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bir dilek tut

bir dilek tut
gönder gerçekleşsin
bir kuşun kanatlarında
denizin dalgalarında
rüzgârın ferahlığında
bir dilek tut
gerçekleşmese de
kucakla ne varsa etrafında
bir dilek tut
sevgi yağdıran bulutlarla
güneşi örtmeden gelecek
bir gelecek için
bir dilek tut
fısılda kulaklarına
çocukların
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şiir

bir bestedir sözlerde filizlenen
düşüncelerle duygularla örülen
yazılmış bestelenmemiş
bir beste seslendirilmemiş
sessiz bir melodi dizelerde gizlenen
duyulmasa da varlığı hissedilen



5

zaman ve yaşam

uzasa da sıkıntılı anlar
kısa kalsa da yaşanası zaman
geçer gider kaybolur
birikmez kumbarada zaman

yaşanmışsa yaşanan
farkında olmadan
tüketilmiştir zaman
hiç yaşanmadan

birikir kumbarada
farkında olarak yaşanan
sürdürür yaşama katılmayı
yaşadıkça insan

yol aldıkça yaşamdan
azaldıkça zaman
daha da güzeldir
farkında olarak yaşanan
bilinmeyen sonrasından
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kapı kolu

kapat yavrum kapıyı
cereyan yapıyor üşüteceğiz

aç yavrum kapıyı hava gelsin
boğulduk sıcaktan

cehennem gibi havadan

kapat kapat kapıyı kilitle
giremesin kimse

oturalım huzurla güven içinde

aç çocuğum kapıyı iyice
görsünler açık olduğumuzu

gelen geçen girsin içeri
yapsınlar alış verişlerini

aralık bırak yavrum kapıyı
ne tam aç ne tam kapa

sormadan girmesin kimse


