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NA 1:

Aquesta història tan bonica entre un humà i un lleó va
commoure també el déu dels “songhais”, la tribu d’en Niti.
Déu Uendé, aquest és el seu nom, va decidir intervenir en
la vida dels éssers mortals i va enviar un raig màgic curador
que va retornar a la vida al Niti i el seu germà el lleó…

(Entre bambolines s’ha de fer un efecte sonor o musical; potser amb un pandero o uns quants
distribuïts al voltant de les bambolines, o a sota de l’escenari, com si fos l’orquestra del teatre).

NA 2:

Al cap d’unes hores, el lleó es despertà com si vingués
d’un llarg son. Amb les urpes va despertar al Niti. Els
dos germans es van inspeccionar detingudament,
estaven vius, sense cap ferida! Un cop convençuts que
continuaven al món dels vius, van riure, van saltar
d’alegria i es van fer una abraçada de pel·lícula!

(els dos germans han de continuar abraçats, com estàtues).

NA 1:

Els dos germans sabien que havia arribat el moment
de dir-se adéu per sempre. Si continuaven junts, els
problemes continuarien i el déu Uendé no podia estar
contínuament arreglant-los la vida. Van decidir, amb
molta pena, acomiadar-se per sempre més…

NIT:

Germà, no t’oblidaré mai.

LLE :

Jo, tampoc.

NIT :

adéu, germà, adéu.

(El Niti es dirigeix cap al poblat, i el lleó cap a la selva. Desapareixen entre bambolines).

NA 2:

Abans d’acomiadar-se, van decidir, com a record de la
seva història, fer un pacte d’amistat! Sí, se separarien i
no es tornarien a veure, però explicarien la seva història
als seus fills i els seus fills als seus fills, i així sempre, fins
que els homes i els lleons es respectessin, s’admiressin i
poguessin viure junts com a germans.

NA 1:

És per això que hi ha molts homes i dones a Àfrica que
no tenen por als lleons, ja que guarden l’aliança que
van fer els seus avantpassats com si fos pròpia. Com si
ells fossin Niti i els lleons, els lleons de la història. I per
aquesta mateixa raó hi ha lleons que mai atacarien un
ésser humà en aquella regió d’Àfrica.

NA 2:

Aquesta història se segueix explicant moltes nits durant
l’any per a curiositat i gust dels més menuts de la casa.
Nosaltres, avui ja hem acabat i, com diu el rodolí…
NA 1,

NA 2:

“Conte explicat, conte acabat” (cau el teló)
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