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gedrag op homself neem en sodoende alle mense verteenwoordig in sybede.
"hierdie wapen" in versre€l 7 verwys direk na die byl in die vorige versreel. Die
woord "ongenaakbaar" (re,il7) staanook direk in teenstelling met "sagmoedige"
(redl 3) en "heiligheid" (re615). Teenoor die ongenaakbaarheid van die mens
word die bome se toestand van hulpeloosheid beklemtoon in versredl 8 deur die
gebruik van die aksentteken (akuut) op "s6 hulpeloos". Versre6l4 en 8 word
semanties verbind deur die herhaling van'Julle" wat telkens in die bevoorregte
posisie aan die begin van die versre6l staan. Die paradoks in versredl 8
"hulpeloos ... geanker" dui op die feit dat die bome, ondanks die feit dat hulle
stewig geanker staan, tog geen verweer het teen die mens se aanslag nie.

Strofe 3 begin met "waardige vriende" en sluit weer aan by die "sagrr6edige
monnike" in die eerste strofe. Daar is tog ironie in hierdie benaming "vriende",
want aan die trant van die gedig kan ons aflei dat die vriendskap net van een
kant kom, naamlik van die bome. Die "ten spyte van alles" (reel 10) dui op die
vernietiging deur die mens. Ondanks die mens se dislojaliteit, gee die bome nog
steeds suurstof sodat ons kan asemhaat. Hybid dat die bome vir hom m66r as
net die suurstof sal gee - ook wysheid. Hierdie soeke na wysheid word op twee
wyses beklemtoon: die akute op "m661' (reel 11) en die herhaling van "gee my''
firek onder mekaar in reEl ll en 12. Die mens kort dus wysheid om te weer
hoe om hierdie situasie om te swaai sodat hyweer in harmonie met die natnur
kan lewe: "sodat ek weer die tuin mag betree f ornsf,f.'rnmet julle myplek in te
neem" (reELL4 en 15). "om s66m" (reEl 15 en 15) word ook direk onder mekaar
herhaar en dui op fie dringendheid van die bede. soos die bome uit die grond
groei, moet (('n nuwe gees" (reel 16) van behoud en bewaring ook groei. Dit
sal inderdaad vir die vernietigende mens 'n nuwe gees moet wees. Die gedig
word afgesluit met twee versreals van twee woorde elk. Dit gee aan die gedig ,n

kragtige slot en'n tipe opsomrning: Die bome is ons vriende, asook ons behoud,
want ons het hulle nodig om te kan lewe!

Al ontbreek die vaste rym, vorrn en ritme in die vrye vers) word hierdie vers
tog op velerlei wyses tot eenheid gebind. Die herhaling van'Julle" en dan nog
boonop in die bevoorregte posisie, herhalings van "gee my''en "om s6.d.m"

direk onder mekaar, en woorde wat semanties verbind kan word ("sagmoedige
monnike", "heiligheid","waardige vriende") dra by om die gedig tot'n eenheid
te bind. verder werk die enjambemente mee om die deurlopende gedagtegang
en pleitrede te beklemtoon. Daar moet niks wees wat hierdie proses van
bewaring kan keer nie.

Dit is ook nodig om na die tipografie te kyk. As vrye vers is sommige
versre6ls korter (reEl 9, ll, 17 en 18). Die verkorte versreEls lig telkens 'n
belangrike aspek in fie gedig uit.

In watter digvorm is hierdie gedig geskryO
Gee twee bewyse om jou antwoord hierbo te staaf.
Watter verskil is daar tussen die spreker en die aangesprokenes?
Benoem die beeldspraak in re€I3.
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