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Yarının Umudu
Sevdalı gönlüm, aşkın neden hükümsüz?
Yaralı gönlüm, yüreğin neden bertaraf,
Aşkı yağmurlarda sulayan, ve ölmeyen,
Nerde bahtımın karanfil kokulu yârim?

Aç kalmayı hayat gibi koruyan ben oldu,
Yüreğimdeki aşkı yar gören kalbim oldu,
Varlığım, aşkın bahtsız kadını gibi yamuk,
Sözlerim ağır gelen duyguların merhameti,

Aşka öksüz tutundum, yalana hain dedim,
Yorgun bakan gözlerim, aşkın tuhaf kanadı,
Arsız bakan yüreğim, hayatın günah keçisi,
Varlıkla sınanan kalbim, yaralı bir kurbağa,

Aşkların yetim durağı, hayatın öksüz hanı,
Bahtımın yetim günahı, aşkımın zorbalığı,
Varlığa hayat diyen dost, yaralı bir kurt,
Aşkı nankör gören bey, hayatın yorgunu, 

Yarına umut ile tutunan bey, yalanı tanır,
Aşkla koruduğum can, yorgunun kaderi,
Bağrımda aşka mahkûm yaşayan, yabancı,
Yüreğimi yar gibi dağlayan, aşkın kurnazı,

Varlığımdaki hayatım, yarınlarımın düşleri,
Bugünlerin özlemi, hayatın tutsak kavmi,
Yorgun bakışların umudu, yarınların soyu,
Varlığı hâkim gören bey, aşkın bin bir yüzü.

Yabancı gelen düşüncelerim, yarının hatırı,
Günah gibi sokulan kalbim, yaralı bir öksüz,
Aşkın mahkûm kadını, kalbimin varyemezi,
Düşlerimde yalan gibi gördüğüm can, yaralı. 
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Gönlümün Muradı 
Gözlerim tenhalara bakar, âşık yüreğimi sorar,
Aydın bir bakış açlığımın duygusu gibi yarım,
Yorgun bakan gözlerim, hayatımın aydınlığı,
Aşkla dokunduğum çiçek, kalbimin mazlumu,

Yorgun bedenim, kalbimin ıssız güvertesinde,
Aç kalan ruhum, aydın bir karanlığın gecesinde,
Çocuksu bakan yüreğim, aşkın kalbinde yalnız,
Hissettiğim duygular, hayatımın yarım baharı,

Açlıkla sınadığım kişi, hayatın bedbaht kadını,
Yorgunum diyen kalp, yüreğimin sızısı oldu,
Açlıkla terbiye edilmiş bir yürek, kan revandır.
Gönlümden kopan sözcükler, hayatın gururu,

Varım diyen dost, ölmeden dirilen bir hayattır.
Yoklukla hayata atılan yürek, bertaraf olmuş,
Gönlümdeki yorgun bakışlarımın himmetinde,
Sokağımın namlusu, yedi kattın cehennemi,

Varoşluk ruhumda bir yara, kalbimse teveccüh,
Sokulmak gelmez içimden, yaralarım derindir.
Ruhumdaki ıstırap, yarınıma gururla dayandı,
Varım diyen dertli, halimi anlamakta zorlandı,

Açlığımı sulara gömdüm, tokluğum namustur.
Aşı pişmeyen duanın nazarı kalbimde yaradır.
Yorgun bakışlarım, halimi anlamakta zorlandı,
Varım diyen dertli, açlığıma toklukla dayandı, 

Yorgunum halim perişan, kaderim dertlinin,
Açım diyen, yüreğimde kalan bir günah oldu,
Sınanmış aşkların mağduru, kalbimin niyazı,
Yorgunum diyen bedenler, kahrımla büzüldü.  
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Dokunma Ağlarsın 
Dokunmak içten miydi? Yalvarmak, ağlamak yerinde miydi?
Neden bana küskünsün? Neden sözlerin bana çekilmez?
Gönlümde bir pir-i şah vardı, yalanım gibi beni kollamıştı,
Yaslandığım duvar, bana acı veren bir keder olmaktaydı,

Yar gibi dokunduğum ten, bana yalancı gelen bir bahardı,
Sevmekten yoruldum, aşktan usanır gibi dokundum sana,
Çilem kalbimdeki düğüm, onurum yüreğimdeki tıkanmışlık,
Varlık gibi tutunduğum gerekçem bitti, sözler yağmalandı,

Kuşkusuz bakan kalpler viran oldu, hayatlar yağmalanmış,
Aşkla baktığım çiçek susuz kaldı, kanadı kırık güvercin öldü,
Sözlere aldanan yürek bedbaht, kalbim kümeste bir tavuk,
Bedenim namuslu, hayallerim mahcup, sevgilim kanamış,

Neredeyim, neden özlüyorum? Hayat niye beni sevmiyor?
Güneşe sığındım, Tanrı’ya el açtım, günahlarım düşüncem,
Sevmekten usandım, sığınmaktan yoruldum, âşıklar tanır.
Gülmek içimde kanayan bir günah, hayatım darmaduman,

Yorgun bakan gözlerim kederli, yaralı yaşayan yürek kanar.
Sanma ki hayat öldürür, ve sanma ki aşıklar dayanıklı çıkar.
Her gecenin sabahında, ayrı bir tenhalık, günlerse aydınlık,
Işığa tutunur gibi tutun hayata, yorulmadan kahretmeden,

Soluksuz kalan nefesim tükendi, aşklara yer kalmadı artık,
Vurgun yiyen sözlerim yara aldı, yorgun ağlayan gözlerim,
Âşık gibi tutuldum endamına, vurgun yemiş gibi aldandım,
Günahlara kapı araladım, yarınımı umutlarla tüketmedim,

Yalandan ölen kalpler, aşkları çaresizce savunmasız bıraktı,
Değinmeden ölen duygular yeşermez artık, kalp ağlayandır.
Yaşlarla geçen ömür dualarım, vermeden alan gönül öldü,
Çaresiz kalan umutlar hayalleri yanlış güvertelere saklamış.  
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Dayanmak Zor 
Aydınlık zifiri bir karanlık gibi çöktü üzerime,
Sarmaş dolaş kolların, koynumda uslanmış,
Sokaklarda aynaların, yağmurlarda geceler,
Sevilmek isteyen ölmez mi, âşık tükenmez mi?

Gurur nağmelere yaslanır, türküm sazımdır.
Gün doğmadan neler doğar, ay gibi öksüzüm,
Geceme anahtar gibi dokundun, kapı aralık,
Sorgusuz gezen melekler, macun gibi yapıştı,

Ah sevgilim, hayat neden sana gülümsemiyor?
Ah boynu bükük kurdelem, şakakların ağarmış,
Yorgunluk iffetin, namus aşkın bahtsız kuralı,
Nerde güzel yüzlü melek? Adın niye macun?

Gönlümde pîrim, aşkımda savunmasız gücüm, 
Yaralıyım içten içe ağlıyorum, gururum yabancı,
Ey sevgili saçların niye taralı? Bakışın sarmalıyor.
Ey gönül aşkın niye sebepsiz? Neden ağlıyorsun?

Sevmek içimde bir kahkaha, gariplik gönlümde,
Bakmaktan usandım, ağlamaktan yorulmuşum,
Varlık içimde bir yara, sokaklar darbuka çalıyor.
Fazilet kısmetsiz, baharlar birer ölü gibi yaşıyor. 

Sevmekten korkma, dokunmak insanlığın vasfı,
Yara olan kalbim, içimde ağlayan bir çocuk gibi,
Dayanmak kısmet gerektirir, savrulmak gereksiz,
Acıyan toplumu bilir, dayanan kan kusmayı tanır.  

Verme gönül istemez, ağlama yar aşk gibi dayanır.
Yürek burkma, yarının hesabı bugünden dürülür.
Cana gelme, aşka uğrama, yalan kalbimde göçük,
Savunmasız kalma, yalanmış gibi savrulmayı bırak. 
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Düş 
İçimdeki gözyaşım, kalbimin güzelliği,
Salkım salkım süzülen gözler kalbimin,
Yârine hürmet eden muradım, aşkım,
Gözlerimdeki nur, yüreğimdeki aşkım,

Sarmaş dolaş olan kollarım, böğrümde,
Savunmasız kalan ömrüm, günahlarım,
Çaresiz kalan yüreğim, bertaraf olmuş,
Kifayet arayan dudağım, boyanmamış,

Sevdalı gönlüm, hayatın muhtaç kadını,
Karanlığın izi, hayatımın yorgun tuzağı,
Aşkımın nankör saati, dağların muradı,
Coşkularla serzenişte bulunan, yüreksiz,

Sevdalı gönlüm, aşkın yitik, ve kuralsızı,
Dalgaların nehrinde, ağlayan yavuklum,
Yüreksiz kalan bakışlar, endamın cilvesi,
Aşkla oyuna gelen bedenin, mağdurun,

Saçlarıyla oynayan bebekler, anneyi bilir,
Çocuk yaşta yetim kalan kadın, yürekli,
Acımasız duyguların azraili, günahlarım,
Farkında olmadan ağlayan can, yüreksiz,

Mevla’m kayırmış, buğdayım yulafım der,
Açlık bir hissiyat, duygu menfaat bekler.
Acıyan dostu ağırlar, seven ölmeyi diler.
Ağlayan yorgun, kifayetler özgür dağılır.

Acıyan annedir, dayanan toprak bekler.
Çamlar savrulur, bedenler ar peşindedir.
Gülenler hayâyı bilmez, ağlayan çocuktur.
Gurur elden gelir, nağmeler toprak ister.


