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iTitel Die titel maak'n stelling oor die gebou - dit was statig, iets om op trots te wees, en dit

is geskiedkundig. Die Kaapse Afrikaans dui dmrop dat die spreker'n bruin persoon van

Wes-Kaapland is.

Sou
t
i.

Dit is 'n vrye vers en die lengie van die strofes en redls wissel. Daar is nie 'n vaste

rympatroon nie.

l{lankeffekte Herhaling, alliterasie, assonansie en enkele rymwoorde word gebruik.

Kaapse
&frikaans
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Kaapse Afrikaans is'n erkende vorm van Afl'ikaans. Kenmerke sluit in:

. Dit bevat heelwat Engelse woorde.

. Assimitrasiekomvoor,ditwils6eenderseklankesaamtrekineenklank,bv.daai,pdrepote.

. Woorde word gespel soos dit uitgespreek word.

. Baie klanke word voor in die mond uitgespreek, bv. sil (sal), r,vief (weet)

. Klanke word ook ontrond, bv. hylihuii)

. Die laaste deelvan 'n woord word nie uitgespreek nie, bv. ma (maar).

. Die o-klank word as "oe" gespel.

. Die j-klank word as dj- uitgespreek: djy (jy).

Die spreker praat met die gebou {personifikasie} en probeer verduidelik wat aan die
gebeur is. Hulle is op Eoeie voet, want hy spreek hom deurgaans as "p€llie" aan -
my vriend.

Redl 4 en 5: Jy dink jy staan nog sterk.

ReSl 6: Jy beplan om eendag noE baie dinge te doen, Die herhaling van "one day?" in

skuinsdruk saam met 'n vraagteken beklemtoon die woordspeling en die ironie, - .

s€ ook vir die gebou: Din k jy r6gtig daar gaa n 'n eendaE wees?lDink jy daar's 'n ka n s -; ' 
-

jy toegelaat gaan word om ddn dag langer te bly staan? Re6I 5 en 6 word deur paa ""

verbind.

Redl 7: Dis wensdenkery. RedlB-'10 is'n herhaling van r. 1-3 waarmee die spre<=-

die gebou stilmaak om in r. 1 I vir die gebou te vertel dat hy gesloop gaan vr:c:: - =

uitroepteken wys op die erns van die saak.

ln r. 1 2-14 vra hy watter soort gebou hy was.

Redl 1 5 se "once upon a time" slult aan by die'bne day"van r. 6. Albei is sinsnedes wat
in sprokies gebruik word om verwagting en opgewondenheid te skep. Hier word dit
ironies gebruik om te beklemtoon dat die drome slegs sprokies en fe€verhale was wat
nou tot 'n einde kom en letterlik gaan ineenstort. Dit word herhaal in r. 16; die ellips
beklemtoon die ironie van die stelling.

ln r. 17 maak hy'n retoriese stelling waarmee hy wit sO niemand het enigiets gedoen
om hierdie optrede te regverdig nie.

ln r. 18 begin hy weer met die woord "ma" (maar) en wanneer hy praat van "ek en djy"
verwys hy na aI die inwoners van die gebied.

Re6l 19 kan ook as woordspeling gesien word. Eerstens figuurlik: ons is veronderstel
om te weet"crime doesn't pay"of anders gesien (letterlik)- wie'n misdaad pleeg,
betaal nooit daarvoor nie. HIer sinspeel die spreker op die or,verheid wat'n misdaad
pleeg deur'n hele woonbuurt te vernietig wetend dat hulle nooit daarvoor
verantwoordelik gehou gaan word nie.

Re6l 20: Die spreker sorn op en spreek die gebou weer aan.

Re$l 21-22: Die dokumente om die geboue te vernietig is amptelik geteken" Redl 22 is

'n voorspelling van die lot van die gebou.

Alleenplasing van die vraag wat die koms van die aanstormende vyand vooruitloop -
in hierdie geval is die vyand die "bulldozers"en die mense wat hulle gestuur het.

Redl 24-27: Woorde van afskeid. Die gebou word weer gepersonifieer wanneer sy kop
sak en sy hart breek en hy saam met die spreker huil.

Redl 28*30:Die spreker kom tot'n slotsom - die mense wat die vernietiging
veroorsaak, is net doodeenvoudig "maI'i
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Sinlose vernietiging


