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Dassie se Stert 
 

Hoekom die Dassie nie n stert het nie: A Nguni folktale 
 
Lank Lank gelede het Qamata, die isiXhosa tradisionele god, bestaan. 
  
Qamata was opgemaak deur al die elemente van die lewe: Lug; Water; Vuur; Aarde/Grond   
 
Toe Qamata die Wereld geskep het, het die Diere almal saamgelewe in vrede en 
harmonie. 
Qamata het toe agtergekom die diere het nie sterte nie. 
Qamata het toe vir Mvundla, die hasie, geroep om vir al die diere n boodskap af te lewer.  
Qamata het byvoorbaat vir Mvundla n oulike stertjie gegee vir haar moeite. 
Mvundla het n liedjie opgemaak om te help om die boodskap te onthou:  
  
Aandag all wesens en ongediertes 
Net hier is die plek om te wees... 
Ek dog ek het vir julle almal gese 
Julle beter nie met my mors nie. 
Roer jou stert, roer jou stert 
Roer jou stert, ek sal jou wys hoe ek dit doen..  
 
All die diere het baie vrae gehad tussen mekaar 
Watse kulspel doen Mvundla? Het hulle gevra... 
Hulle het toe agtergekom daar is n vreemde ding wat by Mvundla se agterkant uitkom 
 Die Leeu, Ingonyama kon nie langer wag nie en vra toe: 
 
“Wat is daai vreemde ding op jou agterkant?“ 
 
 “Dis n stert, ngumsila“, het Mvundla geantwoord. 
 
“En waar het jy dit gekry?“ Het al die diere gevra. 
 
“Die antwoord op julle vraag sal julle binnekort weet,“ het Mvundla gese. 
 
“Ek is gekies om vir al julle diere te se; dat in 7 dae moet julle almal tot bo die berg, 
Intabankulu; Die land van Qamata toe moet gaan. Daar sal julle almal julle talente vir 
Qamata moet bewys, en dan sal julle almal sterte ontvang.“ 
 
Die diere was geskok en opgewonde. 
Die leeu, Ingonyama, koning van die oerwoud het al die diere aangeraai om hulle talente 
vir 7dae te gaan oefen. Al die diere het begin oefen, behalwe Dassie. 
 
Uiteindelik het die 7de dag aangebreek. Dit was n spesiale dag. 
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Die diere was almal reg om die Koning leeu, Ingonyama, te volg na Intabankulu. 
Maar dassie het vir almal gese hy is te siek vir die reis Intabankulu toe, en het gevra dat 
die ander diere 
vir hom sal n stert saambring. Die diere het ingestem om vir hom n stert te bring. 
Die diere het opgestap teen die berg en hulle het gesing en dans oppad.  
 
Siyahamba sisendleleni siyofumana imisila yethu. 
 
Met hulle aankoms by Intabankulu het die diere vir Qamata beindruk met hulle talente. 
Alle diere het sterte gekry. Hulle was baie bly en opgewonde en almal was sterker as 
vantevore. Elke stert was n bonus wat Qamata vir al die diere gegee het om hulle meer 
uniek te maak. 
 
“Nou van ons almal sterte het, kan ons huistoe gaan“, het die Leeu gese.  
 
Maar voordat hulle vertrek het nie rot, Impuku, hulle herinner van Dassie se stert. 
Umvundla, wat ook die Koning se raadgewer was, het gese:  
 
“Hoekom sal ons ons self steur met Dassie se stert? As Dassie n stert wil he, kan hy dit vir 
homself kom kry.“ 
 
Al die diere het saamgestem. Qamata het ook saamgestem en het gese:  
 
“Gaan se vir dassie om met ons te kom praat.“ 
 
Die ander diere het terug geloop en het gesing en gedans van blyheid oor hulle nuwe 
sterte. 
 
Umsil’ umsil’ umuntu emunye. Abangenawo bazoz’ bona. 
Sterte, Sterte vir almal! As jy nie een het nie is dit jou probleem. 
 
Toe Dassie die liedjie hoor het hy gejaag na die ander diere toe om sy stert te kry 
Maar al die diere het hom ignoreer want hulle was so besig met hulle eie sterte. 
Uiteindelik het die rot, Impuku die boodskap onthou;en vir dassie gese om self na 
Intabankulu toe te gaan. Dassie het sy luiheid gelos en het dadelik na die berg toe 
gehardloop. Hy kon nie wag om in te pas by die ander diere nie. Toe Dassie bo op die 
berg kom was Qamata nie baie beindruk met hom nie en het vir hom gese:  
 
“Dassie jy was lui! En jy het gelieg dat jy siek is.Jy sal nie n stert ontvang nie.“ 
 
En dit is tot vandag, dat Dassie nogsteeds nie n stert het nie. 
 
Dassie was gelos sonder n stert. 
Van toeka tyd, tot en met vandag (2x) 
Imbila yashiyeka ingenamsila. 
Kwabanjalo, nangoku kusenjalo (2x) 
 
Phelaphelangantsomi 
 
THE END 


