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Nanana Boselesele woon in die groot stad saam met haar 
kinders. Sy is slim, bedagsaam en dapper.
Op ‘n dag het sy ‘n huis langs ‘n besige pad gebou.
Dit het almal verbaas, maar sy het niks verduidelik nie.

Sy het elke oggend gaan werk terwyl haar kinders 
by die huis gebly het. Op ‘n dag het sy gaan werk. 
Haar kinders het by die huis gebly soos altyd. Hulle het 
met mekaar gespeel en baie pret gehad saam met mekaar. Soos 
wat die dag aangestap het, het een die ander van die bure verby 
Nanana Boselesele se huis beweeg waar haar twee kinders besig 
was om te speel.

Wie se pragtige kinders is julle?
wou Hasie weet.



  Ons is Nanana Boselesele se kinders,  het hulle geantwoord, 
  die dapper een wat ‘n huis langs die pad gebou het.

  O!  het Hasie ges .
  Julle moet pasop vir Sondonzima, die olifant,  waarsku hy.       
 Verskoon my, ek moet gaan!  s  Hasie en toe is hy weer op pad.

 Wie se pragtige kinders is julle?  
wou Sebra ook graag weet.



  Ons is Nanana Boselesele se kinders,  het hulle geantwoord, 
  die dapper een wat ‘n huis langs die pad gebou het.

  O!  het Sebra ges .
  Julle moet pasop vir Sondonzima, die olifant,  waarsku Sebra ook.    
 Verskoon my, ek moet gaan!  s  Sebra en toe is hy weer op pad.

 Wie se pragtige kinders is julle?  
wou wou Leeu ook uiteindelik weet.



  Ons is Nanana Boselesele se kinders,  het hulle geantwoord, 
  die dapper een wat ‘n huis langs die pad gebou het.

  O!  s  Leeu.
  Julle moet pasop vir Sondonzima, die olifant,  waarsku Leeu.       
 Verskoon my, ek moet gaan!  s  Leeu en toe is hy weer op pad.

Ewe skielik toe voel die kinders dat die huis begin skud en bewe 
met diegedreun van swaar voetstappe wat by die besige pad afkom.



Wie se pragtige kinders is julle?
bulder Sondonzima, die groot, slegte olifant.

  Ons is Nanana Boselesele se kinders,  het hulle 
geantwoord, die dapper een wat ‘n huis langs die pad 
gebou het.

  O!  s   die olifant met ‘n slinkse glimlag.

  Julle moet pasop vir Sondonzima, die olifant,
s   hy vir hulle.
Ewe skielik toe gryp hy hulle met sy slurp, 
maak sy bek groot oop en sluk hulle heel in.



Na ‘n lang gesoek, stop sy vir ‘n oomblik om haar asem terug 
te kry.
  Ek moet kalm bly en dink.
Sy begin toe gou ‘n plan beraam. 
Sy het vinnig die kas onder die wasbak gaan oopmaak.

Nanana Boselesele kom na die tyd terug 
van die werk af.
Die huis is tjoepstil en haar kinders is n  rens te
vinde nie.
Sy skrik toe groot en begin oral te soek na hulle.
  Waar kan my pragtige kinders wees?   wonder sy.



Sy haal toe ‘n groot sak uit die kas uit.
Sy het presies geweet wat sy nou moet doen.
Sy gooi toe ‘n groot pot, brandhout, ‘n skerp mes, sout en
vuurhoutjies in die sak.

Nanana Boselesele het met die sak benoud by die besige pad af begin hardloop. 
Sy het gestop by die eerste buurman wat sy kon vind.
  Hasie! Hasie, waar is my kinders? Help my asseblief om hulle te vind!   huil sy.
  Gaan na die groot winkelsentrum toe waar die olifante kuier.
antwoord Hasie benoud.



Nanana Boselesele stop by die laaste buurman wat sy teekom.

  Leeu! Leeu! Waar is my kinders? Help my asseblief om hulle te vind?  huil sy.

  Gaan na die winkelsentrum toe waar die olifante kuier,
antwoord Leeu benoud.

Nanana Boselesele hardloop verder in die besige pad af.
Sy stop by die volgende buurman wat sy teekom.

  Sebra! Sebra! Waar is my kinders? Help my asseblief om hulle te vind?
huil sy.

  Gaan na die groot winkelsentrum toe waar die olifante kuier,
s   Sebra ook benoud.



Uiteindelik bereik sy die groot winkelsentrum
en stap na die grootste olifant toe wat sy kan sien.
   Sondonzima! Sondonzima! Waar is my kinders?
Hy kyk af na die vrou en glimlag wreed.

  As ek jy was, sou ek eerder nie sulke vrae gevra het
nie. Loop nou voordat ek van plan verander.

Nanana Boselesele word toe baie kwaad.
  Haai jy, Sondonzima! Waar is my kinders?  vra sy 
nog ‘n keer.

Hy kyk na haar met ‘n grynslag en begin om sy bek
groot oop te rek.
Ewe skielik gryp haar met sy slurp, gee haar 
een laaste kyk en gooi haar diep in sy keel af.



Nanana hou haar sak styf vas terwyl sy dieper en dieper in die
olifant se maag afgly.

Sy land toe met ‘n plofgeluid aan 
die onderkant van die olifant se maag.

Dit is donker om haar en dit stink 
verskriklik.

Sy voel om haar rond vir haar boksie vuurhoutjies
en steek ‘n vuurhoutjie aan vir ‘n bietjie lig.
Nadat sy die vuurhoutjie aangesteek het kyk sy toe 
om haar rond en sien haar kinders asook van hulle bure se
gesigte in die vuurhoutjie se lig.



Die reuk van gekookte vleis het gou in die lug begin 
hang. Toe die vleis gaar is, het die mense geëet totdat 
hulle gelukkig en versadig was. Sodra enige iemand weer 
honger geword het, het Nanana Boselesele nog vleis gesny en dit 
gekook in die pot.

  Moenie bekommer nie. Ek is nou hier,
s   sy vir almal rondom haar.
Sy maak haar sak oop en begin die voorraad uit te haal 
wat sy saamgebring het.
Sy maak toe ‘n groot vuur onder die pot en gebruik haar mes 
om ‘n groot gat in Sondonzima se sy te sny!



Na ‘n ruk begin Sondonzima regtig vreemd te voel 
aan die binnekant.
  Eina!   kreun hy, hierdie maagpyn word net alhoe erger!
Hy probeer dit toe ignoreer en maak asof alles reg is,
maar hoe harder hy probeer, hoe seerder raak sy maag.

Uiteindelik sak Sondonzima op die grond neer met rook wat 
by sy slurp, bek en ore uitborrel.
Nanana Boselesele sny toe dadelik ‘n opening vir almal om uit
te kan klim.
Een vir een het hulle toe uit Sondonzima se maag geklim terwyl 
hy kreun en steun.

 Almal jubel en juig toe. 
 Nanana Boselesele het tot hulle redding gekom!






