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Die gedig in konteks
Leerders ervaar dikwels dat hulle deur hul ouers gedruk word om akademies en in sport te presteer. Hierdie
gedig gaan oor so 'n leerder wat voel dat hy die hele tyd beter moet presteer om sy pa te plesier en sodat sy
pa kan goed voel en lyk.

Tite! Die titel dui daarop dat die spreker'n kind is wat sy pa in die gedig direk gaan

aanspreek. "lVly siel" verwys na die spreker se eie identiteit. Die titel sluit aan by die
refrein wat aan die einde van elke strofe herhaal word.

Bou Uiterlike bou: Vier strofes bestaande uit ses re6[s elk (sekstette), met paarrym.
'n Refrein van twee versredls word aan die einde van elke strofe herhaal.

lnnerlike bou: Elke strofe begin en eindig met die aanspreekvonm "Pa'i gevolg deur 'n
retoriese vraag, wat eintlik'n beskuldiging is gerig teen die pa. Elk van die eerte drie
strofes fokus op'n ander gebied waar die spreker presteer:strofe 1 akademie, strofe 2

atletiek, strofe 3 rugby. Dle laaste strofe handel oor die verhouding tussen pa en seun.

Die refrein is ook in die vorm van 'n retoriese vraag wat aan die pa gerig word,
Dit herhaal die titel gevolg deur 'n etrlips wat spanning skep voor die spreker se

beskuldiging volg:"Pa" is besig om 'n deel van sy seun se siel vir homself toe te eien. Die
hiperbool"klein-klein" help om die ironie te beklemtoon: hy vra net 'n deeltjie van sy

siel terug, want dit voel vir hom of sy pa alreeds sy hele siel ingepalm het,

Strofe 1 Die strofe begin met die aanspreekvorm "Pa'i gevolg deur'n retoriese vraag wat op
die akademie fokus; die spreker se pa verwag dat hy soveel moontlik ekstra vakke moet
neem, die beste in die skool moet presteer ("Dux-leerling"). Al doen die spreker hoe
goed, verwag sy pa altyd meer en sal hy nooit tevrede wees nie.

Re6l 3: "prestasie" word eerste geplaas (inversie) omdat dit vir die pa die belangrikste is.

Die spreker ervaar die druk as 'n bedreiging (metafoor:"galgtou oor my kop").

Die beskuldiging in die vorm van 'n refrein word herhaal.

Die woord "Pa"word vier keer herhaal, wat'n uitheffing is van die aanklag teen die pa.

Strofe 2 Hier word ook met "Pa" begin, maar die retoriese vraag fokus op atletiek: Hoeveel keer
verwag die pa dat hy'n eerste plek moet behaal en op die rostrum moet staan, selfs al

het hy'n besering (r. 10)? Die beskuldiging in dievorm van'n refrein word herhaal. Die
woord "Pa"word drie keer herhaal.

Strofe 3 Ook hierdie strofe begin soos die voriges, maar fokus op rugby: Hy het behaalwat
moontlik is - die S.A.-skolespan twee keer gehaal en in die Cravenweek gespeel (met
die S.A.-skolespan het hy beter gevaar as sy pa). Steeds voel die spreker dat dit nie
vir sy pa genoeg is nie, want hy verwys na homself metafories as die "turksvy-kind"
(figuurlik beteken "turksvy"'n netelige kwessie). Hy het dus vir sy pa 'n netelige kwessie
geword omdat hy nie goed genoeg presteer om sy pa te laat goed lyk en voel nie. Die

beskuldiging in die vorm van'n refrein word herhaal.

Strofe 4 Hy het sy pa se ewebeeld geword, maar steeds is dit nie goed genoeg nie. Hierdie hele

kwessie het vir die spreker"soos'n donker kleed"geword (vergelykinE), d.w.s. dit maak
hom depressief. Redl 21"proto"'. 'n prototipe is die oorspronklike voorbeeld/model. Met
die beeldspraak in r.21-22 beklemtoon hy sy besef dat hy s6 gestreef het om sy pa

tevrede te stel dat hy'n "foto" (afbeeldlng) van sy pa geword het.
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