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Luislang en die Qunube Boom 

deur Vincent Meyburgh 

 
Lank, lank, kudaladala, tyd gelede in die Swaziland oerwoud, voor mens nog op die aarde 
bestaan het, was daar vrede en eendrag onder al die diere. 
 
Mhlonipheki Luislang was ñ groot, wyse ou luislang, hy was ouer as al die ander diere. 
Stokoud! 
 
Mhlonipheki Luislang het die naam van elke dier, boom, plant en hul vrug geken. Hy het 
ook geweet watter plante en vrugte giftig was. Luislang het hoog bo in ñ boom gebly, met 
sy lyf om en om gekrul oor die bas van die boom. Die boom was eintlik ñ bessie bos maar 
omdat Luislang so om dit gerol het het die boom begin regop groei. Luislang was baie 
gelukkig want hy kon van die lekker sappige bessies eet sonder ophou. Mmm, lekker 
bessies!  
 
Een jaar was daar ñ verskriklike droogte oor die land. Die enigste boom wat dit oorleef het 
was Luislang se boom. Die arme diere was honger en dors. Hulle het gewonder watter 
soort boom is dit wat selfs in ñ groot droogte sy sappige bessies bly hou, maar nie een van 
hulle het gewaag om vir Luislang te vra nie. Hulle was te bang! Babesoyika!  
 
Die droogte het al hoe erger geraak en die diere was desperaat! Hulle het begin vrek van 
honger en dors. Bra Xammi, die Leeu het ñ vergadering geroep met al die diere. Daar het 
hulle besluit dat hulle geen ander keuse het as om vir Luislang te gaan vra van sy bessies 
nie. Ou Rot het namens die diere die reis aangevat om te gaan hoor wat die naam van 
Luislang se boom is en of die diere van sy bessies kon eet. Luislang het vir Ou Rot mooi 
ontvang. 
 
“Ja man, al die diere is welkom om te eet van my Qunube Boom se bessies!”, het Luislang 
gesê  
 
Ou Rot het vinnig terug gehardloop om die boodskap oor te dra aan die ander diere maar 
terwyl hy so hardloop het sy maag erg begin grom. Dit het so gegrom dat hy skoon 
vergeet het wat die boodskap was. “Ou Rot het die boodskap vergeet! Impuku yalibala!  
Die diere was almal kwaad en het Ou Rot weggejaag. 
 
“Gaan weg Ou Rot, Impuku, hamba!“ 
 
Die diere het besluit om maar liewers vir Gemmie Gemsbok te stuur. Luislang kon nie glo 
dat Ou Rot so gou die boodskap vergeet het, maar het dit maar toe weer aan Gemsbok 
herhaal. Op pad terug het Gemmie Gemsbok n paar stukkies gras gesien en het gehaas 
om dit te gaan eet. Teen die tyd toe sy by die ander diere kom het sy glad nie meer 
geweet wat die boodskap was nie. Arme Gemsbok was uitgedryf deur die diere.  
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“Gaan weg Gemsbok, hamba!” het die diere gehuil. 
 
Uiteindelik het die diere vir Xammie Leeu oorreed om self die reis aan te pak. Die keer 
was Luislang geskok dat hy weereens dieselfde boodskap aan Leeu moes oordra. 
Luislang het aan leeu gese wat die naam van sy boom is en het al die diere uitgenooi om 
van sy bessies to kom eet. 
 
Xammi Leeu het teruggekeer na die ander diere maar langs die pad het hy begin flou word 
van hongerte. Hy het net daar aan die slaap geraak en toe hy wakker word kon hy glad nie 
meer onthou wat die boodskap was nie. Xammi Leeu het heel beskaamd voor die ander 
diere gestaan. Die diere was oortuig dat Xammi Leeu die werk sou kon doen so hulle was 
teleurgesteld en desperaat. 
 
Stadige Skilpad het geoffer om na Luislang te gaan maar die diere wou niks daarvan hoor 
nie maar Skilpad het so dikgehou dat hulle uiteindelik ingestem het om hom te laat gaan. 
Toe Skilpad by Luislang uitkom was Luislang heeltemal ongeduldig. 
 
“Julle het allmal my boodskap vergeet! Ek het mos gesê ek sal my bessies met julle deeI 
en vir die laaste keer die naam van my boom is die Qunube Boom!” het Luislang 
geskreeu. 
 
Stadige Skilpad het ñ klein kop maar ñ groot brein, wayekelekele. Hy het so vinnig as wat 
hy kon terug gehardloop na die ander diere, Hy het ñ rympie opgemaak en oor en oor 
gesing om hom te help onthou. 
 
Qunube, Qunube, Is die naam van die boom 

Qunube, Qunube, bessies om van te droom 

Qunube, Qunube, sal ek altyd onthou 

n Bessie vir my en n bessie vir jou 
 
Skilpad het sing-sing teruggekeer na die ander diere. Toe hulle die goeie nuus hoor het 
hulle haastig gehardloop na Luislang se Qunube boom. Luislang was nog steeds baie 
kwaad. 
 
“Julle is almal so kort van gedagte, behalwe Stadige Skilpad en vir dit verdien hy om 
eerste te eet!”  
 
Luislang het vir Skilpad hoog bo in die boom gelig sodat hy hom kon dik eet aan die  
sappige bessies, Mmm, daai bessies was lekker! Qunube amnandi!  Mhlonipheki Luislang 
het toe sy lyf afgerol van die boom en al die diere kon lekker smul aan die sappige 
bessies. Luislang het al aan geseil om nooit weer terug te keer na die Qunube boom nie.  
 
Uiteindelik het die reën geval en die droogte weggespoel en al die riviere en strome was 
weer volop. Die diere het gejubel en juig van blydskap. Mhlonipheki Luislang het in n diep  
waterpoel gaan bly en die Qunube boom het grond toe gegroei sodat al die diere die 
bessies kon geniet. 
 
Fluit fluit, ons storie is uit. 
Die einde. 


