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bırak yaşasın

küçümsenir yaşamı otun
ot gibi yaşıyor diye insanın
çırpınır ot çıkarken tohumundan
ulaşabilmek için güneşe
yol arar kendine
betonun çatlağından
yapayın boşluğundan
duyumsar dış dünyayı
yakalayabilmek için ışığı
tadabilmek için bir damla suyu
uzanır yaşama sevinçle
uğraşırken sen aylarca
bahçende çim çıksın diye
ot büyür terasta kendi gücüyle
ne gelir aklına bakınca ona
işi ne otun bu terasta
bırak yaşasın otu
yürürken bak önüne
basma ne olur üstüne
ıslanmış topraktan kaçıp
terasa sığınan
salyangozun evine
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gerçekliğin

gördüğümde bir anda
silindi varlarla yoklar etrafta
sus pus oldu rüzgâr
dura kaldı insanlar
kiminde şaşkın kiminde hayran bakışlar
gökten düştü üç elma
aklım çocukluğumdaki masallarda
peri kızının bir anda
canlanıp masaldan çıkacağına
inanamadığım gibi
inanamadım
senin de gerçek olduğuna
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anlaşılamayan

okuyabilir misin dostum
bakıp yüzüne birinin
keşfedebilir misin
kaç yüzü olduğunu
ayırt edebilir misin
hangi yüzü olduğunu
yoksa kalmadı mı değeri
göründüğü gibi olmanın
yeteneksizlik mi yoksa
anlaşılabilir olmak kolayca
başka bir şey mi olmalı her şey
kolayca anlaşılamayan
romana benzememeli mi roman
şiire benzememeli mi şiir
zor mudur ödül alması
anlaşılabilirse kolayca bir filim
anlayanlar olsa da fazla mı olmalı
anlamayanların sayısı
hem de başka başka mı olmalı
anlayanların anlamaları
gizemli mi olmalı yüzler
anlaşılmaz mı olmalı sözler
üzülmeli mi yoksa sevinmeli mi kişi
kimse anlayamıyor diye beni
yoksa mutlu mu olmalı
anlatabiliyor diye kendini
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sonbaharda doğa

bir rüzgar eser
yeşile karşı

sarartır otları
uçurur yaprakları

siler süpürür varları yokları
bırakır geride yalnızca anıları
anıların mevsimidir sonbahar

hüzünlenir doğa
senin yerine

bir rüzgâr eser
duygu yüklü bulutlarla

getirir yağmurları
gözyaşı katar sonbahara

ağlamayasın diye ağlar doğa
senin yerine
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bir rüzgâr eser
güneşe karşı
soğuğu getirir akşamlara
kapanır pencereler kapılar
evlere toplanır ılıklıklar
çoğaltır sevgiyi
sevinir doğa senin yerine

neler yapmaz ki doğa
sana senin yerine
ya sen
nasıl kıyarsın sen
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özgür bıraktım

çıkardım bedenimden
ayırdım beynimden
özgür bıraktım yüreğimi
arasın bulsun sevdiğini
karışmayacağım bu işe
yanlış yaparsa seçimini
o ödesin bedelini


