Aşağıdaki parçayı okuyun ve
kendi aranızda canlandırın.
Siz de kolay bağışlıyor
musunuz yoksa
unutmamakta ısrarcı
mısınız?
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Ne o, bu gün çok kötü görünüyorsun ?
Evet, çok kızgınım.Ahmet bunu hep yapıyor. Ona küstüm, kavga ettik.
Ahmet hep ne yapıyor ? Anlatmak ister misin ?
Top oynayacağız diye sözleştik, gelmedi.
O kadarcık mı ?
Hayır, bu bugünkü ve artık sabrım taştı. Onunla bir daha arkadaşlık
etmeyeceğim.
Daha evvel neler olmuştu ?
Verdiği sözü tutmaz, oyunlarda hep onun dediği olsun ister Bisikletimin
lastiğini de o patlatmıştı. Benim ödevimden bakıp öğretmene kendi yaptığını
söylüyor. Küçükleri oyunda iter, kakar. Dahası verdiğim sırrı başkasına açar.
Bazılarımızla alay eder, yok gözlüklüymüş, yok giysisi pismiş diye.
Dur, dur hele bakalım. Anlaşılan çok dolusun.
Evet, yetti artık
Pekala bunları bir avazda söylediğine göre ve hepsi de bir günde olmadığına
göre, bugüne kadar arkadaşlığını nasıl devam ettirdin ?
Affettim, hep affettim ve unuttum.
Pek unutmuşa benzemiyorsun galiba ?
Hayır, bugüne kadar unutmuştum. Onun için bugün çok kızgınım
Affedip unuttuğunda kendini nasıl hissediyordun ?
İstemeden ve bilmeden, yanlışlıkla hata yaptığını kabul ediyordum ve onu
bağışlıyordum. Çünkü hepimiz istemeden bazı hatalar yapıyoruz. O zaman
içim rahatlıyordu ve onun iyi yönlerini görüp, onu sevmeye devam
ediyordum.
Çok güzel, pekala, şimdi ne değişti ?
Ben affettikçe o kötü davranışlarına devam ediyor. Uyarmamıza rağmen oralı
olmuyor.
Okan’cığım, bağişlanacağı düşüncesiyle hatalarını düzeltme gereği
duymayanların sorunu bağışlayan kişinin değildir. Sen doğruyu yapmışsın.
Yine arkadaşını bağışla, yaptıklarını unut. Ancak, sanırım ona da bir ders
vermek gerekiyor.
Nasıl bir ders anne ?
Senin iyi niyetine rağmen kendini düzeltmiyorsa, bir müddet onunla
arkadaşlığını kesmen doğru olacaktır. Belki bu süre içinde o da düşünür ve
hatalarını düzeltmeye başlar.
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