekar 

óþolinmóður.  

„Við verðum að drífa okkur í burtu af því hér er ekki óhætt að 

vera.“  

„Af hverju ekki?“ spurði Steini.  
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„Af því að á þessu svæði er matjurtagarðurinn og það er hættulegur 

staður, á meðan ekki er búið að stinga hann upp og planta grænmetinu,“ 

svaraði Mói sem var nú orðin aðeins pirraður af því honum fannst Steini 

ekki halda nógu vel áfram.  

„Það var hér sem Mói lenti í slysinu,“ sagði Leifi.  

„Slysinu! Hvaða slysi?“ spurði Steini, sem vissi greinilega ekki 

hvað Leifi var að tala um.              

„Hefurðu ekki tekið eftir að Mói er ekki alveg eins og við?“  

„Ha!“ sagði Steini. 

„Já, það vantar pínulítið á hann.“  

„Vantar á hann?“ spurði Steini alveg  undrandi, því hann hafði ekki 

tekið eftir að Mói væri neitt öðruvísi en hann sjálfur, nema aðeins stærri. 
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Þegar Mói lenti í slysinu 

 

 „Já,“ sagði Mói, „þetta gerðist í fyrra, ég var jafn gamall og þú, og 

var að grafa göng þar sem matjurtagarðurinn er. Það hafði enginn sagt 

mér að þetta væri hættulegur staður.“  

„Skyndilega byrjaði jörðin að titra og skjálfa og svo var eins og 

kæmi högg. Ég var frekar langt ofan í jörðinni og hélt að allt væri í lagi. 

Þegar höggin færðust nær fór ég samt að skríða í burtu. En áður en ég 

vissi af kom eitthvað stórt, hart og beitt á fljúgandi ferð niður í jörðina, 

þar sem ég var og klippti mig í sundur.“ 

 

 

 

„Ég fraus af hræðslu og gat ekki hreyft mig og vissi ekki heldur 

hvernig ég ætti að skríða, af því að það vantaði afturhlutann á mig.“  
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„Eftir að hafa kastast upp í loftið og lent ofan á moldinni, fann ég 

að vöðvarnir mínir voru að loka sárinu. Þá reyndi ég að skríða þangað 

sem moldin var föst og eftir nokkrar tilraunir tókst það. En ég var svo 

þreyttur að ég þurfti að hvíla mig í heilan dag.“  

„Á meðan ég var að hvíla mig, kom til mín annar ánamaðkur sem 

líka hafði lent í hremmingum í moldinni. Hann hafði samt ekki verið 

skorinn í sundur.“  

„Þegar ég sagði honum hvað hafði komið fyrir mig vildi hann fá að 

athuga búkinn minn og sárið. Ég held að honum hafi fundist þetta 

ógeðslegt því ég fann að hann gretti sig í framan og svo flýtti hann sér  

burt án þess að segja neitt.“ 

„Mér gekk illa að skríða og fá mér að borða næstu daga, af því það 

vantaði á búkinn minn.“  



 26 

„Og enginn vildi hjálpa honum af því ánamaðkurinn hafði sagt 

öllum sem hann hitti að Mói væri ógeðslegur og skrítinn og best væri að 

tala ekkert við hann,“ sagði Leifi.  

„Og þá komst þú,“ sagði Mói.  

„Já, ég ákvað að hjálpa Móa því mér fannst ekki fallegt af 

ánamaðknum, að segja svona. Mói hafði bara lent í slysi og þurfti hjálp. 

Hann var orðinn öðruvísi en hinir ánamaðkarnir, svona stuttur, en samt 

alveg sami Mói og ekkert ógeðslegur.“  

„Leifi hjálpaði mér að fá nóg að borða,“ sagði Mói, „og smátt og 

smátt óx nýr afturpartur á mig. Samt ekki eins langur og áður.“  

„Og síðan höfum við Mói verið vinir og hjálpast að,“ sagði Leifi.  
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Ánamaðkar fara upp á yfirborðið þegar rignir 

 

Nú leið langur tími og allt gekk vel ofan í moldinni. Svo var það 

einn dag seint í júlí, þegar búið var að rigna mjög mikið og moldin í 

jörðinni orðin mjög blaut, að Mói og Leifi voru að laga göng sem höfðu 

sigið saman. Það var erfitt fyrir þá, að grafa þegar moldin var svona blaut 

– næstum eins og drulla, og Leifi var orðinn mjög þreyttur. Allt í einu 

finna þeir titring á yfirborðinu.  

„Jæja er nú farið að rigna einu sinn einn,“ sagði Mói.  

„Já, og eftir titringnum að dæma, er þetta meiri rigning en 

venjulega. Ég held við ættum að drífa okkur upp á yfirborðið.“  

Mói samsinnti því og vinirnir skriðu af stað. Þegar þeir höfðu 

skriðið smá spotta mættu þeir Steina sem var að skríða í öfuga átt – niður 

í jörðina.  
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„Hvert ert þú að fara Steini minn?“ spurði Leifi.  

„Ég er að forða mér,“ svaraði Steini, „finnið þið ekki titringinn, 

það er örugglega eitthvað hættulegt að gerast þarna uppi.“  

„Þetta er bara rigning,“ sagði Mói, „og hún er ekkert mjög 

hættuleg.“  

„Bara rigning! En það titrar mikið.“  

„Já, af því það er mjög mikil rigning,“ sagði Leifi. „Og þegar það 

er svona mikil rigning, er eiginlega hættulegra að vera í blautri moldinni.  

„Ha! Af hverju?“ spurði  Steini.  

„Af því, við ánamaðkarnir öndum með húðinni,“ svaraði Leifi.  

„Og þegar moldin er svona blaut, þá er lítið loft í moldinni og erfitt 

að fá súrefni.“  

„Já, við þurfum raka til að anda, en ef moldin verður of blaut, þá er 

það erfitt,“ sagði Mói, um leið og hann skreið af stað.  
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Steini verður næstum því fiskafæða 

 

 
 

 

Mói og Leifi skriðu rétt upp á steinhelluna, en Steini hélt áfram.  

„Nei, Steini,“ kallaði Mói, „ekki fara lengra.“  

„Mig langar aðeins að rannsaka steininn,“ sagði Steini, sem alltaf 

var frekar forvitinn.  

„Það er ekki gott að vera langt frá moldinni þegar hættir að rigna,“ 

sagði Leifi.  

„Af hverju ekki?“ spurði Steini um leið og hann sneri sér við.  

„Því ef sólin byrjar að skína, verður steinninn strax þurr og heitur 

og þá er erfitt fyrir ánamaðka að skríða. Vatnið gufar út úr líkamanum 

okkar, húðin okkar verður hörð og skorpin og við köfnum.“  

„Við þurfum raka til að anda manstu?“ bætti Mói við. 

Allt í einu hætti að rigna og sólin sendi geisla sína niður á 

steinhelluna og um leið fannst Steina hann greina bjartan glampa.  

 

Hann sá ekki hvað þetta var, því 

ánamaðkar hafa ekki augu – sjá bara mun birtu 

og myrkurs, en hann langaði að kanna þetta 

betur. Þá mundi hann að sólin getur þurrkað 

ánamaðka og ákvað að drífa sig í moldina.  
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Þegar hann var rétt kominn af stað byrjaði jörðin að skjálfa og 

nötra með höggum, eins og einhver væri að hoppa og skoppa. Höggin 

færðust óðfluga nær, Mói og Leifi rétt sluppu áður en risastór skuggi 

birtist, en Steini sem þurfti að fara lengri leið var aðeins of seinn.  

Allt í einu fann hann að eitthvað tók utan um hann og lyfti honum 

upp. Steini var skíthræddur og leið mjög illa. af því búkurinn hans var 

alveg klemmdur saman um miðjuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fljótlega losnaði samt um klemmuna og var hann settur mjúklega í 

grasið. Var Steini þá ekki seinn á sér að skríða ofan í næstu 

ánamaðkagöng.  

Vá þessi er flottur 

Nei Inga ekki svona litla 

og bleika, veiðimennirnir 

vilja bara þessa sem eru               

stórir, feitir og brúnir 
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„Við héldum að við myndum aldrei hitta þig aftur,“ sagði Leifi og 

brosti breitt. 

„Þú varst heppinn að vera ennþá svona lítill,“ sagði Mói, „annars 

hefðir þú örugglega endað í gininu á einhverjum fiski.“  

„Ha!“ Steini, sem ennþá var nokkuð skelkaður eftir þessa erfiðu 

lífsreynslu skildi ekkert hvað Mói var að tala um.  

  

„Já mennirnir nota 

stundum ánamaðka til að 

veiða fiska.“  

„Já, ég var heppinn,“ 

sagði Steini, glaður að hafa 

ekki endað sem fiskafæða. 
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Veturinn 

 

Í garðinum var nú kominn vetur og byrjað að frjósa. Félagarnir þrír 

Mói, Leifi og Steini höfðu ekki lent í fleiri æsilegum ævintýrum, eftir að 

Steini varð næstum fiskafæða. Nú var farið að verða mjög kalt ofan í 

jörðinni og orðið erfiðara að grafa göng.  

„Ég held að það sé kominn tími til að fara að búa sér til bæli,“ 

sagði Mói.  

„Já það er rétt,“ samsinnti Leifi.  

„Voðalega eruð þið mæðulegir,“ sagði Steini sem bar að, rétt í 

þessu, „er ekki allt í lagi?“  

„Jú, jú,“ svaraði Mói, „en það er kominn vetur og við teljum að það 

sé best að fara að leggjast í dvala.“  

„Svona eins og við gerðum í sumar þegar þurrkarnir voru?“ spurði 

Steini.   

„Já.“  

„Ætli ég verði þá ekki bara samferða ykkur,“ sagði Steini.  

Félagarnir skriðu af stað lengra niður í jörðina.  

„Og svo vona ég að ég hitti ykkur hressa næsta vor,“ sagði Leifi.  

„Af hverju segirðu vonar?“ spurði Steini undrandi.  

„Af því ég er orðinn gamall – þriggja ára og ekki víst að ég lifi 

veturinn af“ 

„Þriggja ára, er maður þá gamall?“ spurði Steini.  

„Já,“ svaraði Mói, „margir ánamaðkar verða ekki einu sinni svo 

gamlir og þeir sem verða fjögurra ára eins og Halli gamli, verða 

eldgamlir.“  

„Vá!“ sagði Steini.  
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Þegar ánamaðkarnir voru komnir það djúpt að frostið ætti ekki að 

ná til þeirra, bjuggu þeir til bæli, fóðruðu það með slímlagi, hringuðu sig 

upp í hnykil og fóru að sofa. 

 

 

 

 

Kannski sjáum við þá í nýjum ævintýrum næsta sumar, hver veit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


