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Her susukunluk bir geliştir
her suskunluğum bir ömür yükler hayatıma
omuzlarımdan düşen hüzünlerim gene bana
aşk olarak yar mucizesi olarak gelecektir
hangi kitap hangi efsane yazmış sevdigine kavuşmaları
buna rağmen gene de korkum yok kavuşmalara yaralım evet
aşk böyle olmalı ve o aşk ki batıyor yarama ok gibi
sen şeyda bülbülüm olmuşken gül şeydasına ne yapsın
damarımdan kanlar kalmayıncaya yanıncaya yakıncaya gir
hadi em tüm kanı mı
hani birde susmuşum ya!
gel de dudaklarım konuşamasın
kanayıncaya kadar çek tüm kızıllanmalarımı
bu sebeple olmalı ki her gün gün batışı geceyi beliyorum
sonra gene tekrar doğuşunu bekliyorum
gelmelere tezkereler sayarak
her sayımdan bir çizik atıyorum bu günde geçti diye
uzaklar uzadıkca uzlandıkca ben geliyorum yar diye diye sen
diye diye salınarak

isimlendirdim günlerimi
beklerim
zamanımı mucizemsin diye
aşk- ertesi
sen - ertesi
düş_ertesi.
gel - ertesi yar - ertesi hayal - ertesi
kavuşma ertesi
bütün bunlar bana senli bir umut kapıları
açıyor
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kendimi aşıp benlerimi geçip sana gelebilir mişim
gelen her bir yolcu ve hancı el sallıyor
bekle diyor bekle!
beklemeler bazen nefessiz bıraksa da, ölürüm sevda türküsü
söylüyor
sana
kıyamıyor
ke
ndimi koyuyorum musalla taşına

yorgunum
yaralıyım
yarlıyım
yalnızım
buna rağmen gene de korkum yok mücizemsin
diye kavuşmalara
çünkü biz hiç pişman olacak hallere girmedik
hiç dar ağacına asmadık
hiç birbirimizi suçlamadık
suç aramadık suçlu aramadık
hiç hiç hoşçakal eli sallamadık
biz fakir yüreklerimizle tek olduk sevda denizinde
ışıkları ışıksız yakamozlandırdık limanımızda
oysa zaman ve
zamansızlık beklememizi söylüyor
olgunlaşmamız için zamana ve beklemelere ihtiyaç varmış
susarak büyüyecekmişiz susuz kalarak sulanacakmışız
ham
bir meyveyim henüz
bak bak koy koy ellerini kalbime nasıl atıyor
ham bir meyve gibi bak sızlıyor kalbim
bak gör ki bitmez kan kırmızı açmalarım
gene de sen suskunluğum kesilinceye beni kesinceye kadar
kanat
yeterki yeter ki sen kanıma gir son damlasına kadar
beni bu yolda güçlü azimli kıl
bedelini öder aşk zindanının esir sefiresi bu fakire
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