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Woordverklarings
betree - binnegaan
geanker - vas staan soos die anker van'n boot wat dit vashou op een plek

Opsomming
In hierdie gedig bid Oliphant tot die bome. Hy tree direk in gesprek met die

bome 
"n 

,pr""k in die eerste strofe die hoop uit dat hy altyd die voorreg sal hd

om bome te kan sien. Hy noem hulle "sagmoedige stil monnike", want die bome

maak niemand seer nie en verteenwoordig vrede - net soos monnike wat aan

vrede en waardigheid glo. In strofe 2 sd.hy die mens vernietig die bome deur

dit af te kap. Bome kan nie hulself verdedig nie, alstaan hulle met hul "voete"

(wortels) st"*ig in die aarde.In strofe 3 word die bome as "waardige vriende"

aangespreek wat, ten spyte van alles wat die mens doen, nog vir mense suurstof

,r".rkrilri, asemhaling. Die spreker wilm66r hC as net asem: Hy wil weet hoe

hy kan vergoed vir die skade sodat hy weer die tuin (paradys) kan binnegaan

om saam met die bome sy plek in die skepping in te neem, want die bome is die

merrs se behoud.

Tema
Die mens is die oorsaak van die vernietiging van die natuur. In die proses is

die mens besig om ook homself te benadeel. Met die regte houding teenoor die

natnur kan die mens die verhouding daarmee herstel'

Bespreking
Dit is belangrik om daarop te let dat die titet van die gedig "Gebed tot die bome"

is en nie Gebed vir die bome nie. Die spreker spreek die bome direk aan. Dis

eintlik'n smeekbede tot die bome om vergifnis te vra vir wat die mens in sy

ongevoeligheid aan die bome doen, asook om te vra wat die mens kan doen om

die situasie te verander, want die mens het die bome nodig om voort te bestaan'

Strofe 1 begin met'n retoriese vfaag "mag ek...". Die feit dat die woord
.,voorreg,, (reek f en 2) in twee opeenvolgende versredls herhaal word, dui op die

dringendheid by die spreker om die bome alaTdte kan sien. Die geimpliseerde

betekenis daarvan d,,ri da*rop dat die bome teen so 'n tempo vernietig word, dat

daarLatefniks meer gaan oorbly om te sien nie. Die gebruik van'Julle" (reelz)

ten opsigte van die bome gee aatldie bome'n vorm van menslikheid; dus sluit

die metafoor van "sagmoedige stil monnike" (re61 3) daarby aarlLet daarop dat

die monnike (bome) stil is, want hulle kan nie Praat om Pfotes aarrte teken nie'

pig allitererende s-klank in versrei:l 2 et3 beklemtoon die sagmoedigheid en

die stilte waarvan melding gemaak word.

Versredl 4 aar_ diebegin van stfofe 2 openweer met'Julle" en bind die

twee strofes met mekaar. Die bome het "nog nooit'n hand teen iemand gelig

nie" (reiil 4), rnetander woorde die bome het nog nooit die mens benadeel nie'

Versreiil 5 se gebruik van die woord "heiligheid" sluit aan by vers rcril 3 waat daar

na die bome as "monnike" verwys word. So is versredl 4 weer gebind aan versredl

6,warrtdie bome doen niemand kwaad nie, maar die mens met sy byl doen wel

die bome skade aan. In versredl 5 word die inversie aangewend om die neerlC van

die byl te beklemtoon. Hierdie neer16 van die byl vorm'n antitese met versreEl 4

waar die bome nog nooit'n hand teen iemand gelig het nie. Hy praat hier van
..ek,, (re€l 7),rnaar',n mens kry die indruk dat hy die skuld vir die mensdom se


