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Fyrsta samræðan við littla Tadl 
 

Litli Tadl. Ég kalla þig litla Tadl af því ég hef heyrt hann pabba þinn 

kalla þig Tadl og þú ert ekki búinn að fá nafnið þitt ennþá. Ég veit ekki 

hvert nafnið er, ekki enn, en hvert sem það verður veit ég að þú munt 

bera það vel, það mun verða eitt af þínum sérkennum, eitt af því sem 

gerir þig að þig. En þangað til ætla ég að fá að kalla þig Tadl í þessari 

fyrstu samræðu okkar.  

 

Litli Tadl, sjöunda ágúst fékkst þú heiminn í fangið, þú birtist í 

þessum heimi og við tekur lífið og við tekur tíminn. 

 Hvernig er nú að vera þú? Mér finnst þetta áhugaverð spurning 

og ég myndi svo gjarnan vilja fá að vita það. Ég veit að foreldrar þínir 

reyna að fá svar við spurningunum, hver ert þú? og hvernig er að vera 

þú?  á degi hverjum þegar þau lesa í líkamlegt látbragð þitt, brosið 

þitt, grátinn og hjalið.   

Eins og við báðir vitum, þá er nú ekki svo auðvelt fyrir þig að 

segja mér hvernig það er að vera þú, ekki enn sem komið er. En þetta 

er bara okkar fyrsta samtal og ég er þolinmóður, ég get alveg beðið í 

einhver ár eftir svörum frá þér. Taktu þér bara þinn tíma.  

Ég er óendanlega glaður yfir því að þú skulir þó umfram allt vera 

vakandi í þessu fyrsta samtali okkar. En það er svo sem allt í lagi þó þú 

blundir aðeins á meðan við ræðum saman vegna þess að það krefst 

orku að lifa og því nauðsynlegt að hvíla sig, jafnvel þó þú sért í miðri 
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samræðu. Þú þarft ekkert að hafa áhyggjur af því. Þegar Sókrates átti 

í samræðum við lærisveina sína um ástina í Grikklandi til forna féllu 

margir þeirra í fastasvefn áður en samræðunni var lokið. Svona er nú 

lífið. Þreytan er hluti lífsins og þú ert lífið sem við fögnum í dag. Þú 

sefur þegar þú ert þreyttur, drekkur þegar þú ert þyrstur og lætur 

okkur vita þegar þú ert óánægður og þegar þú ert kátur.   

 

En hvernig verður það að vera þú? Það veit enginn og það er 

það sem er svo spennandi. Þar liggur líka óvissan. Enginn veit hver þú 

verður, ekki einu sinni þú sjálfur. Þú ert stöðug verðandi, þú ert ávallt 

í átt að möguleikum þínum. Möguleiki dagsins í dag er kannski að 

geta snúið sér af bringunni yfir á bakið og hverjir möguleikar 

morgundagsins og framtíðarinnar verða veit ég ekki, það er svo margt 

að takast á við á lífsleiðinni, það er svo mörgu og mörgum að mæta, 

svo margt að sjá og heyra, skilja, finna, fagna og syrgja.  

 

Ég hef lifað nokkru lengur en þú og að fenginni reynslu get ég 

gefið þér allskyns heilræði, en ég get ekki farið fram á að þú farir að 

ráðum mínum, enda er ég bara afi þinn, ég á þig ekki, ekki frekar en 

foreldrar þínir, Þórhallur afi og Hulda amma og Magga amma 

fjölskylda og vinir.  Þú átt þig sjálfur þegar upp er staðið.  En allt þitt 

líf verðum við ferðafélagar, við verðum ferðafélagar í gegnum lífið þar 

sem við hugsum um þig og til þín og leiðbeinum þér og kennum allt 

þar til þú ferð að hugsa um okkur, miðla af þinni reynslu, leiðbeina 
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okkur og kenna og hlúa að okkur þegar við þurfum á því að halda.  

Þangað til eigum við ef til vill eftir að haga okkur eins og við eigum þig 

en þegar upp er staðið munt þú sjálfur ávallt eiga sjálfan þig. Þú munt 

aldrei geta komist undan sjálfum þér, og eitt veit ég fyrir víst að þrátt 

fyrir góð ráð og ábendingar munt þú þurfa að velja í lífinu. Lífið 

samanstendur af endalausum valkostum og þú ert ekki bara frjáls þú 

ert eiginlega dæmdur til þess að standa með sjálfum þér, þ.e þú átt 

eftir að taka afstöðu til hinna ýmissu valkosta lífsins eins og Lísa litla í 

Undralandi fékk að vita þegar hún leitaði ráða hjá kisunni í sögunni 

góðu. Þar segir: 

 

Viltu vera svo góð að segja mér, hvaða leið ég á að fara?  

Það fer að miklu leyti eftir því, hvert þú vilt komst, ansaði kötturinn. 

 

Rétt eins og Lísa litla átt þú eftir að ákveða hvert þú vilt komast 

og hvað þú vilt gera. Kisurnar þínar þær Lotta og Nói eiga án efa eftir 

að kenna þér mikilvægi þess að fara þínar eigin leiðir, vera sjálfstæður 

og skapandi, hugsandi og sérstakur, vera þú sjálfur.  

 

Þú átt skilið gott líf. Við eigum öll skilið gott líf. En hvað myndir þú 

segja litli Tadl að væri gott líf? Kannski er það eitthvað í líkingu við 

það sem Tove Janson orti um í sögunni um múmínálfana. Ég veit ekki, 

þú segir mér það síðar. En Tove Janson orti um lífið góða og ég ætla 

að lesa það fyrir þig: 
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Já, öll hin ljúfu, litlu dýrin mega 

ljósið sjá – og gleði heimsins eiga, 

en góðir álfar láta dansinn duna, 

þá dreymir allar nætur hamingjuna. 

En vorsins blómin vaka allar nætur 

og viðkvæm döggin kyssir þeirra rætur. 

Hver morgunstund er mild og hlý og góð. 

Í múmíndal er áin hjartablóð 

sem miðar hægt og huggar þann sem grætur. 

 

Hér er ort um ljósið og gleðina, dansinn og drauma 

hamingjunnar, blómin og litlu dýrin, morgunstundina og ána sem 

líður áfram. Þú ert í þinni morgunstund núna 

 
Hvernig skyldi nú vera best að lifa litli Tadl? Það er það sem þú 

átt eftir að finna út. Tíminn mun leiða þetta allt saman í ljós. Tíminn, 

þetta sem við öll vitum hvað er, en samt eiginlega ekki, nema hvað 

tíminn líður. Það sem við getum þó sagt um lífið og tímann er að það 

er tíminn sem við verjum saman sem gerir lífið svo mikils virði eins og 

segir í sögunni um Litla Prinsinn, það er tíminn sem við verjum í 

rósina sem gerir rósina svo mikils virði. Með tímanum kemur þroski 

þinn og viska og með tímanum fæ ég svörin frá þér við spurningum 

mínum í þessari fyrstu samræðu okkar. 
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 Við kveiktum á kerti fyrir þig í upphafi athafnar og ég líkti ljósinu 

við lífið, ef það er í góðu umhverfi dafnar það best og er fallegt. Ljósið 

er eins og lífsneistinn sem dvelur innra með þér og sumir kalla sál og 

Þórarinn Eldjárn kallar sálartýru í samnefndu ljóði. Ég ætla að leyfa 

þér að heyra ljóðið hans Þórarins: 

 

Það skín með skini hljóðu 

og skynjar hulin mál 

ljósið inni í okkur 

sem oft er kallað sál 

Það lýsir okkur einum 

Svo áttum við getum náð 

En glampar gegnum augun 

Sem geislandi augnarráð. 

 

Ljósið þitt er einstakt, það er ljós sem aðeins þú hefur. Þú sýnir 

okkur það í augum þínum og það verður þitt verkefni í lífinu að hlúa 

að því og leyfa því að lýsa skært. 

 

Litli Tadl nú er líklega nóg komið af þessari fyrstu samræðu 

okkar. Þú svarar mér þó síðar verði, mér liggur ekkert á. Mikilvægara 

er að þú hugsir málin vel og vandlega heldur en að þú flýtir þér að 

svara. Svörin þín eru það mikilvæg að ég get alveg beðið.  
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En nú vil ég fara að hætta að kalla þig litla Tadl og fá nafnið sem 

þú munt bera. Þeim þætti lífs þíns er lokið að þú sért kallaður litli Tadl 

og nýr kafli tekur við. Nýr kafli þar sem þú berð fallegt nafn sem 

foreldrar þínir hafa valið fyrir þig.  

 


