
Lestrarhestaromsa 
Flutt í tilefni þess að verkefninu “Lestrarmenning í Reykjanesbæ” var ýtt úr vör þann 23. apríl 2003. 

 
 

Til er sérstök tegund hér á landi 
og talað um að sé á okkar bandi.  

Í gömlum skræðum getið er um hana. 
Mig grunar að hún leggi í sinn vana 

að teyga í sig trúverðugar sögur 
og tvíræðar á stundum gamlar bögur. 
Menn þekkja hana þannig oft á færi 
en þrátta um hvort séu landamæri 
sem geri allar ferðir furðu snúnar 

og fyrr en varir eru þær kannski búnar. 
En skepnan sem er guðvelkominn gestur 

er glöggskyggn mjög og kallast lestrarhestur. 
 

Með vissum hætti sagan okkur segir 
að sumum reynist færir lengstu vegir 

og þeir sem klöngrast þversum yfir fjöllin 
ná þannig oft af sigra stærstu tröllin. 

Í gegnum þykka doðranta þeir drattast. 
Það dugar ekki slóra. Nei, það fattast 

því letingjarnir lenda út af blaði 
og ljóst er þá að verður mikill skaði.  

Ein bók sem gleymist hálflesin í hillu 
er hættuleg og býður upp á villu 
sem betra er að leiðrétta og laga. 
Þá liggur á að stoppa í og staga! 

 
Ég þekkti eitt sinn undraverðan strák 
sem orðin gleypti, sannkallaðan hák. 

Á vikutíma virtist hafa smakkað 
vísindi og fræði, í sig hakkað 

Íslendinga sögur, ást í meinum 
uppskriftir af flatbrauði og kleinum. 

Glæpatrylli og guðsorð fékk hann líka 
og greinasafn um fátæka og ríka 
ljóðmæli frá liðnum áratugum 

og leiðarvísi´ um hnýtingar á flugum. 



En aldrei var hann upp á þráðinn festur 
því auðvitað var þetta lestrarhestur. 

 
Og stelpa sem í stórar bækur lagðist 
varð stjörnufræðiséní og hún sagðist 

geta horft á geimverurnar þrátta 
í galaxíu fimm hundruð og átta. 

Hún vissi margt um bæði eitt og annað 
sem ýmsir héldu þó að væri bannað. 
Úr dularfullum rúnum ein hún réði 

að reikna mætti líkurnar á gleði 
út frá því sem öllum lægi á hjarta. 
Því eru menn í sífellu að kvarta? 

Það sést að undir sólinni er mestur 
sómakær og vitur lestrarhestur. 

 
Og til að fjölga tegundinni meira 
skal tækifærið notað. Viltu heyra 
um lestrarátak úti á Reykjanesi? 

Eitthvað segir þá hann Bóka-Blesi 
sá gamli jálkur, geðstirður og lúinn 

gjörsamlega sligaður og búinn 
og hristir kannski hærugráan makka 

svo hneykslaður á dekrinu við krakka. 
Í sömu andrá segir einhver maður: 
Sjáðu! Hér er bæði stund og staður 

og ekki lengur fáanlegur frestur. 
Nú fæðist á hverjum degi lestrarhestur. 
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