


Lank, lank gelede het Qamata 
(die Xhosas se tradisionele god),

uit die elemente van die lewe bestaan: 

grond (umhlaba), lug (umoya), water 
(amanzi) en vuur (nomlilo).



Toe Qamata ons wêreld geskep het, het al die diere in vrede 
en harmonie saamgeleef. Maar Qamata het agtergekom 
dat nie een van die diere sterte het nie. Hy het toe vir 
Mvundla, die Haas, geroep om ’n boodskap vir al die diere te 
gee. Om vir haar dankie te sê vir haar moeite, het Qamata 
vir Mvundla ’n oulike wolstertjie gegee. Mvundla het ’n liedjie 
opgemaak om die boodskap af te lewer: 

 
“Luister, hier, al julle diere en kreature

Dit is die plek om te wees
Ek dog ek het vir julle almal gesê
Om nie met my te mors nie ... eina

Wikkel daai stert, wikkel daai stert
Wikkel daai stert, kom ek wys

jou hoe!” 

Die diere het baie vrae gehad: 
“Wat is Mvundla se slinkse 
plannetjies nou?” Dan sien hulle 
’n vreemde ding op Mvundla se 
agterstewe. Leeu, Ingonyama, 

kon nie langer wag nie 
en hy roep: “Watter 

vreemde ding sit daar 
op jou agterwêreld?”
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Hoekom Dassie nie ’n stert het nie:
’n Nguni-volksverhaal



“Dis ’n stert, ngumsila,” antwoord Mvundla.
“En waar kry jy dit?” vra al die diere.
“Dit sal ek nou-nou vir julle vertel,” sê Mvundla.
“Ek is gekies om vir julle te kom sê dat julle almal oor sewe 
dae na die spits van die berg, Intabankulu, na die land van 
Qamata, toe moet gaan. Daar sal julle almal vir Qamata 
moet wys watter talente julle het, en in ruil daarvoor sal julle 
sterte kry!”

Die diere is verstom en verbaas. Leeu, Ingonyama, koning 
van die oerwoud, raai al die diere aan om sewe dae lank hul 
talente te oefen voor hulle die reis na Intabankulu aanpak. 
Al die diere begin oefen, behalwe Dassie.

Uiteindelik breek die sewende dag aan. Dit is ’n spesiale dag. 
Die diere is almal reg om hul koning, Ingonyama, te volg op 
die reis na Intabankulu. Maar Dassie vertel vir al die diere hy 
is te siek om te gaan, en vra hulle om vir hom ’n stert saam 
te bring op pad terug van die berg af. Die diere stem in en 
stap singend en dansend teen die berg op.

“Siyahamba sisendleleni siyofumana imisila yethu.”

Toe hulle by Intabankulu aankom, vermaak en beïndruk 
die diere vir Qamata met hulle talente. Qamata gee vir al 
die diere sterte. Hulle is oorstelp van vreugde en almal het 
meer krag as ooit tevore. Die sterte is ’n ekstra geskenk van 
Qamata, wat elke dier uniek maak.

4 5



“Noudat ons almal sterte het, kan ons weer huis toe gaan,” 
sê Leeu. Maar voor hulle vertrek, herinner die rot, Impuku, 
hulle aan Dassie se stert. Umvundla, wat ook die koning se 
raadgewer is, antwoord:
“Hoekom sal ons ons oor Dassie se stert bekommer? As Dassie 
’n stert wil hê, kan hy dit self kom haal.”
Mvundla se woorde laat die diere van plan verander. Ook 
Qamata stem saam en sê:
“Gaan sê vir Dassie om met ons te kom praat.”

Die diere loop singend en dansend van blydskap oor hulle 
sterte terug huis toe.

“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, storm hy op die diere af om sy 
stert te kry. Maar al die diere ignoreer hom, want hulle was 
so besig met hul eie sterte.

Uiteindelik onthou die rot, Impuku, die boodskap en vertel 
vir Dassie om self na Intabankulu toe te gaan.
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Al was hy ook hoe lui, 
het Dassie sy luiheid 

laat staan en teen die 
berg opgehardloop. 
Dassie kon nie wag om 
in te pas by die ander 

diere nie. Toe Dassie 
bo-op die berg kom, is 

Qamata nie beïndruk met 
hom nie en sê vir hom: 

“Dassie, jy was lui! En jy het gejok toe jy sê jy is siek. Jy sal nie 
’n stert kry nie.”

En so het dit gekom dat Dassie tot vandag toe nog nie ’n 
stert het nie.

“Dassie het nie ’n stert gekry nie.
Van toeka af, tot en met vandag (2x)

Imbila yashiyeka ingenamsila.
Kwabanjalo, nangoku kusenjalo (2x)

Phelaphelangantsomi”
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