
~ees en kyk: 'I\ Gedig: Gebed tot die borr,
8 

Pre-lees en lees: Bestudeer eers die woordeskat onderaan die bl 
dan die gedig. : ·. t' actsy. lees 

t ... 

Gebed tot die borne .._ ·\: 
.. ' V "'I ,. 

~ag ek altyd die v9g rreg h.e 
die voorreg om jull s6 'te sien staan 
sagmoedige stil m o n fl<e 

'\'. .. · ' 

' ' • 
julle wat nog nooi:t 'n hand teen iemand gelig het nie 

5 gee my iets van ju t e_·,heiligheid 
s?da~ ek uiteind~ li . oJe byl neer kan le . 
h1erd1e wapen w at~ ,k so ongenaakbaar teen Julle opneem 

:~:r::: ~:i:::~~J § met julle ,:::te in die aarde geanker staan 

10 julle wat ten spyte tan alles steeaS my asem aan my gee 
gee my meer ·, { .. 
gee my die wyslie i om te w eet ,. -. 

. l ,. hoe ek julle liefd~ n beantwqo ri tl ... 
·, I 

sodat ek weer d i-e in mag betrf e 
15 om saam met julle y plek in te1neem 

om saam 'n . es uit die gl-o nd te laat groei 
my vriende 
my behoud 

Vincent Oliphant (Uit: Groen,_ AUM-Literer, 19 0) 

behoud: salvation; redding 
betree: enter; ingaan 
byl: axe; kap-instrument 
heiligheid: holiness; wat h eilig is 
monnike: monks; mans in 'n klooster 
ongenaakbaar: unfeelingly; koud, sond er gevoel 
sagmoedige: gentle; m et 'n sagte geaardheid 
voorreg: privilege; 'n spesiale guns, gawe 
waardi ge: dignified; vol respek 

) c< 7M 



ost-lees: Hoe go~d verstaan jy die gedig? 
p Met wie praat die spreker? Formefe assessering 
1. . d" Wat is 'n voorreg v1r 1e spreker? 
2. d " " . Waarom wor voorreg m strofe 1 herhaal? 3· d " k d' 
4_ Waarom ~oe~ 1e s~re er 1e borne "sagmoedig"? 

5_ Verduidehk die tegntek wat gebruik word om die eerste twee woorde 
van reel 3 te beklemtoon. 
Verduidelik die metafoor in strofe 1. 6. 

7. Bespreek die kontras in strofe 2. 
8_ Op watter manier word die borne in strofe 2 gepersoni.i:ieer? Noem 

twee voorbeelde. 
9. Bedoel die spreker dit letterlik of figuurlik as hy se die borne gee 

aan horn "asem" (reel l0)?Verduidelik. 
10. Skryf 'n reel neer wat wys dat die spreker weer deel van die natuur 

wil wees. 
11. Wat is die "nuwe gees" in reel 16? 
12. Verduidelik die woordspeling in die laaste reel. 
13. Bespreek hoe die inhoud van die gedig by sy titel pas. 
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(1) 
(1) 

(2) 
(2) 
(2) 

(2) 

(2) 

(1) 
(1) 
(2) 
(2) 

Totaal: 20 

Taal in konteks: Selfstandige en byvoeglike 
naamwoorde 
1. Teken die tabel in jou boek oor en vu1 dit in. 

Enkelvoud Meervoud Verkleinwoord 
a) boom 
b) voorreg 
c) monnik 
d) byl 
e) wapen 
f) tak 

2. Gee die vroulike vorm van die woorde in vet druk. 
Die monnike is sy vriende. 

3- Gee die korrekte vorm van die woorde tussen hakies. 
a) Die spreker voel (voorreg} om die (saginoed.ig) 

borne te sien. 
b) Hy bid tot die (hulpeloos) maar (liefdevol) borne. 

4· Wat is die intensiewe vorm van die vetgedrukte woorde? 
a) Die groen borne staan stil. . 
b) Die spreker wil 'n nuwe gees uit die grond laat groe1. 

. 

9. Borne •. ons groen goud @ 


