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kumdaki kraterler

ıslık çaldığında inceden
serinlettiğinde ortalığı

ürpertip titretti yaprakları
doldurdu maviliklere

sürükleyip gök yaşlarını
ağladığında gök kubbe

bütünleşti denizle 
güneşin kurduğu yedi renk altında

taşırken gökyüzünü
doğanın buradayım dediği anda

şemsiyesiz sefere çıkan gemiler
ıslandılar birer birer

sevgisini kumsala yazan güzel kız
boş yere uğraştın

siliniyor yağmurda sevgi sözcükleri
geride kalan yalnızca

gök yaşlarının
kumdaki minik kraterleri
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kimse bilmezdi

kim bilirdi
hava olduğumu
boşlukları doldurduğumu
dünyaya gelmeden önce

kim bilirdi
deli gibi koştuğumu
bir boşluktan bir boşluğa
rüzgâr olduğumda

esip delicesine
korkuturken herkesi
kimse bilmezdi
daha çocuk olduğumu
boşluk kapmaca oynadığımı
arkadaşlarımla
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avcı

isim koyar mı kuşlar yavrularına
yumurtadan çıktıklarında

çağırır mı onları isimleriyle acaba

bilir mi vurduğu yavrunun adını avcı
annesinin göz yaşı döküp dökmediğini

yavru kuşun vurulduğunu gören ağacın
içten içe nasıl kuruduğunu

ağaç kurtlarını nasıl korkuttuğunu 

benim minik kuşum diye
severken avcı küçük kızını

anımsar mı avladığı kuşları
yoksa minik kuşum diye

sevmez mi hiç küçük kızını
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okyanus

her nefes aldığında
sanki balinanın sırtında

inip kalkıyordu deniz

daralmak yerine uçakta
açılmıştım okyanusa
bir kıtadan bir kıtaya

dört gün dört gece

dünyanın sınırlı sonsuzluğunda
tanışmıştım okyanusun dalgalarıyla

her nefesiyle dev balinanın
iniyordu kalkıyordu okyanus
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şarkı söylüyordu siyah adam
güverteyi silerken
ine çıka balinanın sırtında
okyanustu şarkısının adı

sen kışın görmelisin dostum
azgın haşmetini okyanusun
denizin yükselip gökyüzüne
yağmur olup düştüğünü denize

tutunup gerilmiş halatlara
yürürken düşe kalka güvertede
süt liman diyordu okyanus
işte tam bu mevsimde


