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Eens op a tyd was daar ‘n arm man en say vrou.
Hulle het net een kind, ‘n dogter. Die meisie se
naam was Nonkungu. Haar ouers was baie verlief
vir hou.
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As die imbulu in die suur melk gesukkel het, die
manne het die gat vol gemaak met sand en het die
imbulu begrawe. Toe was dit die einde van die
imbulu. Nonkungu het by haar oom gebly om a
lang, lang tyd te wees. En dit is die einde van die
storie.
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Een dag het haar ouers om besluit om vir haar baie
ryk Oom Mtonyama te stuur. Nonkungu’s se ma het
vir haar a spesiale romp met lint, knope en krale,
gemaak. Haar ma het ook a pragtigge halssnoer vir
Nonkungu gemaak. Dan het sy vir Nonkungu by
haar Oom se dorpie te stuur.
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Een meisie na die ander het oor die gat gespring
het. Dan was dit die imbulu se beurt. Sy probeer
hoog oor die gat te spring, maar sy stert het
losgebreek. Die stert het haar af, af en af binne die
suur melk gemaak.
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Op pad na sy oom, het Nonkungu a stroom gekom.
Sy loop oor hierdie stroom met die loop klippe. Op
die ander kant van die rivier, het sy a jong vrou
ontmoet wat lappe gedra.
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Die imbulu was bekommerd om die gat oor te
spring, Omdat Sy weet haar stert wil dors wees om
die suur melk. So loop sy na die tuis en sy het haar
stert tot haar ligaam vasgebind. Dan gaan sy by die
spring kompetisie.
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“Waar gaan jy?” vra die jong meisie. “Ek gaan by my
Oom Mtonyama te kuier” se Nonkungu. “Mtonyama
is ook my oom, en ek gaan by hom ook kuier” se die
jong meisie. En toe het hulle saam geloop.
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Mtonyama weet ‘n imbulu se stert kan nie by loop
vir melk, en drink nie. So het hy na sy manne vertel
om a groot gat maak en moet dit met suur melk vol
maak. Mtonyama roep al die meisies in die dorpie
om a spring komeptisie te he.
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Voordat hulle het ver gegaan het die jong meisie
gese, “Jou romp is so pragtig en die halssnoer is so
mooi. Kan ek aseblief hulle aansit?” Nonkungu gee
haar pragtigge goed na die jong meisie om aan te
sit.
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Nonkungu het vir haar oom vertel na als waat
gebeur, en hoe die imbulu haar pragtigge klere
gevat het. Mtonyama het haar na sy huis gestuur
en het haar in verborge. Mtonyama weet hoe hy wil
die imbulu vang.
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Waaneer die jong meisie het haar lappe afgedrai,
en Nonkungu se romp aan te sit, het Nonkungu
gesien die meisie het ‘n stert! Nonkungu was bang,
as sy nou weet heirdie meisie ‘n Imbulu is!
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Een dag, een van Mtonyama’s se broers het op die
veld geloop. Hy het a vreemde en pragtig liedjie. Hy
weet nie wie sing nie, maar waaneer hy het by die
tuis gekom, vertel sy Mtonyama die woorde.
Mtonyama het by die veld gestap en die liedjie
gehoor. En soek hy vir Nonkungu.
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Hulle het verder saam geloop. Nonkungu vra vir die
meisie, “Asseblief wil jy my romp en halssnoer terug
gee?” Die imbulu antwoord, “Nee, laat my vir hom
dra tot ons om die boom kom” en sy het vir a boom
op die berg vir Nonkungu gewys.
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Gedurende die dag het Nonkungu by die meilies
verborge en sing sy, “Arme ek, arme ek. Ek was by
my ma en pa na my Oom Mtonyama gestuur. Op
die pad het ek ‘n imbulu ontmoet en sy het my
romp en halssnoer ge vat. Arme ek, arme ek”.
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Tot hulle by die boom gekom, vra Nonkungu vir die
imbulu, “Aseblief wil jy my romp en halssnoer terug
gegee?” Maar die imbulu antwoord, “Nee, laat my
hom dra tot die volgende stroom”. Nonkungu was
bang, en toe het sy gestem.
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Die imbulu gaan by Oom Mtonyama se huis en se
sy so soet, “Ek is jou niggie, Nonkungu. My ouers
het vir my stuur om met jou te bly”. Mtonyama
verwelkom die jong meisie. Sy en sy familie was
baie goed tot die imbulu. Arme Nonkungu het in
die kraal geslaap and die hond se kos saam te eet.
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Op die laaste het hulle die stroom bereik.
Nonkungu vra weer, “Aseblief wil jy my romp en
halssnoer terug gee”. Maar die imbulu antwoord,
“Nee, laat my hom haal tot ons by die tuis waar die
vrouens sit”. So, loop hulle nog verde.
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Waneer hulle by die tuis gekom, die imbulu het
Nonkung terug gestoot, en roep sy vir die vrouens
wat by die tuis sit. “Kyk hierdie meisie wat lappe
dra. Sy het agter my vir die hulle dag get stap. Ek
wens sy wil weg ge gaan”, se die imbulu. Nonkungu
was so skaam en bang dat sy het geloop en in die
kraal verborge.
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