
1n .r"t" t -*affiersoonlike gevolge vir die werklose beskryf' Saam met die

fisiese{strofe4),geestelikeenemosionele(strofe3)agteruitgangvolgookdiemorele
,g,*rui,gung in s-trofe 5. Die spreker se kinders sien.op.hom neer oor sy alkohol- en

dwelmrnisbruik en uiteindelik beland hy in die ironk. Hy gee homself oor aan drank

{"afgod") omdat hy voel God het hom in die steek gelaat. Woorde soos "respek verloor"'
;rtgoO'l ibuttonr" {dwelmmiddels),'Join" (tronk) en "stelery" beklemtocn die verval'

)

Enjambement: r. 17 na 1B

Konttkstue[e vrae

1. Wie is die"ek"en wie is "my bra" in die gedig?

Alleenplasing en herhaling van die titet beklemtoon hoe moeilik dit is om sonder werk

te wees. Finaliteit word aan die vertelling gegee Wanneer die bywoord "nou" ingevoeg

word - dit is my storie.

Die progressie in die gedig 16 in die proses van agteruitgang wat verduidelik word

,unif Oil titel en die blgin van die proses tot die amperse vernietiging van die wese van

die werklose.

werkloosheid laat verloor jou jou menswaardigheid/takel jou af.

:. Watter twee woorde in strofe 1 beskryf die emosies van die werklose?

r. waarna verwys die spreker as hy vir sy kinders in r. 5 s€'"daar issie"?

OnderstreeP die regte antwoord:

strofe 3 gaan oor die werklose se selfbeeld wat aangetas word/fisiese omstandighede wat agteruitgaan/

morele verval.

Noem vier dinge wat veroorsaak het dat die werklose se kinders respek vir hom verloor het' {strofe 5)

n. Die gedig is 'n vrye vers. Hoe weet ons dit?

7. Lees strofe 3 en verduidelik waarom die werklose moontlik die volgende kan ervaar:

7.1 Depressie:

7.2 Verwerping:

7.3 Vervreemding van gesin, vriende en die samelewing:

7.4 Vernedering:

Dink jy'n rnens kan so'n werklose veroordeel as hy dieselfde pad loop as die beskrywing in die gedig?

5€ ja of nee en motiveer jou keuse met 'n verduideliking.

g. Wat dink jy sal'n oplossing vir die werkloosheidsprobleem in ons Iand wees? Motiveer jou antwoord.

i 0. Verduidelik waarom hierdie gedig universeel is.


