TATTOO
INSPIRASIE
Tradisioneel beeld‘n tattoo die lewensverhaal van‘n persoon uit. In hierdie
song is die tattoo ‘n simbool van ‘n meisie se verlede.
Die song gaan daaroor dat jy een of ander tyd met jou maat se verlede gekonfronteer gaan word
en dat dit belangrik is hoe jy dit ervaar en hanteer. In hierdie geval het die ou besef dat haar verlede
en ervarings juis sy bruid se karakter (plooitjies) gevorm het. So is hulle verhouding deur die simboliese kruis bevry.
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In die oggendlig wat deur die gordyne beur
kan ek die plooitjies op jou gesig bestudeer
en toe die laken oor jou heupe skuif
word die tattoo ‘n skildery op jou lyf
In die holte van jou lae rug
word die kruis nou ‘n voël in vlug.

In die naglig wat deur die venster val
sien ek jou lyf vir die eerste maal
en toe jou rok sag oor jou heupe skuif
onbloot dit die tattoo op jou lyf
dit was twee kerfstokke in ‘n kruis gebind
vasgewoel met ‘n growwe lint.
Koor 1
Koor 2
Koor 1
21
Die storie wat
7
Wat is dit
22
jou tattoo vertel
8
wat jou tattoo vertel?
23
is bloot ‘n tafereel
9
Was dit hemel vir jou
24
op ‘n naakte vel
10
en is dit my hel?
25
dit is net nog ‘n haal
11
Wie se stilet
26
van die skilder se kwas
12
is in die ink gedoop?
27
dit is wie jy nou is
13
Vir wie het jou
28
en nie wie jy was.
14
bloed geloop?
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TATTOO
S
BEGRIPSTOET
OPGESTEL DEUR- LOUIS KNOETZE

1. Hoe weet ons dat die paartjie nog nie voorheen intiem verkeer het nie?
2. Waarom ontstel die tattoo die jong man?
3. In koor 1 word die ontsteltenis van die jong man hiperbolies uitgedruk. Watter 		
twee woorde word so gebruik?
4. Die jong man ervaar die aanbring van die tattoo deur die meisie se vorige
geliefde byna as ‘n offerande deur haar. Watter woorde in koor 1 wek
hierdie indruk?
5. Die woord “kerfstokke”(reel 5) pas goed binne die konteks van die gedig/song.
Waarvoor is kerfstokke in die verlede gebruik?
6. Verklaar die volgende idioom. Hy het baie op sy kerfstok.
7. Vers 2 en koor 2 staan in teenstelling(kontras) van vers 1 en koor 1. Dit dui op ‘n
verandering by die jong man. Wat behels die verandering? Om jou te help lys
ons die kontrasterende elemente:
Vers 1 Koor 1
		
Vers 2 Koor 2
-In die naglig wat deur die		
-In die oggendlig wat deur
venster val					
gordyne beur
-sien ek jou lyf				
-kan ek die plooitjies op 					
		
jou gesig bestudeer
-en toe jou rok sag oor jou		
-en toe die laken oor jou
heupe skuif				
heupe skuif
-stilet					
-kwas
8. Wat is die die belangrikste transformasie wat plaasvind?
9. Tot watter insig ten opsigte van sy geliefde kom die jong man uiteindelik?
10. Waarom kan die titel van die gedig/song as ironies beskou word?
11. Watter eindrymskema vind ons in versreëls 15-20?
12. Watter vorm van beeldspraak kom in reël 15 voor?

HOE KRY EK DIE SONG?
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