Î

ntr-o zi, Meher Baba a întrebat următoarele:
- De ce ţipă lumea atunci când este supărată?

Bărbaţii s-au gândit un moment şi au răspuns:
- Pentru că ne pierdem calmul – a spus unul – de asta ţipăm.
- Dar de ce să ţipi când mai e cineva lângă tine? – a întrebat Baba. Nu poţi să
vorbeşti încet? De ce să ţipi la o persoană când eşti supărat?
Bărbaţii au mai dat nişte răspunsuri, dar niciunul nu l-a mulţumit pe Baba. În
final, acesta a explicat:
- Atunci când două persoane sunt supărate, inimile lor se îndepărtează mult.
Pentru a acoperi această distanţă trebuie să ţipe ca să se audă. Cu cât sunt
mai supărate, cu atât mai tare vor trebui să ţipe una la alta, fiind la o distanţă
atât de mare.
Apoi Baba a întrebat:
- Ce se întâmplă când două persoane se îndrăgostesc?
- Nu ţipă, ci îşi vorbesc suav. De ce? Pentru că inimile lor sunt foarte apropiate
şi distanţa dintre acestea este foarte mică.
Baba a continuat:
- Când se îndrăgostesc şi mai mult, ce se întâmplă? Nu vorbesc, dar şoptesc şi
se apropie şi mai mult în dragostea lor. În cele din urmă, nu mai e nevoie nici
să şoptească, doar se privesc şi asta e tot. Când două persoane se iubesc, se
apropie din ce în ce mai mult.
Apoi Baba a spus:
- Când vă certaţi cu cineva nu lăsaţi inimile voastre să se îndepărteze, nu
spuneţi cuvinte care să le îndepărteze şi mai mult; va veni o zi în care distanţa
va deveni atât de mare încât nu veţi mai găsi drumul de întoarcere.
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Vreţi să fiţi fericiţi pentru o clipă? Răzbunaţi-vă!
Vreţi să fiţi fericiţi pentru totdeauna? Iertaţi!
Henri Lacordaire

