
Die titel skep 'n verwagting dat die gedig oor 'n spesifieke persoon handei, Susan Boyle

Die naam van die persoon oor wie die gedig handei, vuorcl siegs in die titel genoem en
nie in die gedig herhaal nie - so word die betekenis van die gedig universeel.

1 Bou Die gedig is 'n vrye vers en bestaan uit een strofe met sestien versre6ls.

lnterteks Die term "interteks"/"intertekstualiteit"verwys na ander tekste (muitimedia, visueel en

geskrewe) wat as verwysinE in 'n teks dien.
. Die verondersteiling is dat die leser na d16 spesifieke episode van die

talentkompetisie op televisie of na die videogreep op YouTube gekyk het en die
verwysings in ciie geciig sai verstaarr.

. Die sprokie van "Die ielike eendjie"word ook intertekstueel in die gedig gebruik. ln

r. B kan die woord "swanesang" op die sang van die swaan, wat eers die lelike eendjie
was, dui.

. Die derde intertekstuele verwysing is die musiekblyspel Les Misdrables, met die
gebruik van die woord "nriserabeles" in d!e gedig.

I Klankeffekte 1 Die eindrym in r. 2 en 3 ondersteun die gedagte dat Susan Boyle voor'n gehoor optree
"streef"word herhaal aan die einde van r. 10 en 1i,

Versre€l 1-5 ln die eerste sin gee die spreker die eersie indrukke weer wat hy/sy van die deelnenrer
het. Sy is nie mooi nie i"Lelik'l r. 1) en loop nie grasieus nie ("raraggelend" r. i ). Die
voorplasing van "lelik" hef cok die manier wat die deelnemer geioop het, uit.

Redl 2 en 3 verwys na die gehoor se reaksie op Boyle se heupswaai-handeling (die

YouTube-video as irrterteks) as antwoord op een van die beoordelaars se vrae, Die

woord "kakelend" is afgeiei van die naam van 'n groep Iuidrugtige voilis, kakelaars, en

dr-riop die kwetsende aanmerkings/laggende uitjou van die geltoor. Die dubbelpunt
in r.4 ciui daarop dat nreer inligting oor die gehocr voig, in hierdie gevai oor die
eenstemmigheid van die gehoor dat sy nie in die kompetisie hoort nie. Die spreker
gebruik 'n akuut op die woord "eenstemmig" onr die eenstemmige reaksie van die
gehoor te beklen-rtoon. Die iied "l Dreamed a Dream"wat Boyle gesing het, gaan oor
drome van 'n beter lewe {"verbeelding ver gestrek'l r. 5),'*;at kontrasteer met r. 1 1,

Boyle wil nie miserabel wees nie, terwyl r. 5 op die gehoor se siening dui dat Boyle se

verwagting te grootlonrealisties is om ie bereik.

VersreEI 6-9

VersreEl 6-9
ivervolg)

V*rsreEI 10

Xersre€l 11-13

V'ersreEl 14-16

"Sy" {r.6) verwys na die titel se "Susan Bo;r1s". Die woord "droomsing" dui metafories
daarop dat Boyle soos'n droonr sing, ongelooflik mooi. Dit staan ook in kontras met
,vei'wagting van die gehoo{. 3). Qit kan ook verwys na die lied wat sy gesing het.

As Skot sing sy nes Elaine Page (r.6 en 7).'n Swanesang verwys na iemarrd se laaste

optrede, en trrr.,eedens verwys dit intertekstueelna die sprokie"Die lelike eendjie'iBinne
die konteks van die gedig word eerstens suggereer dat Boyle nie meer larrk deel van

die konrpetisie sal rrvees nie, m.a.lni. sy gaan uitgestem word. Maar die woord"gewis" (r. B)

beklemtcorr dat dit beslis nie die laaste keer is wat Boyle in die kompetisie gaan sing rrie
en dit suggereer 'n lryenkans vir haar. "sissende eende" (r. 9) dui op die gehoor se negatiewe
reaksie en sluit by r. 3 aan. Eintlik is dit slange wat sis. Die "swanesang" kan ook op die
pragtige sang van die lelike eencljie dui wat hier met haar sang die swaan geword het.

Did sin, v,:at dr-ri op bewondering rrir enigiernanci i,vat sylhaar drome najaag, r,vord

deur die uitroepteken uitgehef, Verder is ciii 'n woordspeling op"juig al wat leef i wat
ondersteunend in betekenis is.

Die versreels dui daarop dat ciie treuriges/bejanrrnerenswaardiges ("miserabeles",

r, f i) baie ondersteuning benodig ("applous drievoudig", r.13).Verder is die woord
"iniserabeles"'n woordspeling op die musiekblyspel Les Misdratrles waaruit Susan Boyle
'n lied gesir:g het. Dit kan ook na die n'riserabele gehoor verwysr wat haar aanvankiik
onderskat het. Die staande toejuiging wat Susan Boyle ontvang het, word deur die
woorde "applor.rs drievoudig" (r. 'l 3) onderster.rn.

Die sin dui daarop dat ons almal dieselfde is, ons sal r,vaarskynlik op dieselfde wyse as

die gehoor optree, rrraak rrie saak hoe ons huile nou in nabetragting kritiseer nie. Die
Engelse woorde in die Afrikaanse gedig is opvallend en die betekenis word op so'n

j rvyse uitgehef. Die r,n;oordspeling op die die sanger Elaine Page, Susan Boyle se heldin,

] se van word in die woord "page" (r. 15) gevind.
IF*ma ] Ons is maar almai dieselfde en soek aanvaarding en ber.vondering.


