
Opsomming
Die gedig is uit die bundel Diorama,'n titel wat verwys na'n driedimensionele

voorstelling wat lewend voorkom. Die gedig "Afrikaanse haikoes" bestaan uit
drie haikoes (of klein dioramas) wat elk uit drie versreEls bestaan en die tipiese

vyf-sewe-vyFlettergreeptelling van di6 Japannese digvorm het. Kenmerkend

van hierdie drie haikoes van Marais, is die beleef van dinge soos dit n6ri is, in
fie oomblik. Die betekenis van haikoes 16 meestal opgesluit in die ervaring van

die leser, met ander woorde, hoe hy of sy daaroP reageer in die lig van syfhaat

eie ervarings.

Tema
In "Afrikaanse haikoes" skets die digter drie beelde in'n gestroopte vers: In
haikoe I vlieg'n duif op en'n deur word gesluit, wat elemente soos vrede, verlies

en onveiligheid suggereer; in Haikoe II en III tree elemente soos geweld, oorlog

en moord in, wat'n atmosfeer van onrus en lyding, eerder as stabiliteit en

rustigheid meebring.

Bespreking
Die drie haikoes of dioramas waaruit'Afrikaanse haikoes" bestaan, verwoord

elk twee sigbare "feite": 'n Duif vlieg oP en die persoon ('n man) sluit'n deur

in haikoe I; dit is nag, en die maan traP op die vensterbank in haikoe II; en

"hulle" (mense) is weg enlaatbloed op die kosyn in haikoe III. Ons weet dit
is waarskynlik dag, laatmiddag ofvroegaand in haikoe I, en nag in haikoe II
(die maan).

58rxbo*iek
Haikoes word in die algemeen gekenmerk deur simboliese betekenisse, kontras

en beeldspraak. Die simboliese betekenisse van die duif en die perdehoef 16

daarin dat die duif 'n simbool is van vrede, liefde, oPregtheid, onskuld, en'n
boodskapper van goeie nuus en die Heilige Gees (in die Christelike godsdiens).

Die perdehoefverteenwoordig geluk en beskerming en is eeue terug as

gelukbringer gebruik teen bose dwerge. Die bloed op die kosyn word geassosieer

met Paasfees, waartydens die Israeliete in Egipte 'n lam geslag en die bloed van

die lam aan die kosyne van hulle voordeure gesmeer het sodat die Here daardie

nag hu1le huis oorgeslaan het en nie die eersgebore kind doodgemaak het nie.

&ee&dspraak
Tipies van die haikoe as versvorm, is die sterk sintuiglikheid daawtrt,waarvan

beeldspraak die basis vorm. Die duif, in haikoe I, is die teken waaroP die man

gewaghet - 'n voorteken as 't ware van onheil of gevaar. Die maan, in haikoe

II, word deur middel van 'n metafoor met'n perd gelykgestel: Die maan "trap
ligweg,,, soos'n perd, op die vensterbank; die vorm van die maanlig op die

vensterbank lyk soos'n perdehoef. In haikoe III, verander die bloed op die kosyn

in'n bruin swam: Hier het ons met metafoor te doen; die bloed word gelykgestel

aan,n bruin swam. Die aard van die swam is nie duidelik nie, maar dra

gewoonlik'n negatiewe betekenis en dui op onheil of die bose. Swamme groei op

,r"r.ott"nde plantaardige stowwe, en hier sou dit kon dui op die sPore - tekens -
van misdaad of onheil en geweld. Die atmosfeer tussen die eerste twee haikoes


