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emo

in donker kamers dwarsoor die wêreld
sit emo kiddies en sulk
oor hoe flippen unfair alles is
verf hulle naels osbloedswart
en wys met donkerdik eyeliner dat niemand hulle verstaan nie
teken prentjies in huiswerkboeke 
van kiddies wat huil
skryf gedigte in bold letters
party versreëls het net een 
woord
en ander 
      tab hulle 
      eenkant toe
      om hulle alleenheid
      te simboliseer
maar ag hel as hulle net ’n slag wil bykom
sal hulle sien dat ons maar almal in kantlyne lewe
al dra ons nie swart nie

                  Fanie Viljoen
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2  ’n Foto vir 
Facebook

INLEIDENDE GESPREK
Hier het ons ’n gedig wat iets openbaar van 
tieners, veral tienermeisies, se obsessie met 
hul voorkoms, selfies en sosiale media. Die 
spreker is narsisties (ken leerders die verhaal 
van Narcissus uit die Griekse mitologie?) en 
elke foto weerspieël haar vermoë om 
verskillende ‘personas’ aan te neem. 
Verrassend genoeg is sy egter bewys van die 
feit dat sy meer is as net hierdie selfies. Sy is 
dus nie so oppervlakkig soos wat mense (die 
leser) dink nie. Die onderwyser kan met 
leerders gesels oor:
•  Sosiale media: wie is op Facebook, 

Twitter, Instagram? Waarom? Waarom 
nie?

•  Is tieners obsessief met hulself en hul 
voorkoms?

•  Is die ek-spreker ’n meisie, en waarom 
dink jy so?

WOORDBANK
Gebruik die volgende woordbank om jou te 
help om die gedig te verstaan:

uitgestrek – stretched out
draai – turn
oog – eye
gooi – throw
posisies – poses
glans – glam
frats – freak/weirdo
speler – player

soet kind – well-behaved child
dwelmslaaf – druggie/drug addict
verloorder – loser
skattebol – sweetie pie
leer ken – learn to know me
regtig – genuinely
uitvind – find out
net – only

VRAE
1.  Wie is die spreker in die gedig?
2.  Watter soort beeldspraak kry ons in reël 2?
3.  Wat noem ons dit in moderne taal as jy ’n foto van jouself neem?
4.  Wat word deur die spiraal van woorde in die gedig uitgebeeld?
5.  Waar is die wending in die gedig en hoe weet ons dit?
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’n Foto vir Facebook

Met my hand uitgestrek
draai ek die selfoonkamera se oog op my.
Gooi ’n paar poses:

Maar as jy my leer ken,
soos in genuinely kén,
sal jy uitvind dat ek meer
as net ’n Facebook-foto is.

Fanie Viljoen
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Staan op!

Staan op! As jy al ooit alleen was.
Staan op! As jy al ooit gespot is omdat jy gesê het  
hoe jy werklik voel.
Staan op! As jy al ooit daaraan gedink het dat  
niemand van jou sal hou as hulle jou werklik ken nie.
Staan op! As jy al ooit verwerp gevoel het omdat  
jy te vet/te maer/te lelik/te ... was.
Staan op! As jy al ooit daaraan gedink het om  
“iets aan jouself te doen”.
Staan op! As jy dink daar is net donker in die toekoms.
Staan op! As jy partykeer nie antwoorde het op jou vrae nie.
Staan op! As jy al ooit jou pyn vir ander mense moes wegsteek.
Staan op! As jy dink jy is nie aanvaarbaar nes jy is nie. 
Staan op! As jy al ooit gehuil het omdat jy jouself  
nie kan verander nie.

En kyk – hoeveel mense sit nog om jou?

                  Fanie Viljoen
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