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La flama
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Conte tradicional del Rajasthan (nord de l’Índia)
Hi havia una vegada un rei a qui tant se li feien les riqueses
que tenia. Per a ell, l’únic important era conrear la seva
espiritualitat. Un dia, un súbdit li va preguntar com era
que, tenint tants luxes i joies, només s’interessava pels
aspectes espirituals. El rei li respongué que l’acompanyés.
Li va lliurar una espelma encesa i li va dir que, mentre
ell li ensenyava les seves riqueses, procurés estar atent
que no s’apagués la flama de l’espelma. Quan ja li havia
mostrat totes les riqueses tenia, demanà a l’interessat què
li havien semblat. L’home li va contestar que havia estat
tan pendent de la flama que no s’havia fixat gaire en les
joies i els tresors. El rei li va dir que això era exactament
el que feia ell: mantenir encesa la seva flama interior i
despreocupar-se del que hi havia a fora.

L’home que es va
trencar la cama
Conte taoista, adaptat per Toni Giménez

Una vegada hi havia un home que va ensopegar
i, en caure, es va trencar la cama. Es maleïa a
si mateix per aquesta contrarietat i estava de
molt mal humor perquè durant un bon temps no
podria fer moltes de les activitats que feia fins
ara. Curiosament, dies després, va venir l’exèrcit
a buscar-lo per allistar-lo i anar a la guerra i, com
que tenia la cama trencada, van haver d’anar a
buscar una altra persona.

El que realment és rellevant sempre es troba a dins nostre

Cal acceptar les coses tal com venen, perquè allò
que ens sembla una contrarietat pot esdevenir
una protecció.

Topada
amb l’elefant

La muntanya
d’arròs cuit

Una vegada hi havia tres persones cegues que van
topar amb un elefant. La primera li va tocar les potes i
va dir: “Hem topat amb quatre columnes”. La segona
li va tocar la trompa i va dir: “Hem topat amb una
mànega d’aigua” i la tercera li va tocar la panxa i va
dir: “Hem topat amb un dipòsit”. Cada un d’ells va
interpretar a la seva manera el que havia tocat, però
en cap moment van saber que el que realment havien
tocat eren simplement les parts del cos d’un elefant.

Hi havia una vegada, en un lloc on la gent passava
molta gana, una muntanya d’arròs cuit a punt de ser
menjat. Totes les persones tenien uns pals llargs per
menjar-lo, com els típics que utilitzen per menjar,
però com que els pals eren tan llargs, un cop tenien
l’arròs agafat els queia a mig camí i no els arribava
ni un gra a la boca. No aconseguien menjar res i,
com que passaven gana, anaven morint. Un dia, una
d’aquelles persones va pensar que si, en lloc d’agafar
els pals i portar-los a la seva boca, els portaven a la
boca d’una altra persona, d’aquesta manera els uns
alimentarien els altres. A partir d’aquell dia, ja ningú
va passar gana.

Contalla hindú

De vegades, com més evident és una cosa, menys
capacitat tenim per captar-la de manera real.

Conte taoista, adaptat per Toni Giménez

Cuida els altres i t’estaràs cuidant a tu.

Fa uns anys, el cantant per a públic infantil i familiar Toni Giménez va destriar i recopilar, en forma de llibre, una selecció de
contes d’arreu del món que tenen un rerefons ètic o moral que ens envia de tant en tant. Els altres contes publicats amb
anterioritat són: «El jutge i la seva consellera», al núm. 72, «El picapedrer», al núm. 77 i «El terrissaire i el bugader», al núm. 82.

