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yaşamak

bir sevdadır yaşamak
biraz tutkulu

biraz coşkulu
ama hep kuşkulu

tek taraflı aşk misali
bir başkadır yaşamak

severse hayat seni
karşılıklı aşk misali
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ağaç olsam

ben bir ağaç olsaydım
toprağa tutunur

mavi göğe uzanır
hem derinde hem yüksekte

hem suya hem güneşe 
uzatırdım kollarımı

ve dualarımı 
beni var eden sevenlerime

ve sevdiklerime
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görebildiğim

yağmur var aramda dünyamla
yağmurla aramda bir cam

ışık var odamda ama
yalnızca damlalar görebildiğim
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kolay mı

kolay mı yürütmek yaşamı
indiğinde kucağından annenin

bıraktığında elini babanın 
çıktığında o güzelim oyun dünyasından

kolay mı yürütmek yaşamı
kaptırdığında yüreğini 

düşünemez olduğunda başka birini
ve bozulduğunda sihir apansız

kaldığında yapayalnız
kolay mı yürütmek yaşamı 

diplomanı aldığında
bir meslek kazandığında 

dünyalar senin sandığında
ve sonrasında anlayıp yitirdiğini

yaşamın en güzel tatilini
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gerçeklik

ne zaman bir gemi görsem
koşup atlarım güverteye
kopup gerçek dünyadan
bir aralık açmak için hayatımda
okyanusun sonsuzluğunda
giderim engine doğru
varmak için bir limana
gerçeğin esiri olmak
berbat bir duygu da olsa 
anlarım kurtuluş yok
eninde sonunda
ineceğim yine karaya


