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Dvaja priatelia sa vydali na cestu cez púšť. A ako to už medzi priateľmi býva, na ceste sa pre
čosi malicherné veľmi pohádali. Vyprovokovali jeden druhého natoľko, že jeden z nich dal zrazu
facku druhému. Dotyčný onemel. No prv, než by niečo povedal, rýchlo sa zohol a napísal
prstom do piesku: "Dnes mi môj najlepší priateľ dal facku."

Vstal a šiel bez najmenšieho slova ďalej... Ten druhý priateľ sa tomu celému začudoval, čakal
rovnakú pomstivú odpoveď, a dostal iba ticho a nápis na piesku, od ktorého sa vzďalovali. Bolo
mu toho všetkého, čo sa stalo, veľmi ľúto a tak sa po chvíli mlčania ozval a poprosil priateľa o
odpustenie. Nakoniec sa pomaly rozhovorili a ďalšiu cestu strávili v družnom priateľskom
rozhovore.

Ku koncu dňa došli ku krásnej oáze s hlokým jazierkom. Rozhodli sa, že sa okúpu. Ten, ktorý
prednedávnom dostal facku, sa však začal topiť, ale ten druhý ho zachránil. Vytiahol ho z vody.
Keď sa prebral, vysušil a upokojil, vstal, podišiel ku neďalekému obrovskému kameňu
vyčnievajúcemu na okraji z jazera a vytesal do kameňa: "Dnes mi môj najlepší priateľ zachránil
život".
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Keď to jeho priateľ videl, spýtal sa ho nechápavo: "Keď som Ťa udrel na začiatku našej cesty,
napísal si to, čo sa stalo, len do piesku a tentokrát si to vytesal do kameňa. Prečo?" Odpovedal
mu jeho priateľ: "Vieš, rozhodol som sa, že keď mi niekto ublíži, napíšem to len do piesku, aby
vietor tieto riadky odfúkol na znak môjho odpustenia. Ale keď mi niekto pomôže, vytesám to do
kameňa, aby to tam ostalo naveky..."

Nauč sa svoj žiaľ, hnev a krivdy od iných písať len do piesku a svoje šťastie vyryť do kameňa!
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