
Els nyama i el camperol

Sabeu què és un nyama? No n'heu vist mai cap? Segur que sí. Els nyama són únics al món: són
uns homenets estranys que, a més de tenir molts i molts cabells, tenen tants caps com anys. Un
nyama d'un any té un sol cap, un de dos anys en té dos, de caps..., i així fins al nyama més vell de
tots, que amb 75 anys té 75 caps!

Amb tants caps, ja us podeu imaginar la quantitat de cabells que té cada nyama! Un munt de
cabells! Tants que, una vegada, sabeu què va passar? Ja ho veureu: "Els nyama i el camperol".

La història comença un dia d'hivern, un dia que feia mooolt de fred... El nyama més vell de tots
estava molt cansat, i és que no es fàcil fer un pas amb 75 caps a les espatlles. Quin pes! El vell va
demanar al nyama més petit que anés a casa d'un camperol que vivia molt a prop a buscar unes
quantes brases per escalfar-se.

En arribar a la casa, el petit va trobar-hi la dona del camperol que  preparava un cuscús, un menjar
que de sempre ha agradat moltíssim als nyama.

La dona del camperol li va dir:

-No et preocupis, noiet, et donaré les brases que et calguin, però t'hauràs d'esperar una
mica que acabi de cuinar, i ja que ets aquí, si t'esperes, et podries quedar a dinar.

El nyama petit no va poder resistir la temptació de tastar aquell cuscús i va esperar que la dona
acabés de cuinar. Se li feia la boca aigua!

Mentre el nyama esperava impacient aquell suculent àpat, va arribar el camperol, i en veure els
pèls de punta que duia aquell nyama li va dir que no se'n podia anar de casa seva amb aquella
pinta i que, si li semblava bé, li tallaria els cabells allí mateix, mentre esperava que el cuscús
estigués a punt. El petit, que no pensava en cap altra cosa que en el menjar, es va deixar tallar els
cabells. "El que sigui per un bol de cuscús, encara que em quedi calb!", va pensar...

El camperol, navalla en mà, va començar a tallar-li els cabells... Però quants que n'hi havia! I com
més en tallava, més en sortien. Era un no parar!

Mentrestant, el nyama vell, en veure que el nyama petit no   portava les brases, va encarregar al
segon nyama que anés a buscar el seu germà petit... i les brases, és clar. I el nyama de dos caps així
ho va fer. En arribar a casa del camperol i veure que al petit li estaven tallant els cabells, va sentir
enveja, i va demanar al camperol que li tallés els cabells també a ell.

Com que el nyama de dos caps tampoc no tornava, el vell hi envià el nyama de tres caps, i el de
quatre, i el de cinc, i el de sis..., però cap no tornava!

Mentrestant, al camperol se li acumulava la feina, ja que cada cop tenia més nyama a qui tallar els
cabells, i com que cada nyama que arribava a casa seva tenia un cap més, cada cop trigava més i
més. El camperol s'havia transformat en el perruquer més enfeinat del món! A poc a poc, els
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cabells dels nyama s'anaven acumulant a terra: munts i munts de cabells...

Després d'enviar-hi el darrer nyama que quedava al poblat i veure que tampoc no tornava, el
nyama de 75 caps va decidir anar ell mateix a casa del camperol per esbrinar el que passava. Quan
va veure que tots els nyama havien perdut els cabells, es va enfadar moltíssim.

-Si ara ja passàvem tant de fred, imagina't sense els cabells: se'ns congelaran les idees!

I va exigir al camperol que li tornés tots els cabells. El camperol, que pensava que els havia fet un
favor, en veure que el vell no li ho sabia agrair també es va enfadar i li va dir:

-Endú-te tots els cabells que vulguis però recull primer totes les petjades que tu i els
teus nyama heu deixat al meu hort.

El nyama vell, sense pensar-s'ho dues vegades, es va posar a recollir totes  les petjades que els
nyama i ell mateix havien fet a l'hort.  Però les petjades no desapareixien. De fet, cada cop n'hi
havia més... Què passava? Finalment, va descobrir que mentre en recollia unes n'hi deixava unes
altres!

En veure que no acabaria mai i que el camperol havia guanyat la juguesca, el nyama vell i tota la
resta van decidir desaparèixer... I van deixar allà tants i tants de cabells que el camperol no els va
poder recollir mai i els va deixar on havien caigut. I amb el pas del temps, aquelles muntanyes de
cabells es van convertir en això, en muntanyes.

Ja ho veieu, si no hagués estat pels nyama i pel camperol, ara al món no hi hauria muntanyes.
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