
Titel Die titei se reeds dat die gedig oor die lewe van 'n werkiose perscon gaan. Die Kaapse

Afrikaans in die titel skep dadelik agtergrond vir die iees van die gedig. Die titel word
telkens in die gedig herhaal, soms in 'n geu,ysigde vorm: r.1,9,12 en 21.

Bou Dit is 'n vrye vers wat uit ses strofes bestaan. Die eerste vyf strofes is kwatryne en die
iaaste strofe is alleenplasing van een versre€l.

Klankeffekte Paarrym en omarmende rym kom hier en daar vocr. Halfrym (alliterasie en

assonansie) kom ook voor, asook herhaling ("ken djy" en "soe issie life van nie
jobless"/"nou daai issie life vannie jobless"), vir beklemtoning.

Haapse
Afrika*ns

Kaapse Afrikaans is'n erkende vorm van Afrikaans. Kenmerke is onder meer dat dit
. heelwat Engelse woorde bevat.
. soms klanke assimileer, dit wil sd eenderse klanke saamtrek in een klank, bv.vannie.
. woorde spel soos dit uitgespreek word.
. die laaste deeivan'n woord nie uitspreek nie, bv. ma (maar).

" die o-klank as "oe" uitspreek en spel.
. die j-klank r,vord as dj- uitspreek: djy t)fi.

Retoriese
\rfaag

'n Stelling word as 'n vraag geskryf. Die hele gedig is eintlik een lang retorrese vraag
waarmee die spreker wil beklemtoon dat mense nie besef hoe moeilik dit is om nie 'n
werk te hO nie.

Strofe I Die ieser word dadelik aangespreek en betrek:"Ek s6, my bra'i Die spreker beskryf hoe
hard hy probeer het onr werk te kry, maar alles was tevergeefs.

Die herhaling van die voegwoord "en" (polisindeton) beklemtoon die "agony vannie
jobless"deur die besonderhede so op te ncem.

S-alliterasie in r. 3 word gebruik vir beklemtoning. S-alliterasie kom in die hele gedig
voor om die werklose se lot te beklemtoon.

Eniambement van r. 3 na r.4 versnel die tempo en ondersteun die polisindeton wat

Strofe 2

Enjambement van r. 3 na r. 4'
beklemtoon hoe n'roeilik dit is

Strofe 2 beskryf die ondraaglike cmstandighede by die r,verklose se huis, Die "agony"
van r. I word in r.5 die Afrikaanse vertaling van die woord -"pyn"- omdat die werklose
nie vir sy gesin kan sorg nie. Al wat hy vir die kinders kan sd is "daar issie"- daar is nie
geid nie, nie kos nie, rekenings kan nie betaalword nie, selfs die baba kry nie melk nie.
Die gevolg is onmin in die huishouding. Ook hier word polisindeton gebruik om elke
oyliike situasie te beklemtoon.

Let cp die progressievanaf geld wat nie"issie"tot onmin in die gesin ("skel")juis oor
geid ir+ai nle "issie",

Die e-ailiterasie in r.6 beklemtoon hoe hulle sukkel.

Enjambement: r.7 na B

ln strofe 3 beskryf die spreker die emosies wat die werklose ervaar: depressie,

verwerping, vervreemding van die gesin en vriende en ten slotte'n gevoel van

absolute minderwaardigheid. Die aandagstreep gevolg deur die aanwysende woord
"daai" bevestig die titel-frase - dit is dan die lewe van die werklose. Die emosionele
toestand van die werklose word beklemtoon deur polisindeton en'n opeenhoping van

abstrakte selfstandige naamwoorde wat rym: binnerym in "depression en rejectioni
"alienation en degradatiqn'i asook eindrym in r. 10 en 1 I .

ln strofe 4 word die finansidle gevolge van die spreker se gebrek aan werk en geld

beskryf. Die spreker beskryf sy lewe op straat en hoe dit voel om niks te kan doen
nie, om soos 'n boemelaar sonder komberse op die grond te slaap en met talle ander
saamgehok te wees sonder elektrisiteit, en om in asblikke rond te krap op soek na kos.

Enjambement: r. 15 na 16

Metafoor i"gel'gatte"ofte wel geldgatte, mense wat geld het): r. 16.
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