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Escena 1
NA 1:

Una dona molt pobra s’ocupava en buscar llenya a la
selva. Es trobava a la fi del seu embaràs i els dolors
de part la van sorprendre a la vora del forat d’un gran
baobab. Entrà en aquella cavitat i allà va néixer el seu
fill: el Niti.

NA 2:

El dia anterior, una lleona havia parit un cadellet en
una altra cavitat del mateix arbre. Tots els dies, la fera
sortia de cacera. La dona també anava a buscar fruits
per alimentar-se. En absència de les mares, el cadell
i el nen es descobriren mútuament. Van començar
a tractar-se i xerraven quan es quedaven sols en el
baobab que els hi servia de casa.

NA 1:

Cada dia les mares es veien en l’obligació d’anar més
lluny a buscar menjar. I Així, succeí que un dia, les mares
es van perdre i no van saber retornar al gran arbre
baobab. El cadell de lleó i el Niti esdevingueren grans
amics. L’un per l’altre, i l’altre per l’un, foren tota la
família que tingueren. Es cuidaven entre ells, aprenien
plegats, cercaven menjar sense separar-se massa. I així
van anar creixent, creixent i creixent.

NA 2:

Amb el temps el nen va convertir-se en un jove molt
ben plantat i el cadell es convertí en un lleonàs fort i
ben gras.

Escena 2
(Aquesta part es desenvolupa al cantó de la selva. Entra a escena, per l’esquerra, un lleó i un
noi. El noi persegueix el lleó, l’atrapa, cauen a terra i comencen a riure. Cal donar la impressió
que estan jugant. Després de jugar una estona, queden estirats a terra cansats. Estan pensant)

NA 2:

Un dia el lleó va dir al seu amic:

LLE:

Ja ets un home i no pots continuar vivint així. Has de
marxar amb la teva gent, amb els homes.

NIT:

I què faré jo entre els homes? I... (de sobte sembla espantat)
no ens veurem més!

LLE :

Et buscaré una jove bonica. He pensat la manera
com et trobaré companya: quan les joves del poblat
vagin al riu a buscar aigua, n’atraparé una. Tothom
marxarà d’allí per por a la fera. Menys tu, Niti,
que vindràs cap a mi. Jo, en veure’t, sortiré fugint.
Com hauràs lliurat a la jove de les urpes del lleó, et
convertiràs en un heroi i segur que et podràs casar
amb la jove.

