
Kranglefanten
Auni var en flink gutt, men vennene hans likte ikke den vanen han hadde med å 
alltid krangle med dem. 

  En høstdag samlet alle barna seg ved sjøen. De satt og pratet om hav og sjø. 
De diskuterte om havet er dypere og kaldere enn sjøen. Auni sa som vanlig det 
motsatte av det alle mente. Men denne gangen gadd ikke vennene å være uenige 
med ham, for de kjente ham for godt til det. Etter en stund begynte guttene å 
slå smutt. De konkurrerte om å kaste små flate stein bortover vannoverflaten 
slik at steinen faller på flatsiden og spretter opp i flere hopp. Den som fikk flest 
hopp på vannet, vant. Når den ene kastet, stod resten og talte ringene som viste 
seg etter hvert hopp på vannoverflaten. Farok var heldigere enn de andre den seg etter hvert hopp på vannoverflaten. Farok var heldigere enn de andre den 
dagen. Han fikk flest hopp. Auni ble misunnelig og spurte: «Kan jeg få se 
steinene du holder?» Farok åpnet hånden sin, og Auni så nøye på steinene han 
holdt. Egentlig var de steinene helt like de andre, men i og med at Auni elsket å 
krangle, sa han: «Jeg ser at du har samlet mindre og tynnere og flatere steiner, 
de er jo tynne som blad. Selvfølgelig vinner den som har slike steiner.» Farok 
var en klok gutt, så han sa: «Du har rett! Hvorfor kan ikke du ta disse steinene 
og gi meg dem du har i hånden?» Men det forandret ikke på noe som helst.    og gi meg dem du har i hånden?» Men det forandret ikke på noe som helst.    

 Haydar kom haltende bort til Auni, han var blitt halt etter en trafikkulykke. 
Høflig sa han til ham: «Min venn, du er ikke i godt humør i dag, og du er heller 
ikke heldig.» Auni var sint fordi han hadde tapt enda en gang, han skrek til 
Haydar: «Du vet ikke hva vi driver med, du er jo en krøpling!» Alle barna ble 
sinte for det Auni sa til Haydar, og de sa til ham: «Det du gjorde nå, var feil og 
det stikk motsatte av det vår sjenerøse profet s sa: 'Ikke krangle med din bror 
og gjør heller ikke narr av ham!'»

 «            » 
 Auni skammet seg og ba Haydar om tilgivelse. Han forstod at han ikke skal krangle med noen, 
verken sine venner eller noen andre og heller ikke mobbe andre for at de er litt annerledes enn ham.

الَ تُمَارِ أَخَاكَ، وَالَ تُمَازِحْهُ 


