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Anlamsız Gidiş

Bu ne anlamsız gidiş
Beni
Tek başıma,
Çaresiz,
Yalnız bırakış.
Sonsuz maviliklerde
Gölgeli kuytu yollarda
El ele yürüdük
Ayrılığı düşünmeden,
Bilmeden.
Elma ağaçları bizleri selamlıyordu
Yaprakları
Şarkılarımıza,
Sevdamıza şahitlik.
Bizi
Leyla ile mecnun sanırdı
Arkamızdan ağlayan tozlu yollar.
Denizin ortasında
Esas duruşta
Nöbet tutan gemiler
Bizi mutluluklar ülkesine götürmek için
Sabırsızlanırdı.
Ağır geldi yüreğime bu hasret
Be gülom,
çok ağır.
Nasıl dersin beni unut diye
Bidenem.
Hiç tanışmamış
Sevmemiş farzet
Unutma bidenem
Yüreğinde hissetmediğin gün
Beni ölmüş bil
Ayrılamam can gibisin
Ayrılamam her şeyimsin.
Unutma BAHAR gözlüm
Ölüm kurtuluş olmaz senden
Benimle olursun yine
Kefen olur sararsın bedenimi
Yağmur olur
Islatırsın toprağımı
Ve gül olur
Süslersin mezarımı
Ölsem bile kurtulamam ki senden
Bu ne anlamsız gidiş
Duysam sesini
Gel diyen
Bir daha hiç gitmemek üzere
Çalsan kapımı
Beklemek
Beklemek benim için
Olur ya
Bir gün gelirsen
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Yüreğimin kapıları
Sonuna kadar açık sana.

12,07,2005

Garip Bulut
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Bana Yeter

Gitsen uzaklara bil duman gözlüm
Senden kopa gelen söz bana yeter.
Akıtma göz yaşını sil duman gözlüm
Mutluluk senin olsun
Dert bana yeter.

Yüreğimde bir yangın sönmek bilmiyen
Akar kanlı yaşlarım dinmek bilmeyen
İçimde çıglıklar sana gel diyen
Gelmesen bile
Duy bana yeter.

Sordum esen yellerden,uçan kuşlardan
Üstümde dolaşan güneşten ay dan
Uzayıp giden zalim yollardan
Güller hep senin olsun
Dikenler bana yeter.

Son günün ışığı doğduğu zaman
Azrail yanıma vardığı zaman
Baş ucuma bir taş diktiğin zaman
Acımasan da
Gülümse bana yeter.

19,07,1999

Garip Bulut
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Beceremedim

Dün akşam yine sen vardın bende
Boğazıma tıkandı sensizliğin
Ağlamak istedim
Beceremedim.
Çıkmıyor yüreğimden
Sana özlemim
Kalbim her seferinde
Başka isyanda
Yerinden sökmek
Atmak isterim ayakalarının altına
Çiğnemen için
Elimde değil
Elimde değil seni sevmemek
Ne seni sevmekten vazgeçebildim
Ne kalbimi söküp atabildim
Beceremedim
Kapanmaz yarasın
En derinimde
Durmadan kanarsın
Nasılda boş geçmiş
Sensiz yıllarım
Gönlümde açan
GÜL goncasısın
GÜL olmadan kırıldı
Dalından koparamadım
Beceremedim.
Seni seviyorum demiyorumki
Biliyorum
Seni hakettiğin kadar sevemiyorum
Ağlayan gözlerimi sorma ne olur
Sen bakma onlara yalancıdırlar
Kör olmayı dahi
Beceremedim.
Ölüm mü sensizlik mi korkutur beni
Ölüm sensizlik ise
Sensizlik zaten ölüm
Dün akşam yine
Sen vardın bende
Bedenime sarıldı
Tüm sensizliğin
Sensizliği de
Beceremedim.

                           garip 27,07,2005

Garip Bulut
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Bekliyorum

Bekliyorum
Ansızın dönersin diye
Bekliyorum
Ansızın ararsın diye
Geceler boyu sohbet ederdik ya hani
İçimizdeki benlerle,
Özlemlerimize sarılıp uyumayı dilerdik
Biri birimize
Bekliyorum yine dilersin diye.
Aşkı sorardık ya biri birimize
Bazen susmak
Bazen konuşmak
Bazen haykırmak dağlara taşlara
Bazen iki cümle ‘’ Canım yaaa’’
Ne oldu birden
Neden yok oldu güzelim günler.
O kahrolası şüpheler
Ya sonrası, sonrası
İşte resim ortada
Sen olmayan bir ben sofrada
Bekliyorum
Canım yaaaaaa..
Döndürmek isterim geçen zamanı
Durdurmak isterim
Sen bende,ben sende olduğum anı
El ele,göz göze konuştuğumuz yerde
Bir rüya bu
Uyanmak istiyorum
Bekliyorum
Ansızın dönersin diye
Bekliyorum
Ansızın ararsın diye
‘’Canım yaaa’’

11.02.2006

Garip Bulut
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Benim Dünyam

Yıllar yılı hep ağlayan
Göze dönmüş
Benim dünyam
Şarkılarda anlatılan
Söze dönmüş
Benim dünyam
Bülbül konmamış dalına
Ne dünün de
Ne bu günde
Bu sevdalar diyarında
Buza dönmüş
Banim Dünyam
Ne tek bir dost
Ne arkadaş
Ne sevgiler sevgililer
Kopuk telle türkü söyler
Saza dönmüş
Benim dünyam
Ne sevgilim diyen bir ses
Ne gülen bir yüz
Ne de heves
Bu dünyadan göçer herkes
Toza dönmüş
Benim dünyam

09,06,2005

Garip Bulut
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Bir Garip Deli

Her sabah seninle uyanmak,
Sana güler gibi aynalara gülümsemek
Gözlerimde kalmış gözlerini çiziyorum
Aynalara
Ak alnına
Bir günaydın öpücüğü yolluyorum
Sonra
El ele yürüyoruz
Sonsuzluğa doğru
Sanki
Hiç gitmeyecekmişsin gibi
Ve sanki hiç gitmeyecekmişim gibi
Buradayım yanımdasın
Ne dersin SEVDİCEĞİM
Ben delimiyim.
Bir şarkı dilimde
<< Elbet bir gün kavuşacağız>>
Bir görünüp
Bir kayboluyorsun
Oturduğum parkta
Dolaştığım kalabalıkta.
Yaşadığım ömrümün
En güzel günlerinin
Albümünü sayfa sayfa
Çeviriyorum,
Her bir sayfasında
Bir ömür duraklıyorum
Her ömürde farklısın
Daha mutluyum
Ellerin ellerime kenetlenmiş
Her biri hançer parmakların
Parmaklarını
Teker teker açıp
Avuçlarına yüreğimi dolduruyorum
Sonra,
Sonra okyanus dalgası,
GÜL kokusu saçlarını
Elveda derken
Gözlerindeki hüznü alıyorum
Yürüyorum yürüyorum
Ne dersin BAHAR gözlüm
Ben delimiyim.
Titreyen parmaklarla
Kurumuş dudaklarına dokunuyorum
Bir an sanki gülümsedin bana
Bir an sanki dur gitme
Diyecek gibi oldun
Kendimi kollarına bırakıp
Sonsuzluğa kanat açtık
En çok yakışan gülüşünü
Dudaklarına kondurup
Öyle hüzünlü
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Ve öyle derin baktın ki bana
Arkamdan el sallarken
Sonra...
Sonrası yok işte
Ben koşa durdum peşin sıra
Sonrası yok işte
Sen yoksun yanımda
Ne dersin BİDENEM
Ben delimiyim.

                        garip 27,07,2005

Garip Bulut
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Bir Garip Gördüm Düşümde

Bu gece uyuduğumda
Bir GARİP gördüm düşümde
Perişandı,
Bükülmüştü beli.
Ellari cebinde dolaşıyordu
Çaresiz.
Belli ki
Felek onu da almıştı
Kolları arasına
Zalimce çeviriyordu
Acı dolu çarkında.
Bir ara diz çöktü yere
Açtı ellerini göğe doğru,
Başladı Allahına yalvarmaya.
Bu ne içli yakarış,
Bu ne acı yalvarış.
Allah ım
Yetmezmi çektiğim azap,
Yetmezmi
Bunca yıllık acı,keder
Güldür artık
Güldür benide.
Bitsin bu hasret
Bitsin bu dert,bu keder
Belki dahada açılacaktı,
Dahada anlatacaktı
Ama..
Zavallı
Titredi
Titredi bir an
Ve yığıldı kaldı
El diyarında.
Kurtulmuştu GARİP,
Ermişti dualarına
Bitmişti dünyadaki
Dertleri
Kederleri,acıları
Bitmişi uzaklara özlemleri
Bu gece uyuduğumda
Bir GARİP gördüm düşümde.

                                       27,05,2005

Garip Bulut
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Bu Gece Yine Sensizim

BU GECE YİNE SENSİZİM

Bu gece yine sesin sizim
Hayalini aldım karşıma
Senmişsin gibi uzandım dizlerine
Dışarıda sessiz bir fırtına
Karanlık odamda çınlarken kulağımda
Sesinmiş gibi dinledim Güz güllerini
Ama bu gece yine sensizim.

Saatler dursun istedim
Sonra pişman oldum korktum
Sensiz olamaktan.
İstemeyerek kalktım sol yanım ağrıyarak
Sen diye kucakladığım yataktan
Ama ellerini bırakmadım
Baş ucumda
Senisizliği paylaştığım aslan sütünden
İki kadeh daha doldurdum
Ben içtim Sen İçirdin
Gözlerin bir şey diyecekmiş gibi baktı bana
Sonra vazgeçti kayboldu
Gecenin karanlığında
Ilık ılık aktı yanaklarımdan
Çiğ damlaları
Çünkü sen yoktun yanımda
Bu gece yine sensizim.

Yürüdüğün caddeden geçtim
Sen varsın zerrelerinde diye
Derin derin içime çektim havayı
Oturdum
Sokağının köşesindeki dondurmacının
Kuru sandalyesine
Kıyamadım kurulmaya
Köşesine iliştim
Sen oturmuşsundur diye
Bir elim masada
Bir elim dondurma kasesinde
Kıyamadım bırakmaya
Üstünde ellerin gezinmiştir diye
Ama bu gece yine sensizim.

Güçlü ol derdin ya hani
Sen yoksun ki yanımda
Hem lambayı da yakmadım
Merak etme sen
Ben çok güçlüyüm
Hiç bir şey yıkamaz
Senin beni yıktığın kadar
Hiç bir şey ağlatamaz beni
Her gece sen diyerek
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Sarılıp kokladığım
Koynumda sakladığım GÜL’üm kadar
Bu gece yine sensizim
Ellerim sol yanım da
Avuçlarımda GÜL’üm
Merak etme sen
Bu gece yine sensizim

                              15,02,2006

Garip Bulut
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DayanYüreğim

DAYAN YÜREĞİM

Kaç kere yemin ettim
Kaç kere söz verdim veda ederken
Kaç kere İçime aktı göz yaşlarım
Kaç kere tutamadım sözümü
Her seferinde yine çıktım karşına
Yenildim her seferinde
Bulutlarda gezen bu arsız
Bu kadersiz,vurgun yemiş yüreğime.
Bu son veda olsun
Dayan,
Dayan yüreğim dayan.

İstediğin oldu işte
Sen yazdın sen oynadın bu senaryoyu
Sen attın beni karanlıkların kucağına
Mutlu ol sevdiğim
Artık hiç dönmeyeceğim
Sen galipsin bu sevda savaşında
Demiştim öncesinden
Ben alıştım
Hayatın kahrını çilesini çekmeye
Ben alıştım
Terk edilmeye tükenmeye

Yağmayın güz yağmurları gibi
Akmayın yanaklarımdan
Coşmayın çağlayanları sustururcasına
Gücünüz yetmez volkanları söndürmeye
Bedenimi eriten lavları durdurmaya
Yağmayın göz yaşlarım.
Sevin zaferine BAHAR gözlüm
Yarattığın sensiz sen le övünebilirsin
Sevinin zaferinize karanlıklar prensi
Bekleyin geliyorum
Kalmadı anlamı yaşamanın
Hadi gel yüreğim
Tut ellerinden yalnızlıkların
Bırak mutlu olsun,içinde kalsın ebedi
Bitmesin,bitmeyecek aşkın

                                                 16,11,2005/00,3

Garip Bulut
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Dünüme Atma Beni

Hiç böyle tat almamıştım hayattan
Sen olmayan dünümde
Sevinmemiştim,
Hüznüm sensin diye
Akarken göz pınarlarım
Mahzun bakışlar set çekmemişti,
Yaralı bir kuş gibi
Çırpınırken delicesine kafesinde yüreğim
Sarılıp, saranı
Yoktu merhem olanı.
Güneşin sıcaklığını hissetmezdim
Bedenimi alevler sarmadan
Üşürdüm uzun soğuk kış gecelerinde
Terlemezdim, yanmazdım böyle.
Darılmazdım çiçeksiz baharlara
Hissetmezdim yapraksız dalların acılarını
GÜL’ ü seviyorum şimdi
Kopmasın istiyorum dallından yaprak
Ağlamazdım ayrılanlara
Biten sevdalara yıkılmazdım
Benmişim gibi acımazdım kalanlara
Uykusuz sabahlarım olmazdı,
Sarhoş olmazdım,
Nedensiz dolaştığım meyhanelerde
Hele ölümü
Aklıma bile getirmezdim
Sensizlik nedir bilmeden önce             
Çek silahını vur göğsümün sol tarafından
Dünüme atma beni

18.02.2006

Garip Bulut
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Garibin Türküsü

Yar yanında yarsız kaldım
Gönlüm garip kalbim garip
Sılam bana gurbet olmuş
Yolum garip ilim garip.

Düğün diye girsem söze
Düşman olur dostlar bize
Kattım gecemi gündüze
Uykum garip düşüm garip

Temmuzda üşür gezerim
Sanki canımdan bezerim
Ben her zaman ahh ederim
Yazım garip kışım garip

Garip diyer sevdalandım
Gözlerimden yaşlar döktüm
Gün gelince bende öldüm
Mezar garip taşı garip

19,06,2005

Garip Bulut
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Gözler Yalan Söylermi

Gözler gördüm,
Gece siyahı
Kömür karası,
Ağlarlardı bazı bazı
Dönüp gülerlerdi bazen
Kimisi hançer yarası acı
Yürekten bir ahh
Kimsi hayat dolu neşe
Kimi yalnızlık
Kimisi eyvah
Gözler gördüm
Ara sıra bulutlu
Ara sıra gök gürültüsü
Sağanak yağışlı
Kimisi göze göz
Kimisi başa bela
Kimisi günaydın,selam
Kimi,sanki ölüme sela
Kimi
Sanki hoşça kal
Elveda
Gözler gördüm
Camlar ardında
Resimlerde.
Gözler gördüm
Alev alev
Yanan,
kavuran
Gözler gördüm
Bir okyanus
Bir sonsuzluk
Susma konuş
Derdi bazsısı
Bazısı sağır ve dilsiz
Gözler gördüm
Bahçelerde,bağlarda
Ve gözler gördüm
Caddelerde sokaklarda
Kimi açık
Kimi koyu kahve idiler
Gözler gördüm
Maviydiler elaydılar
Kimisi güzel
kimisi biçimliydiler
Gözler gördüm
Kitaplar gibi
Şiirler gibi
Gözler gördüm
Yalancı ve sahte
Pek azı samimi idiler
Ve göz gördüm
İlla da BAHAR gözlüm
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Girdim hayatın akışına

           garip 11,06,2005

Garip Bulut
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Günleri Karanlık

Günlerim karanlık
Eski parlaklığında değil güneş
Yıldızlar çıkmıyor artık geceleri
Göz kırpmıyor mutluluklar
Bir başıma yapayalnız karanlığımdayım
İnce bir sancı sol tarafımda
Uykular kucaklamıyor artık beni
Almıyor kollarına
Göz kapaklarım
İnadına inadına direniyor

Günlerim karanlık
Hançer saplanırcasına sızlar sabahım
İçimde durmaksızın büyüyen bir korku
Yüreğimde delicesine çırpınan özlem
Derinlerde,en derinimde hasret ateşi
Biliyorum
sonsuz karanlıklara doğru Yelken açmakta
çaresiz sürükleniyor bedenim
Nafile çırpınışlarım
Ruhumsa paramparça.

Günlerim karanlık
Avuçlarım sıcaklığının yangınında ellerinin
Göz yaşlarım esaretinde BAHAR gözlerin
Akmaya kıyamaz yanaklarımdan.
Kalabalıklar yalnızlığımı haykırır bana
Sensizliğin sokaklarında kaybolurum
Düşlerim korkular denizinde suskun.

Günlerim karanlık
Gövdesi kurumuş,kökü toprağa gömülü
Çürümüş dal gibidir bedenim
Vurdukça ayrılık rüzgarı
Savrulur yerlere darmadağın
Yürekte sessiz dalgalar sensizlik denizinde
Umut rüzgârlarını ardımda bırakarak,
Sonsuzluk şehrine doğru yolculuktur
Artık yaşamak.

                                        garip 21.11.2005

Garip Bulut
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İstemiyorum Gelme

Yine ağarmaya başladın
Gözlerimin içine baka baka
Ağır ağır,
Nazlı ve mağruru
Yepyeni umutlarla geliyorum
Beni bekle mi diyorsun,
Sus
Sus duymuyor kulaklarım,
Kapadım gözlerimi
Yalancı aydınlığına,
İnanmıyorum artık sana.
Sen,
Sen tattırdın acıları,
Sen tıkadın yollarımı
Ve sen söndürdün umutlarımı.
Bak,
Bir canavar yarattın,
Saçları ap ak
Bastırıyor parlaklığını.
Kan kan olmuş gözlerle
Seni bekliyor senden önce.
İstemiyorum,
Gelme
Taşımıyor omuzlarım seni artık
Bırak yakamı,
Çökme üstüme bir kaabus gibi,
Benim için Öldün,
Mutlu bir gün daha
Değilsin artık.

12,04,1997

Garip Bulut
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Kılavuza Gerek Yok

Kılavuza ihtiyaç yok artık
Yolun  sonu nasıl olsa
Kapımı ne zaman,
Kimin çalacağı belli olmaz
Bir açarım
Bahar ı müjdeler beklerken
Duman duman gözleri,
Ve dudaklarından dökülen
Sonsuzluğa sürükleyen bir aşk melodisini
Tanrı misafirinin,
Habersiz ce  çalı verdi yalnızlık.
Fırtınalar yıldırmaz
Tek başıma yelken açmışken yalnızlıklara
Hiç beklenmedik bir anda çıkıp ortaya
Tutup elimi sıcacık alev alev
Yaslanıp göğsüme
Dindirmesini beklerken çırpınışları
Şimdi
Kızıllığın yapraklara karıştığı,
Güneşin ferinin söndüğü zamanlardayım
Yanardağdan fışkıran lavlar gibi
Nedir beni kavuran,
Kuru bir yaprak gibi
Nedir savuran beni boşluklara.
Nedir içimdeki bu korku.
Çok şey mi istedim senden
Batan güneşi birlikte seyredip,
Sonra birlikte yummak gözlerimizi.
Kılavuza gerek yok artık,
Farz etki bir rüzgardım
Esip geçtim hayatından,
Kaybolup giden bir rüya
Gecelerinde.
Dizlerinde uyudum gecelerimde
Göğsünde ağladığım yalnızlığımda.
Saçlarını kokladım GÜL yerine
Soğuk kış gecelerinde
Ve BAHAR ı yaşadım
Duman duman Gözlerinde
Sisli şafaklarımda.
Duyuramadım yüreğimdeki çığlıkları
Kılavuza gerek yok
Yolun sonu nasıl olsa
Durulacak liman göründü işte.
Dönüşü olmayacak bu varışın
Mutluluklar senin olsun

                                    05,03,2006

Garip Bulut
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Küllerimden Yarat Beni

Yangınlar yandı yüreğimde yine bugün
Küllerim savruldu uzaklara
Seni haykırıyorum
Beni savuran fırtınalara
Seni yazıyorum, seni çiziyorum
Düştüğün topraklara.
Duy!
Duy beni.
Duy feryatları.
Parça parça böldün beni
Tek günahım sevmektir seni
Hak etmedim
Hak etmedim bu zulmü yaşamayı.
Taştan mı zırhladın yüreğini
Uzat ellerini düşüyorum
Uçurumun kenarındayım
Zaman dursun istiyorum
Boşluğa doğru adım adım yaklaşıyorum
Soğuk rüzgârları hissediyorum bedenimde
Senden önce yaşadım mı, bilmiyorum
Hayatım geçiyor gözümün önünden
Seninle başlamış yaşam,
Seninle bitecek
Uzat ellerini
Tut çek beni sonsuz karanlıklardan
Yangınlar yandı yüreğimde yine bugün
Yağmur ol, dolu dolu yağ üstüme
Al küllerimi
Yeniden yarat beni,
Anka kuşu misâli.
Yeniden
             Yarat…

                                 19,02,2006

Garip Bulut
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Nazlıcan

Sen kendini görürsün
Baksan gözlerime
Nazlı can.
Çığlıklar,
Fırtınalar,
Yangınlar yüreğinde,
Kapamışsın can kulağını
Duymazsın,
Duyamazsın
Nazlı can.
Seni gördüm,
Yürüdüğüm cennet bahçelerinde.
Dalgaları duruldu,
Suları çekildi
Hayat deryalarımın
Ve çölde yapayalnız kalıverdim,
Sen görmedin,
Göremedin nazlı can.
Kendinde kendini
Göremeyen sen,
Bir çocuk gibisin,
Her şey sana boş
Sendin
Kendini kendinde terk eden,
Vuran sen,
Vurulanda sen
Nazlı can.

                garip 13,03,2005
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Ötesi yok

ÖTESİ YOK

Aşk için bu dünya da
Hasretten ötesi yok
En uzun gecelere
Şafaktan ötesi yok
Tanrıya ulaşanlar
O gerçek aşıklardır
Nehirlere denize
Varmaktan ötesi yok

Taş bir duvardır
Her gün
Karşımıza dikilen
En ulu ağaçlara
Yapraktan ötesi yok
Yeter bunca acı keder
Bitsin artık ayrılık
Tutuşmuş bir kalp içinde
Sevgiden ötesi yok

Ne çıkar
Bu kor alev
İsterse hiç sönmesin
Yürekten seven için
Ölümden ötesi yok
Elbette ömür biter
Can gider ey sevgili
Aşkı sende bulanda
Topraktan ötesi yok.

                garip 16,06,2005
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Rüyaa Olsaydın

Ne çok isterdim
Ah keşke rüya olsaydın,
Uyanamadığım bir tatlı hayal.
Biliyorum
Hiç değmeyecek ellerim
Bir daha ellerine
Gözlerim bakmayacak gözlerine
Sen istedin
Sen diledin.
Ne yaşama hevesi var şimdi bende
Ne gülmek arzusu
Tükettin,
Kuruttun be zalim
Hayat pınarlarımı,
Ne çok isterdim
Ah keşke rüya olsaydın
Ne seni kaybetmek korkusu olurdu
Ne de sensizlik acısı
Üstüme çökmezdi çığ gibi geceler
Gündüzleri ağlamazdım gizli gizli
Çaresizliğime
Ne çok isterdim
Ah keşke rüya olsaydın
Hiç uyanmamak üzere
Kollarında uyumayı
Ne çok isterdim.

                                  garip 28.11.2005
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Sen Varken

SEN VARKEN

S en varken üşümezdim titremezdim temmuz sıcağında
E rimezdim en soğuk kış gecelerinde
N edir beni titreten nedir eriten.
H er defasında yenildim yüreğimin fırtınalarına
E stim sarp kayalıklarında terkedilmişliklerin
R üyalarımda kabuslar yaşamazdım.
Ş imdi nerdesin diye sorma bana
E lemler yumağı sardı bedenimi
Y ıktın koca dağları,altında kaldı umutlar karanlıkların
S en koydun araya korkuları sen koydun ayrılıkları
İ çimde durmadan büyüyen sensizlik alevleri
N asıl olsa gidecektin biliyorum.
B ilmediğin bir şey var,gözlerinde yaşayacağım
A lışığım vefasızlıklara terkedilmişliklere
H üzünlü bulutlarla kaplı gök yüzüm
A ğlayan bir çift göz,paramparça bir yürek bıraktın
R ahat ol BİDENEM sana kimse haber getirmeyecek
G örünmez bildik bir sızı sol tarafımda
Ö lümün soğuk nefesi sensizliğimin gölgesi
Z amana karşı yarışım,az kaldı tükenişim
L a la la la evet evet seninle haala
Ü stüme üstüme çökse de sonsuz karanlıklar
M abedimde ruhum inan ebedi hep seni anacak.

                                                        garip  15,11,2005/00.3
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Seni Düşünürken

Bilirmisin
Dökülen bu gözyaşları,
Yazılan şiirler
Seni unutmayışım
Göz yaşı değil,
Senin unutulmaz sevgin
Senin adın
Senin tadın.
Bu göz
Senin güzelliğinden
Ve mah cemalinden başka
Görmez oldular,
Eller yazmaz
Diller dömez oldular
Ayaklar yürümez oldu
Sen olmazsan.
Kaç kez andık
Ayıran bu up uzun
Yolları,
Kaç kez buluştuk
Ortasında uzaklıkların.
İşte
Şuracıkta oturup
Gözlerimizle konuştuk
Saatlerce
Ne dersin
Kaç kez daha
Yakına hasret
Ağlayacak umutlar
Düşlerde mi yaşayacak
Mutluluklar
Aynı gülüş
Aynı göz
Aynı sevgi
Sevgilim

03,07,2005

Garip Bulut
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Son Duraktaki Sevgili

Senden öncesini yok saydım
Senden sonrası sen yoksan
Hiç olmayacak
İlksin
Teksin
Yüreğimin sızısı.
Her gün
Her gün bin bir yalanla
Avuttum yüreğimi
Dönecek,
Dönecek dedim
Gelecek dedim
Sen arkanı dönüp giderken
Beni
En yorgun anımda
Dinlenmek için durdurduğun
Son duraktaki sevgili.
Sen giderken
Sen giderken
Dur dedi yüreğim
Gitme dedi feryatlar
Duymadın
Duymadın CAAAAAAN
Arkandan koşarken
ve sen yok oldun
Bir rüya gibi
Güneşin kızılında
Karanlıklarda.
Gidişin ölüm acısı
Sen gitmeden
Ölüm meleğinin kanatları
Gölgelesin isterdim
Gölgesinde ağladığım
Ağaç yerine
Yok saydığım yıllarım
Alışmayı öğretti bana
<<Hayatın kahrını çilesini çekmeyi
En mutlu anımda umutlarımı kaybetmeyi>>
Ama sensizliğe alışmayı
Sensizliğe alışmayı atlamış
Bir tek sana sensizliğe
Alışmaya alışamadım.
Kıyamam
Dayanamam
Gözündeki bir damla yaşa
Ne senliliğin verdiği mutluluğa
Ne sensizliğin verdiği acıya
Alışamadım.
                           garip 27,07,2005
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Temmuz da Ölmek İsterim

TEMMUZDA ÖLMEK İSTERİM

Bu gün sensizliğimin kaçıncı günü
Sensizlik fırtınalarında savruluyorum
Paramparça yüreğim özlem kayalıklarında
Ne tutunacak bir el
Ne uzaklardan bakan bir çift BAHAR göz
Sonsuz sensizliklerin derinlerindeyim
Yüreğimde,taa derinimde amansız yaralar
İçimde cehennem yangıları
Sen,Bir sen uzaklardasın
Uzatsan elini çekip alırdın.
Her gün bin defa ölüyorum.
Razıydım Kapasaydım gözlerimi göğsünde.
Olsun,
Razıydım mazinde bir arkadaş olarak kalmaya
Ellerin ellerimde,
Gözlerin gözlerimde
Sıcaklığını hissederek nefesini
Her gün bin defa ölmeden
Meleklerin kanadında gitmeye.
Temmuzda ölmeyi isterdim,
Ağaçlar meyvelerini verirken
Hasat mevsiminde,
Umutların en doruğunda.
Dalları çıplak kalmasın istiyorum
Bir sonraki mevsimde,
Son baharda.
Dalından düşmesin meyveler
Yağmurlar süpürmesin dökülen taneleri
Ölüm anlamlı olmalı
Yeniden doğmalı ölürken
Hem ölüm denmezki ona
Sonsuzluklarda doğmaktır.
Üzülme sakın sende
Sen hep bende kalacaksın
seninle gideceğim yaa
Seninle olacağım yaa
Bilmeyeceğim yaa unuttuğunu
BenTemmuzda ölmek isterim
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde.

09.11.2005
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Türkü (Olurmu)

BAHAR dır gözlerin doyum olmuyor
Yalandır sözlerin inan olmuyor
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Öldürdün beni sen inan sevdiğim
Olur mu olur mu böyle olur mu
Şu giden güzel de benim olur mu

Yar etme yeterdir bu kadar cilve
Ölürüm kurtulmam inan bu dertten
Kirpiğin ok olmuş yaralar beni
Kaşlarım kalemdir fermanım benim
Olur mu olur mu böyle olur mu
Şu giden güzel de benim olur mu

Tatlı dil güler yüz avutur beni
Sevmedin meğerse yıllardan beri
Mecnunum gezerim seni her yerde
Ölürüm kurtulmam inan bu dert ten
Olur mu olur mu böyle olur mu
Şu giden vefasız benim olur mu

13.03.1978
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Vedamı Bu

Biliyorum
Taa öncesinden
Görmüştüm ayrılığı
Senden beklerdim hep
Veda mektubunu
Satır satır hançerleri senden
Bu
En karası imiş
Yazgıların en acısı
Benim parmaklarım
Benim kalemim vurdu
Teker teker
Kalplerinden anıları
Umutlarım soldu
Mutluluklarım son buldu
Belki bizi düşünüyordur şimdi
Camların sisli ötesi
Bizden söz ediyordur
uzayın sonsuzlukları
Yollarda gözlerim
Sensiz
Sensiz her şeyim
Sensiz hayatım,
Sensin ölesiye sevdiğim
Taptığım
Sensin
Uğruna ölümlere gideceğim
Sensin
Unutamadığım.
Yıkılır senden uzak yaşayan sevgim
Çöker uykusuz gözlerime ölüm
Hasretlik şarkılarıma
Yıkılır evrenimin sessizliği
Sana hasret çürüyor.

18,06,2005

Garip Bulut
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Yıllarım

Yaşarken gönlümde
Hep baharları
Şimdi karlı kışlara
Varan yıllarım
Sevgiden pay almamış
Yalan aşk gibi
Bana sevgili görünen
Yalan yıllarım.
Sevgin ile dolaştım
Dağ taş
Ben deli deli
Bir ömür boyu
Yaşayan ölü
Diyar diyar dolaştım
Hasretim seni
Sevgimi elimden
Alan yıllarım.
Hayalimde yaşıyor
Haala tüm güzellikler
Sevdalar,sevgiler
hep mutluluklar
Şu yalan dünyada
Dolanıp gezer
Benden gençliğimi çalan
Yalan yıllarım.

22,06,2005

Garip Bulut
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