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NIT :

(Torna a insistir en forma trista).

Però… no ens tornarem a

veure mai més?
LLE:

Sí, home, sí. Com dius això? De tant en tant sí, i amb
molta prudència... t’aniré a visitar al poblat.

(Ells dos continuen xerrant i, finalment, es donen les mans en senyal d’haver arribat a un acord)

NA 1:

El noi donà les gràcies al lleó i decidiren que l’endemà
posarien en practica el pla acordat.

Escena 3
(En Niti surt d’escena i el lleó s’amaga darrera d’unes canyes, situades entre la selva i el poble)

NA 2:

A primera hora del matí, la noia més bonica del poble
s’acostà al riu a buscar aigua. El seu nom era Anàlia.

(Entra per la dreta amb un càntir d’aigua al cap. S’acosta al riu i, quan s’ajup per agafar l’aigua, el lleó
la sorprèn, l’atrapa i se l’endu darrere del canyissar)

ANÀ:

Socors, socors! Socors, socors!

POB:

(Surt algú pel costat del poble). Eh? Què passa?

PAG:

(Surt un altre que s’adreça a la persona anterior).

POB:

Cames, ajudeu-me, no hi ha res a fer, amaguem-nos!

PAG:

Mireu, hi ha algú que se’ n va cap on és el lleó!

Jo ho he vist
tot mentre llaurava: un lleó ha atrapat una jove al riu!
Un lleó ha atrapat una…

(De sobte, es veu en Niti que, amb una simple branca a la mà, s’apropa a l’amagatall de canyes del
lleó. S’introdueix per allà mig i tot seguit es veu com el lleó surt foragitat)

POB :

No pot ser! Ha espantat (es queda mut)… i amb una
canyeta de no res.

PAG:

Apa, anem al poble. Hem d’explicar tothom el que ha
passat!
(i marxen entre bambolines).

NA 1:

En Niti va portar a la noia a casa dels seus pares, que
van quedar molt contents a l’escoltar la història que els
hi va contar la seva filla. Els pares, agraïts amb el Niti,
li van oferir la seva filla com a dona i un lloc al poble on
viure.

NA 2:

Al cap de set dies, es va celebrar la festa de casament.
Va durar fins al vespre. De fet, quan es va posar tot
fosc, van encendre una bona foguera i es van començar
a contar històries i contes tan fantàstics que els més
menuts s’ho escoltaven amb el cor en un puny i els ulls
com a taronges. La història que va tenir més èxit va
ser la d’en Niti, que la van explicar entre el propi Niti,
l’Anàlia , el pagès i aquell senyor del poble tan espantat.

