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Nogwaja was die kleiner diere – soos die muise, paddas

en selfs die skilpaaie – se held.

Dit is omdat hy hulle teen die groter roofdiere –

soos die leeus, luiperds en die vinnige jagluiperd – beskerm het.

Nogwaja, die hasie, was baie lastig.

’n Laspos vir baie, maar ’n held vir ander.

Hy was vol streke en heel onnutsig;

’n regte nar en bekend aan almal.



Eendag, het Nogwaja deur die veld gehop.

Hy het jagters gesien wat besig was om bokke se spoor te volg,

opsoek na nuwe jagtrofeë.

Die jagters het ’n sakkie in die skadu van ’n boom gelos.

“Aha!” het Nogwaja gedink, “ek moet die bokke help om te vlug!”

Nogwaja het aan ’n slim plan gedink

om die jagters se aandag van hul prooi af te trek.

Hy het die sakkie onder die boom gegryp

en vinnig weggehardloop.



Nogwaja het tot reg in die Luiperd se koninkryk gehardloop.

Die honde en die jagters het toe net daar omgedraai, 

want hulle was bang.

Toe die jagters Nogwaja gesien het,

het hulle die jagjonde agter om aan gestuur.

Nogwaja het op en af en heen en weer,

weggeswenk om hulle te ontwyk.



“Hier is ek nou eers veilig,” het Nogwaja gedink,

maar hy het nog ’n plan gehad.

Hy het in die lang gras weggekruip sodat niemand hom sien nie,

maar naby genoeg om te hoor hoe die Prins van die

Luiperds met sy wyse kneg gesels.

Hulle was besig om ’n fees te bespreek om die Prins

as die nuwe Koning van die Luiperds te kroon.

“Hierdie seremonie sal by die rivier plaasvind,”

het die kneg gesê.

Dadelik het Nogwaja geweet wat om met die inligting te doen.



Nogwaja het ’n trop kameelperde oorkant die rivier gesien.

“Ek gaan hulle deel maak van my plan,” het Nogwaja slinks gedink.

Hy het die rivier oorgesteek, sonder dat die Luiperdprins

en sy kneg hom sien.

Hy was van plan om stories aan te dra wat die luisteraars 

erg sou ontstel. 

“My naam is Nogwaja,” het hy aan die kameelperde gesê

toe hy daar aangekom het,

“aangesien ek vir julle omgee gaan ek die ontsellende nuus

met julle deel.”

“Wat is fout?” het die leier van die Kameelperde gevra,

“sê asseblief vir ons.”

“Ek het gehoor die Prins van die Luiperde sê

hulle beplan om julle op te vreet!” 



 “Beplan om ons op te vreet?

“Hoekom?”

“Wanneer?”

“Agge nee!”

Nogwaja antwoord:

“Ek het gesien hoe hulle in die rivier bad

en gereed maak vir die fees.”

Die nuus het die kameelperde bang gemaak

en laat vrees vir hulle lewens.

Nogwaja voel toe heel dapper en sê:

“Ek kan julle help.”

“Hierdie is ’n towersakkie. Vat dit!

Dit sal julle help om te ontsnap.”

Nogwaja bring die sakkie, wat hy vroeër geneem het,

te voorskyn.

en moenie in die sakkie kyk nie.

As julle in die sakkie kyk, sal die

towerkrag verdwyn!”

het Nogwaja gejok.

“Hardloop! 

Hardloop vinnig!



Die leier van die trop, Meneer Kameelperd,

het die sakkie gevat en begin hardloop.

Hy het nie eens agtergekom dat Nogwaja,

net vir die pret daarvan, in die sakkie ingespring het nie.

Stel jou voor, want in die sak was daar heerlike kos!

“Woo-sa!” het Nogwaja gejuig

terwyl hy baie goed gevoel het!



Die kameelperde het gehardloop en gehardloop 

totdat hulle veilig gevoel het.

Hulle het geglo dit was die towersakkie wat hulle gered het!

Maar hulle sou gou genoeg uitvind dat dit glad nie die

waarheid was nie. Die oomblik toe hulle gestop het,

het Nogwaja uit die sakkie gespring.

Slaperig, tevrede, nog kouend en versadig van al die lekker kos.



“Ha-ha!” het Nogwaja gelag. “Dankie vir die rit!”

“Ek het die sakkie by die jagters gesteel. 

Dit besit geen towerkrag binne in nie!”

Die kameelperde was baie ontsteld en het besef dat hulle verkul was.

Daar was geen towerkuns nie en ook geen luiperdfees nie.



Op daardie oomblik, het die jagters en hul honde 

Nogwaja en die kameelperde ingehaal. 

“Daar is die stoute hasie met ons sakkie!” roep een van hulle uit.

Hulle het Nogwaja op heterdaad met die leë sakkie langs hom betrap.



Maar Nogwaja, die uitgeslape hasie, was te vinnig en te slim vir hulle.

Hy het verby die jagters en hulle honde geglip!

“My vang?”

Nogwaja?

Nooit!”



Tot vandag toe nog, sal jy steeds sien hoe jagters en hul honde ... ... ’n uitgeslape Nogwaja jaag wat heen en weer spring en hardloop!






