
El golafre calculador

Fem la volta al món i arribem a l'Índia, el país més espiritual que es coneix, un lloc on les vaques
són sagrades.

En Kutaka és un nen de l'Índia que viu en una ciutat de la ribera del riu Ganges. És el deixeble
d'un monjo anomenat Luntika, un home molt savi que li fa de mestre.
Una vegada, el dia de la gran festa, un ric mercader del poble va decidir regalar al monjo Luntika
uns quants pastissos. Fantàstic! Però el problema era que s'havien d'anar a buscar a l'altra punta de
la ciutat.
Quan va arribar el moment, el monjo va cridar en Kutaka.

- Té aquesta safata -li va dir- i vés a buscar els pastissos que m'ha regalat el senyor
mercader. Afanya't i no badis. No t'entretinguis per cap motiu, que tinc molta gana i
els vull per berenar. Ah! I no te'ls mengis, que et conec!

En Kutaka va obeir. Va agafar la safata i va travessar xino-xano tota la ciutat.

El que ara veureu, és la història de: El golafre calculador

Al cap d'una bona estona, en Kutaka va arribar al seu destí. Va trucar a la porta de cal mercader i
de seguida en va sortir un servent amb un barret de cuiner. Duia a les mans vuit pastissets de nata,
coronats amb una cirera confitada.
- Espera un moment -va dir el servent-, que els vull comptar. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i
vuit. I vuit han de ser. Així doncs, ja els tens tots. Ja pots tornar cap a casa. I dóna records al
monjo de part meva.

En Kutaka li va donar les gràcies, va girar cua i se'n va anar a fer via cap a casa.

Mentre enfilava els carrerons de la ciutat, en Kutaka caminava com un autòmat. El pobre era
incapaç de treure els ulls dels vuit pastissos que duia a la safata.

- Quina bona pinta que fan -pensava en Kutaka-. Així, tan apetitosos, banyadets amb
nata, guarnits amb una cirereta de les dolces. Mmmmm! Amb la gana que tinc! No sé
si ho podré resistir!

La temptació era tan gran forta, que en Kutaka va aturar-se per calcular:

-  Quan arribi a casa, el mestre me'n donarà la part que em correspon. Això vol dir
que, dels vuit pastissos que hi ha, la meitat són per a mi. És a dir, quatre. Doncs per
què esperar? Ara me'n menjo quatre i la resta els guardo perquè se'ls mengi el mestre.

I no s'ho va pensar dues vegades. En Kutaka es va empassar quatre pastissos en un tres i no res.

Tres carrers més enllà, en Kutaka tornava a tenir gana.



- Mmmm! Que bons que són! -es deia.

No va poder evitar, de tornar a fer càlculs:

- A veure, ara només queden quatre pastissos. Però si no dic res, el mestre pensarà que
el mercader només me n'ha donat quatre. Això vol dir, que me'n toquen la meitat, que
encara em puc menjar dos pastissos més. Doncs saps què et dic? Que jo me'ls menjo i
ja veurem què passarà després.

I, sense dubtar-ho, en Kutaka es va menjar dos pastissos més.

No havia fet ni cinc passes i en Kutaka ja tornava a mirar-se'ls i tornava a calcular:

- Ara només en queden dos. Li diré al mestre que només m'han donat dos pastissos i
que el meu me l'he menjat pel camí.

I en Kutaka es va menjar un altre pastís, amb tota la parsimònia del món.

Amb la panxa ben plena, en Kutaka caminava cap a casa només amb un pastís a la safata. Però
encara no en va tenir prou perquè al cap d'un moment, tornava a calcular:

- Només en queda un! Però jo tinc més gana. Saps què? Li diré al mestre que només
me n'han donat un i que, com que la meitat era per a mi, doncs que ja me l'he
menjada.

I sense cap mena de problema, en Kutaka es va cruspir la meitat de l'únic pastís que quedava.

Quan el monjo el va veure arribar amb només mig pastís a la safata, es va posar fet una fúria.

- Què ha passat! -va preguntar molt empipat-. On són els pastissos que volia per
berenar?
- Em sap greu, mestre -va contestar en Kutaka-. El servent del mercader m'ha donat
vuit pastissos i he pensat que com que la meitat eren per a mi, doncs que me'ls podia
menjar. Després he tornat a pensar el mateix, i me n'he menjat la meitat de la meitat. I
així fins a menjar-me'n la meitat de la meitat, de la meitat de la meitat. I això és tot el
que en queda. Mig pastís. Ja em perdonareu, mestre, però per aquesta misèria, no val
la pena ni que la tasteu!

I dit això, en Kutaka es va menjar l'últim tros de pastís que quedava, davant la mirada sorpresa del
monjo Luntika.

El golafre calculador s'havia menjat els vuit pastissos tot solet.

A partit d'aquell dia, el monjo Luntika és qui s'encarrega personalment d'anar a buscar els pastissos
que li regalen. Després d'aquella experiència, no ha tornat a deixar que en Kutaka hi tornés mai
més.
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